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Beste brandweer vrienden, 

 

Vandaag heten wij jullie welkom in Harskamp, een mooi dorp 

midden op de zandgronden van de Veluwe. Hier zijn veel bossen en 

heide te vinden wat de moeite waard is om te bezoeken.  

U bent vandaag te gast bij een landskampioen. Brandweerpost Harskamp mag zich 

landskampioen klasse TS/HD 2022 noemen. Dit is heel bijzonder omdat zij de 

allerlaatste ploeg zijn die in deze klasse kampioen geworden zijn.  

Iedereen van de brandweerpost Harskamp heeft zijn uiterste best gedaan om voor 

vandaag 2 prachtige scenario’s neer te zetten in de nieuwe klasse brandbestrijding en 

1-1-2. 

Er is van alles aan gedaan om deze dag tot een groot succes te maken, de brandweer 

collega’s doen dit samen met de Veiligheid en Gezondheidsregio Gelderland Midden 

waar zij onderdeel van uitmaken. Ook de oud collega’s, vrienden en familie zijn vandaag 

opgetrommeld om er voor jullie een leerzame, prachtige en gezellige dag van te maken.  

Dat ook hier de prijzenkast volstaat met prijzen van het ABWC zegt al genoeg. 

Waarnemers van het ABWC gaan ook hier vandaag weer beoordelen. Na de 

bijscholingen in januari is iedereen weer bijgespijkerd en wordt er beoordeeld op de 

nieuwe lijsten van de klasse brandbestrijding. Het komende seizoen wordt er ook 

gekeken naar de lijsten voor de klasse 1-1-2 en Hoofdklasse en zullen naar verwachting 

in 2024 gemoderniseerd zijn. 

Op voorhand willen wij de Brandweerpost Harskamp alvast bedanken voor de 

organisatie  en enthousiasme waarmee men van start is gegaan ging om de dag van 

vandaag succesvol te laten zijn. 

Wij willen iedereen  die vandaag komt spelen alvast veel succes wensen , maar 

natuurlijk ook voor de supporters van de ploegen en iedereen die vandaag zijn steentje 

bijdraagt aan deze geweldige dag . 

Wij zien jullie vandaag langs de banen hier in Harskamp voor een gezellig praatje, en 

als je dit leest en vindt je het leuk om volgend jaar ook een toets dag te organiseren 
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voor het ABWC spreek ons dan aan, want ook voor de komende jaren zijn wij weer op 

zoek naar brandweer posten die een vaardigheidstoets kunnen /willen. 

Graag tot ziens op zaterdag 1 April in Harskamp en nee het is vandaag geen 

geintje!!!!!!! 

 

Jan van den Brink  &  Martin de Zwaan  

Provinciaal Coördinatoren ABWC Gelderland/Flevoland  
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Eendracht maakt macht 

Misschien een beetje zware titel van dit voorwoord. Het is een oude wapenspreuk van 

Nederland. Maar toch moet ik eraan denken bij de brandweer. Aanpakken en 

doorpakken, hulp bieden, waar en voor wie dan ook; daar staat een brandweer voor. In 

geval van nood elkaar helpen en samenwerken. Met één gezamenlijk doel: het vuur 

doven en het redden van mens en dier. Ik heb dat al vaak met eigen ogen mogen zien. 

En dit alles eendrachtig.  

De brandweer ligt mij na aan het hart. Niet alleen omdat mijn zoon al op jonge leeftijd 

lid werd van de jeugdbrandweer en nu nog steeds actief is binnen de brandweer. Maar 

vooral ook omdat de brandweer voor mij symbool staat voor eenheid. Hoe verschillend 

alle korpsen ook zijn, qua identiteit, uitrusting of specialisatie, in nood werken ze 

samen. Help je elkaar. Vorm je een eenheid. En dat vind ik een absolute kracht. 

En om dit werk goed te kunnen doen moet je trainen en je vaardigheden op peil 

houden. 

Oefenen, oefenen, oefenen is het credo. En dat gebeurt. Wedstrijden als vandaag zijn 

niet alleen een oefening, maar versterken de collegialiteit, onderlinge band en maken 

dat je kennis en expertise van elkaar kunt overnemen. En dat is mooi.  

Natuurlijk blijft het wel een wedstijd. Dus ook al is het 1 april, ga ervoor!  

Ik wens u allen een mooie en leerzame wedstrijd toe in het mooie Harskamp.   

 

René Verhulst 

Burgemeester Ede 
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Beste brandweercollega’s,  

 
Als Clustercommandant West van Brandweer Gelderland Midden heet ik jullie van harte 

welkom in Harskamp. Ook namens de vrijwilligers van post Harskamp die deze ABWC 

vaardigheidstoets hebben georganiseerd op 2 banen. De al jaren bekende 112 baan en 
dit jaar ook de baan Klasse Brandbestrijding. Met veel enthousiasme en gedrevenheid 

hebben zij zich gestort op de voorbereidingen om deze dag voor jullie tot een succes te 
maken. Zij hebben hun uiterste best gedaan om een uitdagend en realistisch scenario te 

bedenken waar wij als brandweer in de praktijk mee te maken kunnen krijgen. Als 

regerend kampioen op de TS-HD klasse weten zij als geen ander hoe ze een dergelijk 
scenario in elkaar moeten zetten ☺. Vakbekwaam worden en blijven is een groot 

onderdeel van de brandweer en vaardigheidstoetsen zijn een uitstekend middel om 

kennis, kunde en ervaring in een onbekend scenario en voor ‘vreemde ogen’ in praktijk 
te toetsen. Een nieuwe klasse heeft ook weer nieuwe uitdagingen en ik ben ook heel 

nieuwsgierig naar jullie ervaringen. 
Ik wens alle deelnemende ploegen een leerzame, succesvolle en ook gezellige dag toe. 

Laat u verrassen door wat u voorgeschoteld krijgt en maak van de gelegenheid gebruik 

om ervaringen uit te wisselen en kennis te delen met andere brandweercollega’s.  
 

 
Chris Lems  

 

Clustercommandant West  
Afdeling Incidentbestrijding  

Brandweer Gelderland Midden 
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Beste brandweercollega’s en geïnteresseerden, 
 

Welkom allemaal bij de ABWC vaardigheidstoetsen bij ons in Harskamp.  

 
Op 1 April organiseren wij de provinciale klasse 112 en de nieuwe klasse 

Brandbestrijding. 
Waar we zelf met korps Harskamp afgelopen jaar in 2022 nog landskampioen zijn 

geworden in de klasse TS HD deze is nu opgehouden te bestaan. 

Hier hebben we een mooie nieuwe klasse Brandbestrijding voor terug gekregen, deze 
staat nog in de kinderschoenen maar wat wij er van mee krijgen is dat het ABWC deze 

klasse op een professionele en juiste manier oppakt om dit zo goed mogelijk tot een 
mooie klasse te maken. 

Zelf ben ik ook regelmatig jurylid en het is mooi om te zien dat vele collega’s zich met 
zoveel enthousiasme inzetten voor het brandweer vak.  

Collega’s die met teamwork en veel oefenen laten zien dat dit een belangrijke bijdrage 

levert aan de kwaliteit van onze brandweerorganisaties. 
Vandaag zijn jullie daar zelf onderdeel of getuige van.  

Het is ook altijd een hele organisatie om de vaardigheidstoetsen te organiseren.  
Zonder de medewerking van onze actieve leden, alle dames maar ook ereleden en 

sponsoren is dit niet mogelijk. 

Een vaardigheidstoets wordt niet in één avond bedacht, voorbereid, georganiseerd en 
uitgezet. Ik wil iedereen die op enige wijze een bijdrage levert of heeft geleverd 

hiervoor hartelijk bedanken.   
 

 
Ik hoop dat jullie genieten van het uitdagende scenario en een professionele 

enscenering bij de vaardigheidstoets.  

De nummers 1, 2 en 3 die door gaan naar de 1e ronde gewestelijke alvast heel veel 
succes. 

Maar wij weten natuurlijk met Brandweer Harskamp als geen andere dat dit maar niet 
zo vanzelfsprekend het geval is, er zal zeker voor geknokt moeten worden om bij de 1e 

3 te eindigen. 

 
 

Zoals jullie misschien al wisten hebben we in Harskamp veel variatie aan uitrukken met 
onze 6x6 natuurbrand ts als specialisme. 

Onder andere hebben we in Harskamp grote bedrijven, scholen, winkels, boerderijen, 

militaire legerbasis, munitiecomplex, kinderdagverblijven etc. 
Ook is er een helikopter met waterbucket in ons verzorgingsgebied aanwezig. 
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Ik zou zegen doe er je voordeel mee en wens bij deze in ieder geval iedereen heel veel 

succes en maak er een leerzame en vooral ook leuke dag van. 
 

 

Met vriendelijke Groet,                                                                                
Jaap Roelofsen  

Ploegcommandant Brandweer Harskamp.                          
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  112 & brandbestrijding 

 

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

de brandweer Gelderland Midden, post Harskamp. 

 
Vaardigheidstoetsen : Provinciaal 

 
Klasse : 112 & brandbestrijding 

 

Prijzen : 1e, 2e, 3e  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  
  Regionaal commandant, Anton Slofstra 

 
Plaats  : Eurol Rallysport 

  Molenweg 12a 

  6732 BL Harskamp 
 

Tijd : 18.30 uur 
 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 06-20031602 

   
Contactpersoon  

Gastkorps : Jaap Roelofsen 06-20031602 

 
Meldadres  : Brandweer Harskamp 

   Dorpsstraat 106 
   6732 AG Harskamp  

 

Verkleden/douche : Dorpshuis de Spil 
   Molenweg 8 

   6732 BL Harskamp  
 

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 

Harskamp, 1 april 2023 
 

Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 

1. BRW Gelderland Midden Voorthuizen 07.15 08.00  
2. VNOG Oldebroek 08.05 08.50   

3. BRW Gelderland Zuid Asperen 09.05 09.50  

4. BRW Gelderland Midden Huissen 09.55 10.40  
5. BRW Gelderland Zuid Opheusden 10.45 11.30 

  
Pauze 12.20 13.00 

 

6. VNOG Ermelo 12.15 13.00  
7. BRW Flevoland Dronten 13.05 13.50  

8. BRW Gelderland Zuid Ochten 2 13.55 14.40  
9. VNOG Putten 3 14.45 15.30  

10.BRW Gelderland Midden Garderen 2 15.35 16.20 
 

Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Jan van den Brink/Martin de Zwaan 

  
 

Beoordelingsteam: 
Baan Regisseur  Harskamp   

Waarnemer Bev/teamleider Henrie v.d.Kaay  Heerewaarden  

Waarnemer Bevelvoerder Gerben den Gerresteijn Kootwijkerbroek  
Waarnemer Aanvalsploeg Andre Granneman  Harderwijk  

Waarnemer Waterploeg Martien Broekhuizen  Kootwijkerbroek 
Waarnemer Voertuigbediener Arjan Heij   Barneveld   

Administratie Loes Hammer   Dronten 
Stage Martin van Veldhuisen  Wekerom 

Stage Marco Vreeman  Lochem 

  
Tijdwaarnemer Harskamp   

Centralist Harskamp 
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Indeling baan Brandbestrijding 
Harskamp, 1 april 2023 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om: 

1. Bedr. BRW defensie ASK 07.15 08.00   
2. BRW Gelderland Midden Heteren 08.05 08.50  

3. VNOG Zutphen 09.05 09.50  

4. BRW Gelderland Zuid Brakel 09.55 10.40   
5. VNOG Oene 10.45 11.30 

  
Pauze 12.20 13.00 

 
6. VNOG Elspeet 2 12.15 13.00  

7. BRW Gelderland Zuid Gameren 3 13.05 13.50  

8. BRW Flevoland Ens 13.55 14.40  
9. BRW Gelderland Midden Barneveld 2 14.45 15.30  

10.VNOG Lichtenvoorde 15.35 16.20  
  

Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Jan van den Brink/Martin de Zwaan  

 
Beoordelingsteam: 

Baan Regisseur  Harskamp  
Waarnemer Bev/teamleider Ben van Steenbergen  Zaltbommel 

Waarnemer Bevelvoerder Steven Homan  Dodewaard 
Waarnemer Aanvalsploeg Wim v.d. Brink  Kootwijkerbroek 

Waarnemer Waterploeg Bart van Os   Waardenburg 

Waarnemer Voertuigbediener Berry Krol   Kootwijkerbroek  
Administratie Loes Hammer   Dronten 

Stage Peter v.d. Berg  Lunteren 
 

Tijdwaarnemer Harskamp 

Centralist Harskamp 
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Wil u een hapje eten boek gerust bij deze restaurants in ons dorp (goed aan 

te bevelen) 

 
 

 
 
De Vergulde Leeuw Dorpsstraat 134 Harskamp. Tel: 0318 456223 

 

 

 
 
 
Burgwal Restaria Favoriet Dorpsstraat 1 Harskamp. Tel: 0318 456263 
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Chinees Golden dynasty Dorpsstraat 4 Harskamp.  Tel: 0318 457380 

 

 
 

 

 
 

Eetcafe ’t Centrum Dorpsstraat 27 Harskamp. Tel: 0318 456487 
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Deze dag is mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsors!! 
Hartelijk dank hiervoor!! 
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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. 
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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. 

 

 
 

 
 


