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VAARDIGHEIDSTOETS  

Provinciaal  

    

DATUM: 15 april 2023 

  
PLAATS: WESTERBORK  

  
KLASSE: Brandbestrijding 

  

      Let op! Er geldt een verplichte rijroute!  
  
  
  

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE  
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Welkom bij de provinciale brandweerwedstrijden. Na 3 jaar mag er weer gestreden 

worden in het mooie Westerbork. Er doen vandaag veel ploegen mee. Het draait niet 

alleen om de wedstrijden en wie er gaat winnen. Het gaat er vooral om dat er vandaag 

met elkaar wordt opgetrokken, ervaringen gedeeld worden en van elkaar geleerd 

wordt.  

Dit jaar is er een nieuwe klasse: Brandbestrijding. Vaardigheidstoetsen op dit gebied 

worden in scene gezet en in het bijzonder brandbestrijding in gebouwen. Deze 

bluswerkzaamheden kunnen worden uitgebreid met reddings-, lichte hulpverlenings 

en/of bergingswerkzaamheden. Tien Drentse brandweerkorpsen doen hier aan mee, 

waarvan er drie door gaan naar de volgende ronde. 

De brandweer staat altijd klaar. Voor het bestrijden van branden, het redden van mens 

en dier of het verlenen van hulp bij een verkeersongeluk. Je moet op elkaar kunnen 

bouwen op momenten dat het er écht op aankomt. Uiteindelijk gebeurt het werk bij de 

brandweer samen, met verschillende korpsen als dit nodig is. De wedstrijden van 

vandaag passen hier mooi bij. Ik wens alle deelnemers veel succes vandaag!  

Cees Bijl, Burgemeester Midden-Drenthe.  
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Voorwoord postchef Westerbork 

  

Beste mensen , 

 

Al enige weken zijn er een aantal collega’s , van de post Westerbork , druk bezig met 

de voorbereidingen van de ABWC vaardigheidstoets in de klasse brandbestrijding . 

Af en toe was het erg geheimzinnig omdat het scenario niet uit mocht lekken voordat 

onze eigen wedstrijdploeg hem een keer voor kon spelen .  

Mooi om te zien hoe een ieder fanatiek en gedreven hiermee bezig was . 

En we vinden het dan ook erg mooi dat we weer eens flink wat posten op visite krijgen 

in ons dorp en in onze kazerne . 

 

We zijn als post zelf ook altijd vol enthousiasme bezig met de vaardigheidstoetsen  . 

De ene keer met meer succes dan de andere . Wat mij betreft gaat het ook niet om 

het winnen , meedoen en leren van de verschillende scenario’s is veel belangrijker . 

Samen met je post naar de wedstrijd toeleven , de spanning vooraf , de partners mee 

en eventueel kinderen .  

En dan met elkaar een mooie leerzame dag beleven , daar gaat het toch allemaal om .  

Natuurlijk doe je ook mee om te winnen , hoe mooi is het om nog een ronde verder te 

komen en om te merken dat alles wat er geoefend is , ook daadwerkelijk er uitkomt . 

 

Meedoen is belangrijk , en wat mij betreft zijn alle deelnemers op voorhand winnaars .  

Je stelt je toch kwetsbaar op , iedereen kan zien wat je doet , en vindt er dan ook nog 

wat van . 

Deelnemers staan open voor kritiek en verbeterpunten , dat kan alleen maar goed zijn 

voor je eigen ontwikkeling en voor de ontwikkeling van de post .  

 

Vandaag de vaardigheidstoets in Westerbork , een post in landelijk gebied met een 

groot uitruk gebied . Veel natuur en meerdere dorpskernen , mooi centraal in Drenthe 

.  

We beschikken als post over een TS en WT en een PM . Maar ook hebben we een 

Veetakel en daarmee gaan we een groot deel van onze provincie door . 

Naast de brandbestrijding , HV , IBGS en WO , gaan we ook op pad voor een paard in 

de sloot of een koe die door een mest rooster is gezakt . 

 

 

 



  

               - 

 

 

Sinds kort hebben we een nieuwe takel hiervoor , die we overal , op meerdere 

manieren kunnen opbouwen . Hiervoor komt ook een nieuwe aanhanger die straks 

achter onze TS meegenomen kan worden . 

Onze TS is ook een speciaal brandweer voertuig . Deze is uitgerust met 4x4 

aandrijving , een lier en een waterkanon op de voorbumper . Hiermee kunnen we ook 

de natuur in bij een natuurbrand .   

Samengevat hebben we flink wat materieel ter beschikking waar we als post erg trots 

op zijn . 

 

Maar het gaat vandaag natuurlijk niet over Westerbork maar over jullie , degene die de 

vaardigheidstoets gaan spelen . 

Bij deze wens ik een ieder heel veel succes vandaag . 

Ik hoop dat jullie veel kunnen leren en veel plezier mogen beleven met het scenario .  

 

Met vriendelijke groet , 

 

Michel Otten  

Postchef Westerbork 

 

Ps , dit jaar hebben we ook een jubileum van 200 jaar ‘brandveiligheid ‘in Westerbork . 

Tijdens dit jubileum houden we een open dag op 9 september ,waar we meerder 

aspecten van de brandweer laten zien op het kazerne terrein . Diverse voertuigen en 

demonstraties kunnen deze dag bewonderd worden . 

Hopelijk zien we jullie daar ook .  
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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 15 april hebben de collega’s van Westerbork 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 Midden-Drenthe en de post Westerbork 

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 toetsdag toe. 

 

Jeroen Luider 

Provinciaal coördinator vaardigheidstoetsen in Drenthe 

 

 

  

http://www.abwc.nl/downloads
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Provinciale vaardigheidstoetsen Hoofdklasse  

De vaardigheidstoetsen in 2023 worden georganiseerd onder auspiciën van het 

Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers 

van de brandweerpost Westerbork.  

  

Vaardigheidstoetsen  : Westerbork  

Klasse  : Brandbestrijding 

  

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

Plaatsing volgende ronde  : Nr. 1, 2 en 3 gaan door naar de  1e ronde 

gewestelijk    te Gieten 20 mei.      

     

 Prijsuitreiking   : De prijzen worden uitgereikt door: Burgemeester  

                                               Cees Bijl van de gemeente Midden-Drenthe  

  

Tijdstip prijsuitreiking       : 19:00 uur  

  

Plaats  

  

  :  Restaurant “de Turfsteker/Meursinge,   

      Hoofdstraat 48,  Westerbork  

Bij noodgevallen    : Bent u bereikbaar via dhr. Jeroen luider, 06-

23163140 

 

Gastkorps contactpersoon 

  

:    dhr. Henk Eggens 06-11380736  

Meldadres                        :  Brandweer kazerne post Westerbork,  

     Sliemkampen 2 Westerbork  

    

Verkleden 

/ douchen 
:   Deze gegevens ontvangt u bij het meldadres     

 

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   Westerbork 15 april 2023  

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

07.20 08.00 VR-Drenthe post Beilen 3 

08.20 09.00 VR-Drenthe post Assen-West 2 

09.10 09.50 VR-Drenthe post Roden 

10.00 10.40 VR-Drenthe post Assen-West 

10.50 11.30 VR-Drenthe post Veenhuizen 

 Pauze 

12.20 13.00 VR-Drenthe post Gasselternijveen 

13.10 13.50 VR-Drenthe post Assen-oost 2 

14.00 14.40 VR-Drenthe post Klazienaveen 

14.50 15.30 VR-Drenthe post Meppel 

15.40 16.20 VR-Drenthe post Zuidlaren 

19.00 Prijsuitreiking 

   

Coördinator Jeroen Luider 

Beoordelaars  

Bevelvoerder 1/teamleider Bert Winters 

Bevelvoerder 2 Arjen Antonisse 

Ploegleden 1 & 2 Henk Nijmeijer 

Ploegleden 3 & 4 Jan Braam 

Pompbediener Piet van der Hoek 

Stage Hero Brontsema 

      

Veiligheidsfunctionaris Brandweer Westerbork 

Tijdwaarneming Brandweer Westerbork 

Alarmcentrale Marian Meiburg - Bezemer 

Administratie Marije Braam 

Plaatsing  volgende  ronde 

Nummer 1 1e ronde gewestelijk Gieten 20 mei 

Nummer 2 1e ronde gewestelijk Gieten 20 mei 

Nummer 3 1e ronde gewestelijk Gieten 20 mei 
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Verplichte rijroute via de A28 en N381.  
 

Vanaf de A28 via de N381 en dan Afslag Westerbork. Vervolgens richting Westerbork,  

1e  rotonde rechtsaf Sliemkampen en na 500 meter aan de linkerkant van de weg staat 

de kazerne Brandweer Westerbork  

 

 

Adres meldpunt:  
Brandweer Kazerne Westerbork  

      Sliemkampen 2 
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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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Wil je zelf ook een vaardigheidstoets organiseren? 

 

Wij zijn ook nog op zoek naar locaties en organiserende 

korpsen! 

 

Neem contact op met je Provinciaal Coördinator ABWC 

voor de mogelijkheden. 

 

  

  
  

  


