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Voorwoord Burgemeester 

 

 

Beste lezer, 

 U weet als geen ander dat brandweerlieden een cruciale rol spelen in onze 

gemeenschap. Ze zijn er altijd als we ze nodig hebben, ongeacht het tijdstip 

of de dag. Ze zijn de eerste responders bij een brand, verkeersongeluk of 

andere noodsituatie. Hun toewijding en moed verdienen onze waardering en 

respect. 

 In andere woorden: de brandweer heeft een grote verantwoordelijkheid als 

het gaat om onze veiligheid. Om deze taak op een effectieve en veilige wijze 

te kunnen invullen, is oefenen noodzakelijk. Daarom zijn vaardigheidstoetsen 

als deze zo belangrijk. Ze bieden niet alleen een kans om vaardigheden en 

kennis te verbeteren, maar ook om elkaar uit te dagen en van elkaar te 

leren. 

 Vandaag ontvangen we in Gieten ploegen vanuit het hele land. In onze 

mooie gemeente gaan ze de strijd met elkaar aan in de 1e ronde 

gewestelijke wedstrijden in de klasse brandbestrijding. Ik wens alle teams 

veel wijsheid, sterkte en succes toe. 

  

Anno Wietze Hiemstra 

Burgemeester Aa en Hunze 
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Voorwoord Hoofd Incidentbestrijding 
 
Beste deelnemers, bezoekers en andere betrokkenen, 

Van harte welkom bij de 1e ronde gewestelijk ABWC vaardigheidstoets van 

de klasse brandbestrijding in Gieten, gemeente Aa en Hunze. 

De collega’s van de brandweerpost Gieten hebben met erg veel plezier een 

uitdagend scenario neergezet waar voor een ieder wat in zit. Bij deze wil ik 

de brandweerpost Gieten bedanken voor het organiseren van deze dag! 

Vandaag heten we 10 brandweerploegen uit verschillende veiligheidsregio’s 

welkom. Zij hebben alle tien al één ronde wedstrijden gespeeld en zijn in 

deze eerste ronde in de top geëindigd. Zodoende mochten zij vandaag 

afreizen naar Gieten om zo’n goed mogelijke 1e ronde gewestelijk 

vaardigheidstoets uit te voeren. Ik wil hierbij alle deelnemende teams erg 

veel succes wensen! 

De vaardigheidstoetsen bestaan uit situaties die wij als brandweer in de 

praktijk mee kunnen maken. Indirect is deelname aan deze toets ook een 

mooie gelegenheid om extra aandacht te hebben voor de vakbekwaamheid. 

Vandaag kunnen jullie laten zien hoe het met jullie vakbekwaamheid staat. 

Naast het wedstrijd element en vakbekwaamheid, hoop ik bovenal dat 

iedereen er een mooie gezellige dag van maakt. Rest mij een ieder die het 

mogelijk heeft gemaakt om deze dag tot iets speciaals te maken bij deze te 

bedanken. 

Voor alle deelnemers nogmaals; veel succes en vooral veel plezier! 

Met vriendelijke groet, 

Sonja Kesselmans, Hoofd incidentbestrijding Aa en Hunze en Tynaarlo 
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Voorwoord Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 

Beste brandweercollega’s.  

 

Dit jaar mag ik voor het eerst optreden als Provinciaal Coördinator 

vaardigheidstoetsen in Drenthe in navolging van Theo Seubers. Dit is 

niet te doen maar ik ga wel mijn best doen. Gelukkig heb ik een heel 

team dat mij gaat helpen (en Theo is er ook nog op de achterhand bij)  

 

Ook dit jaar zoeken we weer meer aansluiting bij Vakbekwaamheid van 

jullie allen.  

De deelname aan de vaardigheidstoetsen draagt bij aan het 

Vakbekwaam blijven!!!!! Belangrijk blijft natuurlijk ook het genieten 

van een gezellige dag en om even bij te praten met de collega’s. 

 

Voor 20 mei hebben de collega’s van Gieten weer een mooi scenario 

bedacht, waarbij jullie weer kunnen genieten van ons brandweer vak. 

Dit hebben ze uitstekend voor elkaar, maar ze gaan ook samen met het 

ABWC en de VRD zorgen voor een gezellige, leerzame en plezierige 

brandweerdag. 

 

Jullie zijn van harte welkom. 

 

Ik wil de Veiligheidsregio Drenthe, de gemeente Aa en Hunze en de post 

Gieten hartelijk bedanken voor het organiseren van de vaardigheidstoets en 

voor het regelen van deze brandweerdag. 

 

Lees het reglement 2022 nog even goed door want dan ben je helemaal 

op de hoogte van de laatste wijzigingen. zie www.abwc.nl/downloads 
 

Ik wens jullie namens alle medewerkers en beoordelaars een prettige toets 

dag toe. 

 
Jeroen Luider 

Provinciaal  coördinator vaardigheidstoetsen in Drenthe 

  

http://www.abwc.nl/downloads


 

Gieten                  -7-                                          Datum: 20 mei 2023 

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

de brandweerpost Gieten. 
 

Vaardigheidstoetsen : 1e ronde gewestelijk 

Klasse : Brandbestrijding 
 

Prijzen : Er zijn prijzen voor nummer 1, 2 en 3 

Plaatsing volgende ronde : nummer 1, 2 en 3 gaan naar de 2e ronde gewestelijke  
  toets op 17 juni 2023 in Groningen. 

 

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: Burgemeester 
  Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Aa en Hunze. 

 
Tijdstip prijsuitreiking : 19:00 uur 

 

Plaats       :  Brandweer kazerne Gieten, Oelenboom 8b, 9461 VA Gieten. 
 

 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via dhr. Jeroen Luider 06 - 23163140 

  en/of dhr. Eric Knapper 06 – 46085939. 

 

Contactpersonen  
Gastkorps : Dhr. Eric Knapper, 06 – 46085939. 

 
Meldadres  :     Brandweer kazerne Gieten, Oelenboom 8b, 9461 VA Gieten. 

         
  

Verkleden/douche :   Sporthal De Goorns, Asserstraat 33, 9461 GB Gieten. 
 

 
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   klasse Brandbestrijding te Gieten 20 mei 2023 
 

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

07.20 08.00 VR-Drenthe post Zuidlaren 

08.20 09.00 VR-Groningen post Uithuizen 

09.20 10.00 VR-Drenthe post Beilen-3 

10.20 11.00 VR-Drenthe post Assen-Oost-2 

12.00 uur Pauze 

12.20 13.00 VR-NOG post Zutphen 

13.20 14.00 VR-Gelderland-Midden post Barneveld 

14.20 15.00 VR- Gelderland-Zuid post Dodewaard-2 

15.20 16.00 VR-Gelderland-Zuid post Geldermalsen-3 

19.00 Prijsuitreiking 

Coördinator Jeroen Luider 

Beoordelaars  

Teamleider/Bevelvoerder  Marcel van Alphen 

Bevelvoerder 2 Harry Bos 

Ploegleden 1 & 2 Jeroen van Pluuren 

Ploegleden 3 & 4 Hero Brontsma 

Pompbediener Jan Braam 

Stage Richard Vasbinder 

Veiligheidsfunctionaris Brandweer Gieten 

Tijdwaarneming Brandweer Gieten 

Alarmcentrale Marian Meiburg - Bezemer 

Administratie Marije Braam 

Plaatsing  volgende  ronde 

Nummer 1 2e ronde gewestelijk Groningen 17 juni 

Nummer 2 2e ronde gewestelijk Groningen 17 juni 

Nummer 3 2e ronde gewestelijk Groningen 17 juni 
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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. 

 

http://www.abwc.nl/
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• 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. 

• 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. 

 
 

 
 
 

 


