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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen  
 
Dit jaar zouden wij Gerrit Bonestroo en Frenk Salemink voor het eerst optreden 
als Provinciaal Coördinator bij de vaardigheidstoetsen in het mooie Aalten. Maar 
door omstandigheden gaan wij dat niet redden. 
Om Jan en Martin te ontlasten hebben wij in overleg Bert van den Heerik en 
Tom Taam vanuit Noord Holland bereid gevonden om ons stokje over te 
nemen.  
 
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 15 april hebben de collega’s van de post 
Aalten samen met Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) een 

twee tal mooie scenario bedacht, waarbij jullie weer kunnen genieten van ons 
brandweer vak. 
 
Op voorhand willen wij de Brandweerpost Aalten alvast bedanken voor de 
organisatie en enthousiasme waarmee men van start is gegaan. 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 . Jullie zien ons vandaag langs de banen hier 
in Aalten voor een gezellig praatje. En willen jullie zelf als post 
vaardigheidstoetsen organiseren voor het ABWC spreek ons dan aan. 
Graag tot ziens op zaterdag 15 April in Aalten  
 
Gerrit Bonestroo en Frenk Salemink Provinciaal Coördinatoren ABWC 
Gelderland/Flevoland 
Bert van den Heerik en Tom Taam Provinciaal Coördinatoren ABWC Noord 
Holland  
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Voorwoord. 
Districtscommandant Achterhoek ZuidTeamleider  
 
Toetsend van …., voorbereidend op …. en teambuilding! 
 

Beste brandweercollega’s, 
 
Namens Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en in het bijzonder 
brandweerpost Aalten mag ik jullie van harte welkom heten om op 15 april 2023 
aan de vaardigheidstoetsen van het ABWC deel te nemen. Jullie zijn te gast in 
de gemeente Aalten bij de mooie brandweerkazerne van post Aalten. Een post 
die sinds jaar en dag deelneemt aan de vaardigheidstoetsen. Voor de collega’s 
van post Aalten zijn deze ervaringen dan ook een mooie basis om de organisatie 
van de vaardigheidstoetsen van de klassen ‘Brandbestrijding en 112’ 
gezamenlijk als team op te pakken. 
 
De vaardigheidstoetsen zijn een nabootsing van zo realistisch mogelijk 
scenario’s. In mijn beleving niet alleen een oefening om kennis en kunde te 
toetsen, maar ook een voorbereiding op onze praktijk. Hier zit een mooi 
wedstrijdelement in en brengt dan ook enige gezonde spanning en competitie 
met zich mee. Daarnaast speelt teambuilding die dag een grote rol. We klaren 
samen de klus die voor ons ligt: zoals dat gaat bij de brandweer. Door samen 
bezig te zijn groeien we als team en raken we nog verder op elkaar ingespeeld. 
Samen sta je sterker en kun je meer aan! 
 
Mijn dank gaat uit naar iedereen die zich heeft ingezet om deze 
vaardigheidstoetsen voor te bereiden. Zonder de inzet van vele collega’s, vaak 
achter de schermen, zouden deze vaardigheidstoetsen niet mogelijk zijn.  
 
Ik wens jullie allemaal veel leerzame momenten toe, maar natuurlijk ook veel 
plezier en succes. Maak er samen een mooie dag van. 
 
 
Darko Sanders 
Districtscommandant Achterhoek Zuid 
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Voorwoord. 
Burgemeester Anton Stapelkamp 
 
Beste brandweerlieden,  
 
Ik heet u van harte welkom in de gemeente Aalten voor de vaardigheidstoets 
van 2023. Een uitstekende gelegenheid om te laten zien wat de deelnemende 
brandweerkorpsen allemaal in huis hebben aan vaardigheden en kennis. De 
brandweer Aalten heeft dit jaar, in samenwerking met het ABWC (Algemeen 
Brandweer Wedstrijd Comité) en andere betrokkenen een vaardigheidstoets 
opgesteld aan de hand van twee realistische en ongetwijfeld lastige scenario’s.  
 
Vaste elementen tijdens de toetsen zijn het competitieve karakter en de 
jurybeoordeling. De vele uren die brandweerlieden jaarlijks in trainingen, 
cursussen, uitrukken en oefeningen steken komen onder meer bij deze 
vaardigheidstoetsen tot uiting.  
 
Het is mooi dat de veiligheidstoets dit jaar, midden in het dorp, bij de 
brandweer van Aalten, wordt georganiseerd. Zo laten we iedereen zien dat er in 
Noord- en Oost-Gelderland professionele brandweerteams voor hen paraat 
staan. Het is bovendien goed om te laten zien dat de brandweer meer doet dan 
blussen alleen.  
 
Ik wens alle deelnemers een goede oefening toe en de juryleden veel wijsheid 
bij hun beoordelingen. Maak er een mooie en vooral leerzame dag van!  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Anton Stapelkamp  
Burgemeester gemeente Aalten  
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Voorwoord 
Bas Kampshof 
 
Welkom bij Post Aalten, 
 
Namens alle collega’s van deze prachtige post heet ik u vandaag van harte welkom 
in de kazerne van Gemeente Aalten. 
 
Als postcommandant heb ik de collega’s eind vorig jaar gevraagd of we in Aalten 
ook weer eens een vaardigheidstoets voor het ABWC willen organiseren. Want zelf 
in het klassement mee willen spelen betekent ook een keer de moeite nemen en 
moeite doen om het te organiseren. Hierop is gelijk volmondig ja gezegd en is men 
aan het denken geslagen. 
 
De collega’s, partners en oud leden van post Aalten hebben voor de klasse 112 en 
de nieuwe klasse brand realistische scenario’s voorbereid waarbij u al uw kennis 
uit training, opleiding en ervaring vast goed kunt gebruiken.  
 
In het centrum van Aalten zijn er diverse eet- en drinkgelegenheden waar u 
aansluitend met de ploeg kunt vertoeven tot het moment van de prijsuitreiking. 
 
De brandweerkazerne is deze dag natuurlijk ook sfeervol ingericht en we hopen u 
er dan ook tijdig voor de prijsuitreiking te mogen verwelkomen. In de kazerne kunt 
u onder het genot van een hapje en drankje gezellig samen zijn en de scenario’s 
met andere ploegen welke gespeeld hebben evalueren. 
 
Mijn dank gaat hierbij al uit naar alle mensen en sponsoren die in welke vorm dan 
ook meegewerkt hebben aan het tot stand komen van deze fantastisch leuke dag.  
 
 
Ik wens iedereen hierbij heel veel plezier in Aalten en wellicht veel succes in de 
volgende ronde. 
  
Bas Kampshof. 
Postcommandant Aalten. 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  Brandbestrijding & 112 

 
De vaardigheidstoetsen in 2023 worden georganiseerd onder auspiciën van het 

Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 
de veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland, post Aalten 

 

Vaardigheidstoetsen : Provinciaal 
Klasse : Brandbestrijding & 112 

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

Prijsuitreiking : Aanvang 19:15 uur.  
                  De prijzen worden uitgereikt door:  

  Burgemeester Anton Stapelkamp. 
Plaats  : Brandweerkazerne Aalten  

  Tramstraat 1 

  7121 DD Aalten 
Bij noodgevallen : Bas Kampshof 0653426318 

Contactpersoon  
Gastkorps : Brandweer Aalten 

Meldadres : Brandweerkazerne Aalten 

  Tramstraat 1 
  7121 DD Aalten 

Verkleden/douche : Sporthal Aladnahal 
       Bevrijding 1 

           7121 WN Aalten 
Veiligheid : De organisatie gaat er vanuit dat u op de hoogte  

bent van de “No play” procedure en er naar kunt handelen. 

 
 

 
Hoe om te gaan met social media: 

 

Wij verzoeken u dringend om tijdens de vaardigheidstoets dag, pas aan het einde van 
de dag uw gemaakte foto’s/filmpjes op facebook/twitter of andere social media te 
plaatsen. Stel ook u supporters hiervan ook op de hoogte. U houdt het dan ook nog 
spannend voor de ploegen die na u komen spelen!! 
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Deze dag is mede mogelijk gemaakt door onderstaande sponsors!! 

Hartelijk dank hiervoor!! 
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Indeling baan  Brandbestrijding   

Aalten, 15 april 2023 
 

Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 
1.   Gelderland Midden Rheden 07.45 08.00   

2. VNOG Laren 08.05 08.50   

3. Gelderland Midden Zetten-2 09.05 09.50 
4. VNOG Steenderen 09.55 10.40    

5. Gelderland Zuid Dodenwaard-2 10.45 11.30 
  

 Pauze 12.20 13.00 

 
6. VNOG Winterswijk-3 12.15 13.00  

7. Gelderland Midden Barneveld-3 13.05 13.50  
8. VNOG Elburg-3 13.55 14.40  

9. Gelderland Midden Lunteren 14.45 15.30 
10. Flevoland Ens-2 15.35 16.20 

 

Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Bert van den Heerik / Tom Taam 
  

 
Beoordelingsteam: 

Waarnemer Bevelvoerder Johan de Ridder  Asperen 

Waarnemer Bevelvoerder Andre Granneman Hardewijk 
Waarnemer Aanvalsploeg  Joop Gerrits  Zutphen 

Waarnemer Waterploeg  Marco Vreeman Lochem 
Waarnemer Pompbediende  Arie den Hartog Asperen  

Stage  Jeroen Pluuren Wageningen  
Administratie  Kees de Velde Harsenhorst Culemborg 

 

Tijdwaarnemer  Aalten 
Tijdwaarnemer  Aalten 

Centralist  Aalten 
Regisseur van het scenario  Aalten   

  

Nr 1 gaat naar Gieten (Drenthe) 20 mei 
Nr 2 gaat naar Ermelo 20 mei 

Nr 3 gaat naar Workum (Friesland) 



 

Aalten                   -9-                                          Datum:15 april 2023 

 



 

Aalten                   -10-                                          Datum:15 april 2023 

  

Indeling baan  112  
Aalten, 15 april 2023 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 

1.  VNOG Zutphen-2 07.45 08.00   
2. Gelderland Midden Harskamp-2 08.05 08.50   

3. Gelderland Zuid Zaltbommel-2 09.05 09.50 

4. Gelderland Zuid Buren 09.55 10.40    
5. Gelderland Zuid Lienden 10.45 11.30 

  
 Pauze 12.20 13.00 

 
6. Flevoland Marknesse 12.15 13.00  

7. Defentie ASK 13.05 13.50  

8. Gelderland Zuid Gameren-2 13.55 14.40  
9. VNOG Nunspeet 14.45 15.30 

10. Gelderland Midden Kootwijkerbroek 15.35 16.20 
  

 

Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Bert van den Heerik / Tom Taam 
 

 
Beoordelingsteam: 

Waarnemer Bevelvoerder Jan Hesselink         Winterswijk 
Waarnemer Bevelvoerder Jan Verweij        Asperen 

Waarnemer Aanvalsploeg  Martijn Stoof                   Rossum  

Waarnemer Waterploeg  Bart van Os  Waardenburg 
Waarnemer Pompbediende  Gerjan van Sligtenhorst      Barneveld 

Stage  Glenn Bos  Scherpenzeel 
Administratie  Kees de Velde Harsenhorst Culemborg 

 

 
Tijdwaarnemer  Aalten 

Tijdwaarnemer  Aalten  
Centralist  Aalten  

 

Nr 1 gaat naar Brabant Zuid - Oost 
Nr 2 gaat naar Ittervoort (Limburg) 

Nr 3 gaat naar Brabant Zuid - Oost 
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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. 

• De bevelvoerder bepaald bij de klasse TS-HD of de waterwinning opgebouwd 

moet worden wanneer het scenario daar om vraagt. 

• 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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• Deelname aan alle klassen kan alleen met een tankautospuit die bepakt is 

overeenkomstig de richtlijnen van het branchevoorschrift standaardbepakking 
voor brandweervoertuigen (versie 6.2). Er ligt niets klaar voor u. 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. 

• De klasse 112 zal thematisch van opzet zijn. Te denken hierbij valt aan 

brandbestrijding met zowel hoge - als lage druk of één daarvan, 
hulpverleningswerkzaamheden, maar ook een chemicaliëninzet behoort tot de 

mogelijkheden. In principe wordt voor één thema gekozen. Een combinatie is 
echter niet uit te sluiten. 

• 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. 
 

• 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. 

 

 
 

 
 


