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Beste Brandweervrienden en vriendinnen,  

Zaterdag 18 maart vaardigheidstoetsen in Gameren.  

Vandaag strijken wij met het ABWC team neer in Gameren, midden in 

de Bommelerwaard. De brandweer post Gameren is onderdeel van de 

veiligheidsregio Gelderland Zuid . 

Postcommandant Peter van wijk en zijn team gaan er vandaag voor zorgen dat jullie 

een mooie, leerzame en realistische vaardigheidstoets voorgeschoteld krijgen. 

De vaardigheidstoetsen zijn, de nieuwe klasse brandbestrijding en de klasse 112.  

De brandweerpost Gameren doet zelf al jaren succesvol mee in de diverse klasse van 

het ABWC, de prijzenkast in de kazerne staat dan ook overvol met gewonnen prijzen. 

Stad en land wordt er afgereden om mee te doen aan de vaardigheidstoetsen en ook 

voor het voorspelen is de post Gameren een veel gevraagde ploeg die graag zijn 

steentje hieraan aan wil bijdragen. 

Bij deze willen wij de brandweerpost van Gameren en de Veiligheidsregio Gelderland 

Zuid alvast bij voorbaat hartelijk danken voor de organisatie van deze 

vaardigheidstoetsen. 

Er zal door de waarnemers beoordeeld gaan worden met volledig nieuwe 

beoordelingslijsten voor de nieuwe klasse brandbestrijding, volgens het handboek klasse 

brandbestrijding. De beoordelingslijsten voor de klasse 112 zijn ongewijzigd. Beiden zijn 

te vinden op de website van het ABWC www.abwc.nl  

Wij willen iedereen die vandaag zijn steentje bijdraagt aan de vaardigheidstoetsen veel 

succes wensen, ook voor de spelende ploegen en de meegereisde supporters veel 

succes gewenst en hopelijk met een mooi resultaat. 

Wij zien jullie graag op 18 maart in Gameren, voor een mooie vaardigheidstoets en een 

gezellig bijpraat rondje langs de baan.   

Allemaal een fijne dag en veel succes gewenst, 

Jan van den Brink & Martin de Zwaan  

Provinciaal Coördinatoren ABWC Gelderland / Flevoland   

http://www.abwc.nl/
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Beste deelnemers en supporters, 

Dit jaar organiseert de post Gameren een provinciale vaardigheidstoetsen voor het 

ABWC. Maar liefst negentien ploegen uit Gelderland en één ploeg uit Overijssel mag de 

post verwelkomen.  

Ik heb er het volste vertrouwen in dat Gameren een uitdagend en realistisch scenario 

heeft bedacht, waarbij de deelnemers worden uitgedaagd en hun kennis en kunde 

kunnen tonen.  

Waar het vandaag ook omgaat, is dat de posten elkaar leren kennen, samenwerken en 

plezier beleven.  Juist dan ga je elkaar vertrouwen en kun je op elkaar bouwen. En dat 

is van groot belang want goed samenwerkende brandweerkorpsen zijn belangrijk voor 

de veiligheid van iedereen.  

Ik wens alle deelnemende ploegen veel succes en plezier bij het beoefenen van deze 

vaardigheidstoetsen en dank post Gameren voor de goede organisatie! 

Tot vanavond! 

Pieter (P.C.) van Maaren 

Burgemeester van Zaltbommel 
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Beste deelnemers en supporters, 
 

Met dit programmaboekje nodig ik u graag uit voor de regionale vaardigheidstoetsen op 

zaterdag 18 maart 2023 in Gameren. Die dag strijden 10 ploegen in de klasse 112 en 10 
ploegen in de klasse Brandbestrijding om de eer en een plaats voor de volgende ronde. 

 
U bent te gast in het mooie dorp Gameren. Gameren ontstond op een stroomrug langs 

de rivier De Waal. In 1031 wordt Gameren voor het eerst vermeld. Er ontstond een 

langgerekt esdorp. Inmiddels is het dorp gegroeid tot een levendige gemeenschap met 
3000 inwoners en een actief en fanatiek brandweerkorps. De groep Gameren is al jaren 

bezig op het gebied van vaardigheidstoetsen. Ik kan u dan ook verzekeren dat er alles 
aan is gedaan om u een realistisch en goed georganiseerde vaardigheidstoets te kunnen 

presenteren.  
 

Deelname aan de vaardigheidstoets is een goede manier om te testen of alle benodigde 

kennis en vaardigheden bij de deelnemers aanwezig zijn. Natuurlijk bent u als 
deelnemer goed voorbereid en kunt u op 18 maart gaan strijden om de punten. Het 

testen van de kennis is belangrijk, maar het is ook een dag van gezelligheid, netwerken 
en ontspanning.  

 

Tot slot wil ik de groep Gameren, hartelijk danken voor het organiseren van deze 
banen. 

 
Ik wens u een mooie, leerzame en vooral succesvolle dag toe! 

 
Lean Remmerde 

Teamleider posten Bommelerwaard 

Voorzitter ABWC 
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Beste Collega’s  

Hierbij heet ik u van harte welkom voor de Provinciale Vaardigheidstoetsen in Gameren. 

Brandweer Gameren is zelf ook een enthousiast deelnemer, die regelmatig doordringt 

tot een landelijke finale. Twee keer zijn we landskampioen geworden, in 2003 in de 

klasse lage druk en in 2011 in de klasse TAS-HD. Mocht u nog meer willen weten van 

Brandweer Gameren dan kunt u ook op onze site kijken (www.brandweergameren.nl). 

Vaardigheidstoetsen zijn zeer nuttig voor het op peil houden van de geoefendheid van 

de brandweermensen. De vaardigheidstoetsen krijgen ook een eigen plaats en 

erkenning bij de “leidraad oefenen”. De geoefendheid, het saamhorigheidsgevoel, de 

spanning tijdens de toets en de spanning bij de uitslag dragen allemaal bij aan het 

enthousiasme voor vaardigheidstoetsen.  

Vaardigheidstoetsen zijn al lang geen spelletjes meer, maar het zijn nu realistische 

eindoefeningen!  

Om vakbekwaam te blijven is deelname aan de vaardigheidstoetsen een uitstekend 

middel.  Ik hoop dat u na afloop ook enthousiast zult zijn over de organisatie en de 

vaardigheidstoets. Meedoen is het allerbelangrijkste. 

Het organiseren van een vaardigheidstoets vergt veel voorbereiding en ik ben 
heel blij dat er altijd weer mensen te vinden zijn die dit met heel veel passie 

oppakken. Het is soms wonderbaarlijk waar iedereen de tijd vandaan haalt. 
Ik wil deze mensen dan ook heel erg bedanken voor het organiseren van 

deze dag. 

Zeker nu aan het begin van de klasse brand de veranderde jury lijsten en manier van 
scenario bedenken en uitzetten vergt veel tijd van onze jongens. Maar wij hebben er zin 

in om deze nieuwe klasse te gaan organiseren, 
 

 
 

 

http://www.brandweergameren.nl/
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Verder is er voldoende voor de inwendige mens gezorgd. Bij de prijsuitreiking is er 

behalve een drankje ook een snackwagen aanwezig. 

Ik wens de juryleden veel sterkte bij hun beslissingen en wens de deelnemende ploegen 

veel succes toe. Tot ziens op 18-3-2023. 

 

 

Groepschef  Brandweer Gameren, 

Peter van Wijk 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  1-1-2, 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 Zuid, post Gameren. 

 

Vaardigheidstoetsen : Provinciaal 
 

Klasse : 112 & brandbestrijding 
 

Prijzen : 1e, 2e, 3e  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  
  Burgemeester Pieter (P.C.) van Maaren 

 

Plaats  : Brandweerkazerne Gameren 
   Middelkampseweg 4 
  5311 PC Gameren 
 
Tijd : 19.00 uur 
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Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via  

  Peter van Wijk 06-50416728 

 

Contactpersoon  
Gastkorps : Gerrit de Weert 06-30898733 

 

Meldadres : Brandweerkazerne Gameren 
   Middelkampseweg 4 
  5311 PC Gameren 

  
 

Verkleden/douche : Gymzaal, Fijkensakker 3 

   5311 GR PC Gameren  
 

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 

Gameren, 18 maart 2023 
 

Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 

1. BRW Gelderland Zuid Beesd 07.15 08.00  
2. BRW Gelderland Midden Zetten 08.05 08.50   

3. BRW Gelderland Zuid Kerkdriel 09.05 09.50  

4. BRW Gelderland Midden Wageningen 09.55 10.40  
5. VNOG Winterswijk 2` 10.45 11.30 

  
Pauze 12.20 13.00 

 

6. BRW Gelderland Zuid Brakel 2 12.15 13.00  
7. BRW Gelderland Midden Harskamp 13.05 13.50  

8. BRW Gelderland Zuid Geldermalsen 13.55 14.40  
9. VNOG Elspeet 2 14.45 15.30  

10. Brandweer Twente Hellendoorn 2 15.35 16.20 
 

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

 
Beoordelingsteam: 

Baan Regisseur  Gameren   
Waarnemer Bevelvoerder Teamleider Johan de Ridder Asperen 

Waarnemer Bevelvoerder Gerjan Rensink Ederveen   

Waarnemer Aanvalsploeg Andre Granneman Harderwijk 
Waarnemer Waterploeg Bart van Os Waardenburg  

Waarnemer Voertuigbediener Rob van Loo  Ermelo 
Stagiair  Arie den Hartog Asperen   

Administratie  Kees de Velde Culemborg 
  Harsenhorst 

 

Tijdwaarnemer Gameren   
Centralist Gameren 

  
1e plaats gaat op 20 mei naar Ermelo (Gelderland) 

2e plaats gaat op 20 mei naar Ittervoort (Limburg) 

3e plaats gaat op 20 mei naar Ittervoort (Limburg)  
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Indeling baan Brandbestrijding 
Gameren, 18 maart 2023 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om: 

1. BRW Gelderland Zuid Opheusden 2 07.15 08.00   
2. BRW Gelderland Midden Oosterbeek 08.05 08.50  

3. VNOG Didam 09.05 09.50  

4. BRW Gelderland Zuid Waardenburg 2 09.55 10.40   
5. VNOG Zelhem 10.45 11.30 

  
Pauze 12.20 13.00 

 
6. BRW Gelderland Midden Dieren 12.15 13.00  

7. VNOG Oldebroek 2 13.05 13.50  

8. BRW Flevoland Emmeloord 13.55 14.40  
9. BRW Gelderland Zuid Ochten 14.45 15.30  

10.VNOG Harderwijk 2 15.35 16.20  
  

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

 
 

Beoordelingsteam: 
Baan Regisseur  Gameren    

Waarnemer Bevelvoerder Teamleider Ben van Steenbergen Zaltbommer  
Waarnemer Bevelvoerder Jan Verweij Asperen    

Waarnemer Aanvalsploeg Wouter Hazeleger Kootwijkerbroek 

Waarnemer Waterploeg Jan Smits Maasbommel  
Waarnemer Voertuigbediener Dirk van Putten Elburg 

Stagiair  Bas Kamphof Lichtenvoorde 
Stagiair  Jeroen Pluuren Wageningen   

Administratie  Kees de Velde Culemborg 

  Harsenhorst 
 

Tijdwaarnemer Gameren   
Centralist Gameren 

 

1e plaats gaat op 20 mei naar Ermelo (Gelderland) 
2e plaats gaat op 20 mei naar Gieten (Drenthe) 

3e plaats gaat op 20 mei naar Ommen (Overijssel)    
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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. 

 

 
 

 
 


