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WELSUM 3 Datum: 1 april 2023 

Voorwoord burgemeester 

Beste brandweermensen, en beste wedstrijdelement, 

Hartelijk welkom in Welsum! En dat op zaterdag 1 april. Wie dat bedacht 
heeft verdient een pluim. Want deze datum vraagt om een heel bijzonder 
wedstrijd parcours met veel spektakel en onverwachtse opgaven. 

Mijn ervaring is dat brandweermensen daar heel goed mee uit de voeten 
kunnen. Brandweerwedstrijden zijn, naar mijn ervaring, telkens weer een 
gezellige en leerzame ontmoeting met de nodige competitie. De beste ploeg 
gaat natuurlijk winnen maar al die andere ploegen nemen de Welsummer 
ervaring mee en zullen wellicht in de komende tijd tijdens een inzet deze 
ervaring goed kunnen gebruiken. 

Brandweerwedstrijden hebben ook een goede functie als visite kaartje naar 
de samenleving. Het is bij uitstek een gelegenheid om te laten zien waar de 
brandweer allemaal toe in staat is. De afgelopen jaren is er veel 
geïnvesteerd in goede opleidingen van mensen en in nieuwe 
gereedschappen en procedures. Dat bij elkaar maakt dat onze brandweer 
steeds beter ingespeeld is op de problemen die zich kunnen voordoen.  
Het moet voor het publiek een geruststelling zijn om te zien met hoeveel 
passie en professie brandweermensen voor hun taak staan! 
En voor wie echt enthousiast wordt kan misschien wel overwegen zichzelf als 
brandweervrijwilliger aan te melden. 

Dat het zaterdag 1 april echt geen grapje is blijkt uit alle voorbereiding die 
nu al getroffen wordt. Grote dank ook aan de bereidwilligheid om de lokatie 
beschikbaar te stellen en grote dank aan al die vrijwilligers die deze dag 
mogelijk maken. Zonder al die inzet is het niet mogelijk om een succesvolle 
wedstrijd te organiseren! 

Ik wens jullie allemaal een hele goede wedstrijd toe waarbij alleen de 
allerbeste winnen kan maar waarbij iedereen een hele goede dag heeft. 

Laat zaterdag 1 april een dag zijn waar jullie je niet laten verrassen!! 

Yvon van Mastrigt 
Burgemeester gemeente Olst-Wijhe 
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Voorwoord postcommandant 

Beste deelnemers en bezoekers,  

Namens post Welsum heet ik jullie van harte welkom bij de AWBC 
brandweerwedstrijden in het mooie Welsum. 

Welsum is een klein dorp op de westelijke IJsseloever in veiligheidsregio 
IJsselland dat omgeven is door het Gelderlandse. 
Sinds 1979 is de brandweer werk en waakzaam in Welsum. Voorheen zat de 
kazerne bij de kerk en in 2013 zijn wij verhuisd naar deze mooie kazerne 
naast het dorpshuis. 
Onze ploeg telt 17 leden die er samen voor zorgen dat de brandweerzorg 
24/7 gewaarborgd is.  

Normaal doen wij zelf graag mee met de wedstrijden echter organiseren wij 
het dit jaar ook een keer. Met veel plezier zijn wij al maanden bezig om een 
leuk en realistisch scenario neer te zetten voor de 10 ploegen die vandaag 
mee doen. Een scenario waarin mooie leer- en schakelmomenten zitten. En 
voor ons een uitdaging als ploeg om dit scenario zo neer te zetten dat deze 
voldoet aan de nieuwe richtlijnen.  

Namens de ploegleden en alle vrijwilligers die ook hebben meegeholpen om 
deze dag te realiseren, wens ik jullie heel veel plezier! 

Daarnaast wens ik u naast succes een leerzame leuke dag toe!  

 

Jamie Bijsterbosch 
Postcommandant Welsum  
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Voorwoord provinciaal coördinator vaardigheidstoeten 

Beste brandweercollega’s en belangstellenden, 

De ABWC organiseert samen met jullie al jaren met veel enthousiasme de 
brandweerwedstrijden voor onze brandweer collega’s uit eigen provincie en 
zelfs ver daar buiten.  

Een aantal van onze collega’s zijn de afgelopen jaren druk bezig geweest 
met het door ontwikkelen van de klasse TS-HD naar de nieuwe klasse 
brandbestrijding. Alle harde arbeid heeft een mooie nieuwe klasse 
opgeleverd die weer aansluit bij de nieuwe manier van brand bestrijden en 
de ontwikkelingen die er in opleidingsgebied bij de brandweer de afgelopen 
jaren zijn doorgevoerd. Het kwadrantenmodel, de FAB-CM en de Human 
factors, je zult ze allemaal tegen gaan komen als je dit jaar voor de klasse 
brand hebt gekozen. Ook voor ons jurykorps betekent dit dat ze weer 
volledig bijgeschoold zijn en in de startblokken staan om op een zo objectief 
mogelijke manier te beoordelen of jullie efficiënt, effectief en veilig het 
incident meester weten te krijgen. 

Na afloop van de baan zal er door de waarnemers een korte feedback snack 
worden gegeven per ploeg of functionaris, zodat je bij de prijsuitreiking niet 
voor hele grote verrassingen komt te staan.  

Ons doel is dat iedereen aan het eind van de dag terug kan kijken op een 
leerzame en gezellige dag samen met de collega’s.  

Mochten er naar aanleiding van het programma vragen zijn, dan verzoek ik u 
dit kenbaar te maken via onderstaand mailadres. 

Op de dag zelf kunt u voor spoedeisende zaken bellen met het  
nummer: 06-52345300. 

Ik wens u een leerzame dag en veel plezier en succes toe! 

G.H.J. (Gerben) Willighagen 
Provinciaal coördinator vaardigheidstoeten Overijssel 
e-mail: Gerben.willighagen@abwc.nl  
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Provinciale vaardigheidstoets klasse: brandbestrijding 
 

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

Vaardigheidstoetsen : Provinciaal 

Klasse : Brandbestrijding 

Prijzen : het ABWC stelt 3 prijzen beschikbaar 
De nrs 1, 2 en 3 gaan door naar Ommen op 
20 mei 2023 

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  
 Gerben Willighagen 

Plaats  : Dorpshuis de Bongerd Kerklaan 22 Welsum 

Bij noodgevallen : bent u bereikbaar via brandweerkazerne Welsum 

Contactpersoon  : Jamie Bijsterbosch, tel. 06-13472220 
Gastkorps   

Meldadres : Kazerne Welsum, Kapellenkamp 2, 8196 MA te 
Welsum 

Douchegelegenheid : Dorpshuis de Bongerd Kerklaan 22 Welsum 
aanrijden via de Kerklaan 

Parkeren : Bij object 

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 Provinciaal klasse Brandbestrijding 
 Welsum, 1 april 2023 
 

Naam groep  Regio Melden om: Spelen om: 
Post Olst VR IJsselland 7.30 uur 8.00 uur 
Post Markelo VR Twente 8.20 uur 9.00 uur 
Post Ommen VR IJsselland 9.20 uur 10.00 uur 
Post Nijverdal VR Twente  10.20 uur 11.00 uur 
Post Wijhe VR IJsselland 11.20 uur 12.00 uur 
PAUZE  13.00 uur  
Post Hellendoorn VR Twente 13.00 uur 13.40 uur 
Post 
Gramsbergen 

VR IJsselland 14.00 uur 14.40 uur 

Post Denekamp VR Twente 15.00 uur 15.40 uur 
Post Bergentheim VR IJsselland 16.00 uur 16.40 uur 
Heerenveen VR Friesland 17.00 uur 17.40 uur 

 
Maximale speeltijd per ploeg: 40 minuten 
 
Provinciaal coördinator vaardigheidstoetsen Gerben Willighagen 
 
Waarnemers 
Baanleider/Bevelvoerder Dinand Neleman 
Bevelvoerder Henrie Telman 
Aanvalsploeg Freddy Hendriks 
Waterploeg Wim Vrooland 
Voertuigbediende Volgt 
Tijdwaarneming kazerne Welsum 
Administratie Norma Willighagen 
 Elles de Groot 
Verbindingen/Centralist kazerne Welsum 
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Programma 
 
Alle deelnemende teams dienen naar het meldadres te rijden. Bij het 
meldadres is voldoende parkeergelegenheid. Het publiek en andere 
belangstellenden kunnen op het meldadres een route naar het object 
krijgen. 

07.00 uur Ontvangst beoordelaars, vaardigheidstoets leiding, rolspelers, 
ondersteuning worden op brandweerkazerne te Welsum 
verwacht 

07.30 uur Eerste ploeg meldt zich op het meldadres 

08.00 uur Aanvang vaardigheidstoetsen 

13.00 uur Lunchpauze 

13.00 uur Eerste middagploeg meldt zich op het meldadres 

18.25 uur Einde vaardigheidstoetsen 

19.00 uur Prijsuitreiking Dorpshuis, Kerklaan 22, 8196 KW te Welsum. 

Een ploeg gaat niet over van een provinciale naar een gewestelijke of van 
een gewestelijke naar een landelijke finale vaardigheidstoets als deze is 
gediskwalificeerd overeenkomstig artikel 7.1 of reglementair is 
teruggeplaatst overeenkomstig artikel 9.7. 

Hoe om te gaan met foto’s, filmpjes en social media: Wij verzoeken u 
dringend om helmcamera’s en drone’s thuis te laten. Foto’s en filmpjes welke 
tijdens de vaardigheidstoets gemaakt zijn, pas aan het einde van de dag op 
facebook/twitter of andere social media te plaatsen. Stel ook u supporters 
hiervan op de hoogte. U houdt het dan ook nog spannend voor de ploegen 
die na u komen spelen!! 
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Aanrijdroute 
 
LET OP: zowel vanuit het noorden als vanuit het zuiden aanrijden via de 
IJsseldijk naar de Kapellenkamp 2 te Welsum 
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2022 
 
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. 
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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. 
 

 
 

 
 
 


