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Beste lezer, 
 

Een 1e ronde Gewestelijk Brandbestrijding in Axel. Betekent dat de Provinciale rondes zijn 

afgerond. We gaan een stapje verzwaren. Niet teveel, we moeten ook nog een 2e ronde 
en een landelijke finale kunnen organiseren! 

 
Alle deelnemers op voorhand veel succes! Een mooi en realistisch scenario staat er op 

jullie te wachten. De collega’s van post Axel hebben niets aan toeval overgelaten. Naast 

dat je graag goed wil presteren hoop ik dat het je ook nog iets meer bied. Ervaring opdoen 
is belangrijk, het helpt je om in de meest cruciale momenten de goede dingen te kunnen 

doen. Veel succes, maar uiteraard ook veel plezier! 
 

Alle medewerkers van ABWC Zeeland allereerst dank voor jullie medewerking. Daarnaast 
ook veel succes en soms ook wijsheid! De achterliggende provinciale vaardigheidstoetsen 

hebben geleerd dat we er in gezamenlijkheid altijd uitkomen. Alle vertrouwen ook in deze 

dag! 
 

Collega’s van post Axel dank voor al jullie inspanningen! Mooi om te zien en mee te maken 
hoe jullie de organisatie gezamenlijk hebben opgepakt. Jullie enthousiasme hierin is en 

wordt zeker gewaardeerd! Aan de voorbereidingen kan het in elk geval niet liggen deze 

dag! 
 

Tenslotte hoop ik ook supporters en belangstellenden te kunnen begroeten deze dag. 
Meld je op het aangegeven meldadres, vandaar word je doorverwezen naar de locatie 

van de Vaardigheidstoets. Als ik even in de gelegenheid ben en het scenario laat het toe 
zal ik je zeker rondleiden! Graag tot dan! 

 

Iedereen tot ziens op 13 mei in Axel! 
 

 
Gert Mulder 

Provinciaal Coördinator  

ABWC Zeeland 
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Deze vaardigheidstoets wordt georganiseerd onder auspiciën van het Algemeen 

Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van de post 
Krabbendijke en ABWC Zeeland 

 

Vaardigheidstoetsen : 1e ronde Gewestelijk 
 

Klasse : Brandbestrijding 
 
Bij noodgevallen : Gert Mulder, via 06-23549922 

 

Contactpersoon post : Martijn Kaijser, ploegleider (06-83337390) 
 

Meldadres  : Kraker Trailers, Vaartwijk7 in Axel (4571 SV) 
 

Verkleden/douche : Brandweerpost Axel, Nieuwendijk 19 in Axel (4571 LG) 
 

Prijzen : Voor de nummers 1, 2 en 3 is een prijs beschikbaar  

Prijsuitreiking : Aanvang 18.00u! Prijzen worden uitgereikt door  

  Burgemeester Van Merrienboer. 
 

Locatie prijsuitreiking : Brandweerpost Axel, Nieuwendijk 19 in Axel (4571 LG) 
 

 

Veiligheid : De organisatie gaat er vanuit dat u op de hoogte  
bent van de “No play” procedure en er naar kunt handelen. 

 
 

Nummers 1, 2 en 3 doen op 10 juni 2023 mee aan de 2e ronde 
Gewestelijk Brandbestrijding in Zwijndrecht. 
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Indeling Vaardigheidstoets 
 

Naam groep           Melden om     Spelen om:. 

1.   Biervliet          7.30u     8.00u 
2.   Barendrecht-2  8.25u  8.55u 

3. Koudekerke   9.20u  9.50u    
4. Oudenbosch-2  10.15u  10.45u 

5. Ooltgensplaat-2  11.10u  11.40u 
                               Pauze 

6. Goes Troelstralaan  12.45u  13.15u 

7. Nieuw-Beijerland-2  13.40u  14.10u 
8. Stavenisse   14.35u  15.05u 

9. Wemeldinge  15.30u  16.00u 
     

 

Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Gert Mulder 
  

 
Beoordelingsteam: 

 Naam:  Woonplaats: 

Teamleider Arco Wiskerke  ’s-H.-Hendrikskinderen  
Waarnemer Bevelvoerder          Edwin Verschaeven  Aardenburg 

Waarnemer Aanvalsploeg          Jan-Kees Rooze  Kruiningen  
Waarnemer Waterploeg          Arsene van Esbroek  Westdorpe 

Waarnemer Voertuigbediener      Arjan Huissen   Krabbendijke 
 

Centralist          Arjan Dekker   Zaamslag 

 
Administratie          Sanne Mulder   Kloetinge 

          Jorina Jacobusse  ‘s-Gravenpolder 
  

  

 
 

 
 

 
 

 

 
Mede mogelijk gemaakt door: 
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Mede mogelijk gemaakt door: 
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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 gereedschappen, die niet in 

genoemd bestek worden opgesomd, te gebruiken. 
 

http://www.abwc.nl/
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• 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. 
 

 

Foto’s of andere opnames kan en mag! Wilt u deze pas 
delen na afloop van de Vaardigheidstoets? Houden we  
het voor iedereen eerlijk! 
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