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Voorwoord Burgemeester Hans van Daalen 

Beste deelnemers,      

Allereerst is een felicitatie op zijn plaats, jullie hebben het heel 

goed gedaan in de eerste ronde, die hindernis is genomen! Nu 

mogen jullie in de tweede ronde aan de slag, in onze mooie 

gemeente. Welkom in Ermelo! 

Bij nacht en ontij staan jullie klaar voor onze veiligheid. Ik heb 

daar veel bewondering voor. Als de pieper gaat, hebben jullie maar een paar 

minuten om in actie te komen, je naar de brandweerpost te haasten en uit te 

rukken. Jullie staan ‘altijd aan’ en zetten je onbaatzuchtig in voor de medemens. 

Dit heeft niet alleen invloed op jullie eigen leven, maar ook op de mensen in jullie 

omgeving. Jullie betrokkenheid en inzet is onmisbaar voor de veiligheid van onze 

inwoners, lokaal, regionaal en landelijk. En om jullie werk zo goed en veilig 

mogelijk uit te voeren is het van groot belang dat jullie trainen en oefenen om 

vakbekwaam te blijven. 

De situatie die jullie aantreffen bij een uitruk is vaak onvoorspelbaar. Alertheid en 

focus is van levensbelang, zeker ook voor jullie eigen veiligheid. De scenario’s van 

de brandweerwedstrijden spelen hier op in en zijn weer met veel zorg en 

aandacht uitgewerkt. Mijn dank gaat daarom ook uit naar de mensen van de 

organisatie die dit weer met veel toewijding hebben voorbereid.   

Ik wens jullie heel veel succes vandaag! 

Hans van Daalen 

Burgemeester van Ermelo 
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Beste lezer, deelnemers en belangstellenden aan de 

brandweervaardigheidstoetsen, 

Als postcommandant mag ik jullie van harte welkom heten op deze mooie dag in 

Ermelo. Vandaag strijden diverse korpsen uit de wijde omgeving om een plek in 

de volgende ronde van de vaardigheidstoetsen, in de klassen Brand en 112. Een 

wedstrijd die de deelnemers in de eerste plaats aangaan met zichzelf, om het 

uiterste uit zichzelf te halen en zichzelf als individu en als team te testen. 

Natuurlijk ook om zich te meten met andere teams met als ultieme einddoel het 

landskampioenschap. Maar veel belangrijker is eigenlijk toch het plezier wat de 

ploegen beleven en de verbondenheid voelen met de andere deelnemers. Weer 

even beseffen hoe klein de brandweerwereld is. Herinneringen ophalen met 

iemand waarmee je een opleiding hebt gevolgd, collega’s mee bent geweest of 

op een ander manier binnen de brandweer hebt leren kennen.  

Ook voor de meegereisde familieleden, korpsleden en bezoekers is het belangrijk 

dat ze een mooie dag beleven. Iedereen is van harte welkom in de 

brandweerkazerne voor een rondleiding en het bekijken van onze voertuigen. 

Hier kan ook het adres van de wedstrijdlocaties opgevraagd worden. Moedig je 

favoriete post aan tijdens de wedstrijd, kijk lekker mee met de andere ploegen en 

breng even een bezoekje aan ons gezellige centrum met volop gelegenheid voor 

een hapje en een drankje en een ruim aanbod van winkels. 

Ik wil onze jongens en meiden van de post Ermelo en de jeugdbrandweer 

Ermelo-Putten enorm bedanken voor alle tijd en energie die ze naast hun gezin, 

werk of school, hobby’s en andere brandweeractiviteiten in deze dag hebben 

gestopt. Ook de wedstrijdleiding, juryleden en medewerkers van het ABWC, de 

rollenspelers en de posten die hebben voorgespeeld en iedereen die ik nu vergeet 

wil ik bedanken voor hun medewerking. Ze hebben de afgelopen tijd fantastisch 

werk verricht om deze dag tot een groot succes te maken. 

Ik wens de deelnemers heel veel succes maar vooral ook plezier tijdens de 

vaardigheidstoets en uiteraard iedereen veel plezier tijdens deze dag. 

Martin van de Velde 

Postcommandant Brandweer Ermelo 
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Voorwoord provinciaal coördinator 

Brandweervrienden en vriendinnen,  

Wij willen jullie met dit wedstrijdboekje uitnodigen voor de 1e 

Ronde Gewestelijke Brandbestrijding en  1-1-2  

vaardigheidstoetsen op Zaterdag 20 mei  a.s. bij de Brandweer 

post  Ermelo, van de Veiligheid Regio Noord en Oost 

Gelderland.       

Postcommandant Martin van de Velde, staat met zijn vrijwilligers garant voor 

een geweldige vaardigheidstoetsdag, met twee uitdagende scenario’s en een 

perfecte organisatie, wat wij aan de post Ermelo wel kunnen overlaten. 

 

Op  voorhand willen wij dan ook de Post Ermelo bedanken voor de organisatie 

van deze dag, we weten allemaal wat er van tevoren geregeld moet worden om 

deze dag, met zijn allen, tot een goed einde te brengen. 

 

De vaardigheidstoetsen, worden steeds professioneler. Deze hebben de 

aandacht van Brandweer Nederland, en zij  bekijken of de toetsen kunnen 

bijdragen aan een kwaliteitsimpuls binnen brandweer Nederland.  

De organisatie van de vaardigheidstoetsen wordt ook steeds professioneler. De 

vaardigheidstoetsen krijgen een realistischer karakter, waarbij een scenario 

wordt gepresenteerd dat je ook in de dagelijkse praktijk tegen kan komen. 

 

Zo ook vandaag in Ermelo waar de banen een groot improvisatievermogen 

vergen voor de ploegen uit de verschillende provincies. 

Tevens zijn de vaardigheidstoetsen een goed moment om te toetsen of jullie de 

opgedane kennis en vaardigheden beheersen. 

De oefening van vandaag  is zo  geënsceneerd dat meerdere mogelijkheden een 

oplossing kunnen bieden ter bestrijding van het incident, waarbij de 

beoordelingen zijn gebaseerd op de huidige landelijke les- en leerstof. 
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Ons rest  jullie veel succes te wensen in Ermelo tijdens deze gewestelijke 

vaardigheidstoets.  

Wees sportief en maak er met zijn allen een gezellige leerzame dag van. 

 Veel succes allemaal !!!! 

 

Jan van den brink   &  Martin de zwaan  

 

Provinciaal Coördinatoren ABWC Gelderland / Flevoland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ermelo                  -6-                                          Datum: 20 mei 
2023 

1e gewestelijk ronde vaardigheidstoetsen klasse:  
Brandbestrijding en 1-1-2 

 

De vaardigheidstoetsen in 2023 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers 

van de brandweer post Ermelo. 
 

 
Vaardigheidstoetsen : 1e ronde gewestelijk 

 

Klasse : Klasse brandbestrijding en 1-1-2 
 

Prijzen : 1e, 2e, 3e  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  
  Wethouder gemeente Ermelo 

`  Postcommandant Martin van de Velde 

  
Plaats  : Brandweerkazerne Ermelo  

  Oude Telgterweg 181  
  3851 EC  Ermelo  

 

Tijd : 19.00 uur    
 

Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via: 
  Vincent Teunissen  06-22024269 
  Johan Hoffman 06-82603999 

  

Contactpersonen  
Gastkorps : Vincent Teunissen  06-22024269 
  Johan Hoffman 06-82603999 

 

Meldadres : Brandweerkazerne Ermelo  

  Oude Telgterweg 181  

  3851 EC  Ermelo  

 
 

Verkleden/douche : Brandweerkazerne Ermelo  

  Oude Telgterweg 181  

  3851 EC  Ermelo  
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Veiligheid : De organisatie gaat er vanuit dat u op de hoogte  

bent van de “No play” procedure en er naar kunt 
handelen. 
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Indeling baan  112 
Ermelo, 20 mei 2023 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 
1. VNOG Putten-3 07.15 08.00  

2. VR Gelderland-Zuid Opheusden 08.05 08.50   
3. BRW Twente Weerselo 09.05 09.50  

4. VR Gelderland-Zuid Nederhemert-2 09.55 10.40  

5. VR IJsselland Genemuiden 10.45 11.30 
  

Pauze 12.20 13.00 
 

6. VR Friesland Zuid Workum 12.15 13.00  
7. VR Groningen Hoogezand 13.05 13.50  

8. VR Groningen Bedum 13.55 14.40  

9. VNOG Harskamp 14.45 15.30  
10.VNOG Garderen  15.35 16.20 

 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Jan van den Brink/Gerrit 

Bonestroo/Frenk Salemink 

  
 

Beoordelingsteam: 
Baan Regisseur  Ermelo  Ermelo   

Waarnemer Bev/teamleider Joes Anema   Ede  
Waarnemer Bevelvoerder Bas Meijerink   Hardenberg  

Waarnemer Aanvalsploeg Wouter Hazeleger  Kootwijkerbroek 

Waarnemer Waterploeg Gerard de Vries  Luinjeberd 
Waarnemer Voertuigbediener Berry van de Krol  Kootwijkerbroek 

Administratie Kees de Velde Harsenhorst Culemborg 
   

Tijdwaarnemer Ermelo   

Centralist Ermelo 
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Indeling baan Brandbestrijding 
Ermelo, 20 mei 2023 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om: 

1. VNOG Elburg-2 07.15 08.00   
2. VNOG Elspeet 08.05 08.50  

3. VR Gelderland Zuid Ochten 09.05 09.50  

4. VR Gelderland Midden Kootwijkerbroek09.55 10.40   
5. VR Noord Holland Noord Wieringerwerf 10.45 11.30 

  
Pauze 12.20 13.00 

 
6. VR-Brabant Zuid-Oost Oirschot 12.15 13.00  

7. BRW MW Brabant Dussen-2 13.05 13.50  

8. VR-Brabant Zuid-Oost Valkenswaard 13.55 14.40  
9. VR-Gelderland Zuid Gameren-3 14.45 15.30  

  
  

Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Jan van den Brink/Gerrit Bonestroo/ 

Frenk Salemink  
 

Beoordelingsteam: 
Baan Regisseur  Ermelo  Ermelo 

Waarnemer Bev/teamleider Jan Verweij  Asperen 
Waarnemer Bevelvoerder Jack Kroot   Diessen 

Waarnemer Aanvalsploeg Hendrie Mulleman  Valkenswaard 

Waarnemer Waterploeg Martin van Veldhuisen  Wekerom 
Waarnemer Voertuigbediener Gerjan Slichtenhorst  Barneveld  

Administratie Kees de Velde Harsenhorst Culemborg 
Stage Maas-Jan Hey   Lunteren 

 

Tijdwaarnemer Ermelo 
Centralist Ermelo 
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2023 

 

De vaardigheidstoetsen worden gespeeld overeenkomstig het wedstrijdreglement. 
Lees dit door voor aanvang. Tijdens de vaardigheidstoetsen wordt u gevolgd en 

beoordeeld door beoordelaars, brandweermensen uit het veld. Zij willen u zo 

objectief mogelijk observeren en beoordelen. Wij rekenen op uw begrip voor hun 
taak. Zij zullen trachten u zo min mogelijk voor de voeten te lopen, maar 

objectief observeren kan niet op 25 meter afstand. Er worden door hun niet 
alleen kruisjes gezet in vakjes vanwege goed of fout, maar er wordt gekeken naar 

een totaalbeeld tijdens de inzet. De waarnemingslijsten zijn te downloaden op de 

site www.ABWC.nl           
 

Denkt u vooral aan het volgende: 

• Vooraf bij de start wordt door middel van lot bepaling de samenstelling 
van de manschappen rollen bepaald. Deze lot bepaling geldt niet voor 

OvD, de Bevelvoerder en de Chauffeur. 

• Uw nummer duidelijk zichtbaar? Ook als u ademlucht draagt? 

• Is uw uitrusting voorzien van veiligheidsmiddelen, zoals bv. een 
warmtebeeldcamera? Gebruikt u deze dan ook… en goed. 

• Een naderbericht kan alleen juist worden gegeven na verkenning van de 

bevelvoerder en een daarop gebaseerde indruk van de inzet. 

• Verbindingen gaan via C-2000. Berichten gaan van de Meldkamer naar 

bevelvoerder en andersom, tijdens de gehele inzet.  
U zorgt zelf voor een communicatiemiddel tussen bevelvoerder en 

Meldkamer. U zorgt zelf voor onderlinge communicatiemiddelen tussen 
bevelvoerder-pompbediende-manschappen.  

• Statussen is niet van toepassing bij vaardigheidstoetsen. 

• Een sein “uw speeltijd is voorbij, u moet gaan inpakken” ontvangt u van 

het beoordelaar bevelvoerder. U mag geen nieuwe zaken meer 

aanpakken. Bestaande reeds ingezette activiteiten worden beoordeeld tot 
het einde van de oefening. 

• Als vooraf wordt gedacht dat bijv. de aanvalsploeg iets zou gaan doen, 

wordt dit gewoon beoordeeld. U vindt op uw beoordelingslijst een 
beoordeling met daarbij de opmerking “gedaan door”. 

• Speel geen toneel! Niet alleen zeggen, maar ook doen. Indien het niet 

is toegestaan, zal de waarnemer ingrijpen. Wees niet bang om een 
relevante opmerking tegen de waarnemer te maken. 

• De opdrachten kunnen uitgevoerd worden met de gereedschappen. 

Echter om gelijkheid te krijgen is het niet toegestaan om extra 

http://www.abwc.nl/
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gereedschappen, die niet in genoemd bestek worden opgesomd, te 
gebruiken. 

 

• Ook de inzet van een hulpverleningsvoertuig of een redvoertuig kan 
voorkomen. Deze voertuigen worden dan inclusief hun bemanning 

beschikbaar gesteld door het organiserende korps. De inzet van een HV- 

dan wel redvoertuig vindt plaats door de bevelvoerder van de 
wedstrijdploeg. Beoordeling van deze mensen vindt niet plaats. De 

samenwerking wel. 

• Bij de brandweeropleidingen wordt thans ook veel aandacht besteed aan 
levensreddend handelen. Ook bij de ABWC-vaardigheidstoetsen kan dit 

een onderdeel vormen van de opdracht c.q. inzet. 

• Bij de klasse Brandbestrijding dient er gewerkt te worden volgens de 

Situationele Commando Voering, De Human Factors en de Basisprincipes 
voor Brandbestrijding. Beoordelingen en scores wijken hierbij af van de 

andere klasse. 
 

Maar wees sportief en eerlijk…., er kunnen fouten gemaakt worden. Door u en 
door ons. 

Echter we zijn allemaal met hetzelfde doel bezig: het leereffect en het niveau van 

brandweer Nederland steeds op peil te houden en te verbeteren door van elkaar 
te leren. 
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Wilt u zelf ook een vaardigheidstoets organiseren? 
 

Wij zijn altijd op zoek naar locaties en organiserende korpsen! 
 

Neem contact op met uw Provinciaal Coördinator ABWC voor de 
mogelijkheden. 

 

 
 

 
 


