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Welkom in Oldebroek,  

Brandweer en ABWC vrienden namens de brandweerpost van 

Oldebroek heten wij jullie allemaal een hartelijk welkom . 

Op zaterdag 22 april wordt hier de provinciale hoofdklasse vaardigheidstoets 

georganiseerd . 

De brandweerpost Oldebroek is een grote bekende bij de vaardigheidstoetsen en doet 

al jaren mee in diverse klasse en weet vaak een mooie plaats te behalen. Ook hier is er 

een volle prijzenkast . 

Oldebroek is ook landelijk een graag geziene gast en komt regelmatig een ronde verder. 

Ook organisatorisch staat deze post haar mannetje, en vaak met een ludieke twist weet 

men een geweldige maar dan ook een leerzame vaardigheid toets neer te zetten . . 

Als u deze uitnodiging leest is zojuist de eerste schop in de grond gezet met de 

nieuwbouw van de nieuwe Brandweerkazerne voor de post Oldebroek aan de 

Zuiderzeestraatweg. Dit is mede tot stand gekomen met de Gemeente Oldebroek en de 

veiligheidsregio VNOG . 

Bij het schrijven van dit voorwoord is gisteren de laatste bijscholing van de waarnemers 

geweest in Barneveld.  60 waarnemers zijn bijgeschoold voor de nieuwe 

brandbestrijding, enscenering en de nieuwe beoordelingslijsten, dus de waarnemers die 

u vandaag gaan beoordelen zijn op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het 

gebied van de vaardigheidstoetsen. 

Bij deze willen wij alvast de brandweer post Oldebroek bedanken voor de organisatie 

van deze vaardigtoets. 

Wij weten hoeveel tijd en energie er gestoken moet worden om een hoofdklasse 

vaardigheidstoets te organiseren en hier zijn vele handjes van oud leden, vrienden, 

familie en bekenden bij nodig maar dit kunnen we wel overlaten aan de post Oldebroek. 
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Voor de deelnemende ploegen, bezoekers, waarnemers   en iedereen die hier vandaag 

naar toe komt heel veel succes en plezier gewenst ! 

Wij gaan elkaar ontmoeten op 22 april in Oldebroek . 

 

Jan  van de Brink, Martin de Zwaan en Gerrit Bonestroo 

Provinciaal coördinatoren ABWC Gelderland & Flevoland   
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Voorwoord hoofdklassewedstrijd Oldebroek 

Welkom in Oldebroek, blij dat jullie er zijn! Als burgemeester en inwoner van de 

gemeente Oldebroek vind ik veiligheid heel belangrijk. Veiligheid op straat, in de 

supermarkt, op school, op het werk of gewoon thuis. Vaak hebben we het dan over een 

gevoel. Je wilt je veilig voelen. Maar wat is dat nu eigenlijk? Veiligheid is persoonlijk en 

toch ook een beetje een relatief begrip. Want niets is helemaal zonder gevaar. En dan is 

het goed om te weten dat jullie er zijn. Dat we op jullie kunnen rekenen.  

 

De brandweer speelt op het gebied van veiligheid een grote en belangrijke rol. Niet 

alleen bij brand, maar ook bij een ongeval of bij incidenten met gevaarlijke stoffen 

komen jullie in actie. En natuurlijk doen jullie nog veel meer, denk aan preventieve 

acties en controles. En - het belangrijkste - jullie redden mensen en dieren in nood. Een 

mooie, dankbare maar ook zware taak. Een taak die je meestal niet alleen aankunt, 

maar waar je elkaar als professionals voor nodig hebt.  

 

Training, afstemming en samenwerking is dan heel belangrijk. Daarom ben ik blij dat 

deze hoofdklasse wordt georganiseerd. Om jezelf en elkaar op scherp te zetten, 

vaardigheden te testen en natuurlijk de samenwerking tussen de brandweerkorpsen te 

versterken. En dat doen jullie natuurlijk niet alleen tijdens de wedstrijd. Deze dag is er 

ook om gezellig samen te zijn en achteraf alle nieuwe inzichten en ervaringen met 

elkaar te delen. Ontmoet elkaar, geniet en word samen nóg beter!  

 

Heel veel succes en plezier met de wedstrijd!  

 

Tanja Haseloop – Amsing 

Burgemeester gemeente Oldebroek  
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Beste brandweercollega’s en bezoekers, 

 

Hierbij heet ik u van harte welkom bij de ABWC Hoofdklasse wedstrijd in het mooie 

Oldebroek. Op zaterdag 22 april strijden 6 ploegen in de provinciale ronde om bij de 

eerste drie te eindigen. De eerste drie plekken garanderen immers minimaal nog een 

speelronde. 

Een enthousiast team van vrijwilligers heeft de afgelopen tijd met tomeloze inzet een 

wedstrijdscenario bedacht en uitgewerkt. Het resultaat is een mooi, uitdagend en 

realistisch scenario waar jullie hopelijk van gaan genieten en waar jullie kunnen laten 

zien wat je in huis hebt.  

Onze ervaring is dat brandweerlieden die wedstrijden spelen daar zelf een betere 

brandweerman/vrouw door worden. Ook dit jaar spelen wij zelf als post mee in alle 

klassen. Het deelnemen aan wedstrijden is goed voor de saamhorigheid en alle ‘tips’ en 

‘tops’ van de juryleden dragen positief bij aan het vakbekwaam blijven van de ploegen.  

Ook vaardigheidstoetsen organiseren is ons niet vreemd. Vorig jaar hebben we nog 

wedstrijden georganiseerd in samenwerking met Post Elburg in de vorm van een 112 

baan en een TS-HD baan. Ook in de jaren daarvoor zijn we vaak gastheer geweest voor 

provinciale en gewestelijke wedstrijden.  

Op 22 april staat dus de Hoofdklasse op het programma. Een klasse waarin alles 

mogelijk is.  

Ik wil hierbij iedereen die een bijdrage levert of heeft geleverd aan de totstandkoming 

van deze wedstrijddag hartelijk bedanken hiervoor.  

Namens de hele post Oldebroek wens ik alle deelnemende ploegen, alle juryleden, alle 

toeschouwers en de organisatie een geweldige en leerzame dag toe! Alvast bedankt 

voor jullie enorme inzet en enthousiasme en tot ziens op zaterdag 22 april! 

 

Met vriendelijke groet, 

Hendrik Legemate 

Postcommandant Oldebroek 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  Hoofdklasse 

 

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

de brandweer Oldebroek. 

 
Vaardigheidstoetsen : provinciaal 

 
Klasse : Hoofdklasse 

 

Prijzen : 1e, 2e, 3e  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  
  Burgemeester T. Haseloop-Amsing 

  
Plaats  : Brandweerkazerne Oldebroek  

  Spronkweg 12 

  8096 AP Oldebroek  
 

Tijd : 19.00 uur    
 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 06-11047244 

  
Contactpersoon  

Gastkorps : Gerrit Jan Rens 

 
Meldadres  : Brandweerkazerne Elburg 

   Oostendorperstraatweg 8 
   8081 RK Elburg  

 

Verkleden/douche : Brandweerkazerne Elburg 
   Oostendorperstraatweg 8 

   8081 RK Elburg  
 

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  Hoofdklasse, Oldebroek 1 april 2023 
 

Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 

1. BRW Gelderland Midden Barneveld 4 07.30 08.00  
2. VNOG Harderwijk 08.45 09.30    

3. VR Gelderland Zuid Kesteren 2 10.15 11.00 
  

   Pauze  12.45 – 13.15  
 

4. VNOG Putten 12.30 13.30  

5. BRW Gelderland Midden Scherpenzeel 14.15 15.00  
6. VR Gelderland Zuid Geldermalsen 2 15.30 16.30 

 
 

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

Bonestroo 
  

 
Beoordelingsteam: 

Waarnemer Teamleider/Bevelvoerder1 Job Maassen   Barneveld 

Waarnemer Bevelvoerder2  Johan de Ridder Asperen 
OVD  Gert Mulder  Kloetinge 

Waarnemer Aanvalsploeg  Wim Vrooland  IJsselmuiden  
Waarnemer Waterploeg  Klaas Oudendorp Garderen 

Waarnemer Voertuigbediener Rob van Loo  Ermelo 
Administratie Loes Hammer Dronten 

Tijdwaarnemer  Heijmen Vos Oldebroek  

  Betsie Vos Oldebroek 
Centralist Niels ten Hove Oldebroek 

Stagiair  Rene van de Heide Oldebroek 
 Martijn Boerendans Oldebroek  
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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. 

 

 
 

 
 


