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Voorwoord Teamleider posten West Betuwe en Culemborg  
  
Beste brandweercollega’s en bezoekers, 

Welkom bij de ABWC-vaardigheidstoets in Waardenburg (Gemeente West Betuwe). 

Een mooie plattelandsgemeente met 26 kernen in de veiligheidsregio Gelderland-Zuid. 

De post Waardenburg als fanatieke deelnemer aan vaardigheidstoetsen in alle klasse 

zullen er alles aan doen om voor jullie een zo realistisch mogelijk scenario te 

presenteren. De ervaringen die zij in de voorgaande jaren hebben opgedaan zullen 

zeker gebruikt worden om het scenario uitdagend te maken. 6 ploegen uit de provincie 

Gelderland zullen met elkaar de strijd aanbinden om een plaats te bemachtigen om 

door te gaan naar de 1e ronde van de gewestelijke vaardigheidstoets Hoofdklasse. 

Deelnemen aan vaardigheidstoetsen is een goede manier om elkaar op een sportieve 

manier uit te dagen en waarbij ieder korps zijn vaardigheden kan laten zien. Daarnaast 

is het weer een mooie gelegenheid om verhalen van voorgaande jaren uit te wisselen, 

te netwerken en te ontspannen. 

Tot slot wil ik de groep Waardenburg, hartelijk bedanken voor het organiseren van 

deze vaardigheidstoets.  

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

 

Ad van Wingerden 

Teamleider posten West Betuwe en Culemborg 
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Voorwoord Groepschef Waardenburg 
 
Beste Brandweercollega’s en bezoekers, 

Als eerste wil ik iedereen hartelijk welkom heten in het mooie Waardenburg voor de 

Provinciale Vaardigheidstoetsen. Brandweer Waardenburg voor velen in het verleden 

bekend als Post Neerijnen-West. Brandweer Waardenburg is zelf ook een enthousiast 

deelnemer, die regelmatig een aantal rondes verder komt. Ook de Hoofdklasse is voor 

ons niet vreemd. In 2016 en 2022 zelfs Landskampioen geworden. Iets waar we best 

trots op zijn. 

In het verleden was het voor sommigen nog een spelletje. Maar tegenwoordig zijn 

vaardigheidstoetsen erg realistisch en worden deze meer gezien als eindoefening. Om 

vakbekwaam te blijven is deelname aan de vaardigheidstoetsen een mooie 

gelegenheid om je vakbekwaamheid te toetsen en je kennis in oplossingen te 

vergroten. Maar meedoen is natuurlijk het allerbelangrijkste.  

November 2022 kregen wij de vraag of wij deze dag kunnen organiseren en gelijk is de 

werkgroep aan de slag gegaan. Het organiseren van deze toets kost veel voorbereiding. 

Ik ben dan ook enorm blij dat een aantal collega’s van onze post vol enthousiast de kar 

trekken. Ik wil deze mensen daarom ook hartelijk bedanken voor het organiseren van 

deze dag. 

Wij als brandweercollega’s van de Post Waardenburg hebben er zin in. Ik wens de 

juryleden veel sterkte in het beslissen en geven van de juiste punten.  De deelnemende 

ploegen wens ik veel succes deze dag. En bezoekers veel kijkplezier, de beste stuurlui 

staan aan wal wees dus niet te kritisch en geniet. 

Tot ziens op 22 april 2023 

 

Groepchef brandweer Waardenburg, 

Jan Walraven 
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Voorwoord Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Waardenburg                   -5-                                          Datum:22 april 2023 

 



 

Waardenburg                   -6-                                          Datum:22 april 2023 

      
  



 

Waardenburg                   -7-                                          Datum:22 april 2023 

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 veiligheidsregio Noord en oost Gelderland, post Waardenburg. 

 
Vaardigheidstoetsen :  

 
Klasse : Hoofdklasse 

 

Prijzen : 3 (alleen nummers 1 en 2 promoveren) 

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door de Wethouder.  
    Prijsuitreiking is om 18:00 uur  

 
Plaats  : Brandweerkazerne Waardenburg  

  Steenweg 20 

  4181 AL Waardenburg 
 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 06-53143189 

   
Contactpersoon  

Gastkorps : Hendrik van Dijk & Bart van Os 
 

Meldadres : Brandweerkazerne Waardenburg 

  Steenweg 20 
  4181 AL Waardenburg 

 
 

Verkleden/douche : Kulturhuis Haaften Vredeplein 1 te Haaften   

 
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  
Waardenburg, 22 april 2023 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 
1.   Gelderland Zuid Zaltbommel 07.30 08.00   

2. Gelderland Midden Nijkerk-2 08.45 09.30   
3. VNOG Elspeet 10.15 11.00 

 Pauze  

6. Gelderland Zuid Beusichem 12.30 13.15  
7. VNOG Ermelo-2 14.15 15.00  

8. Gelderland Midden Huissen-2 15.30 16.30  
 

Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Peter van Wijk / Michel van Haaften 
  

 

Beoordelingsteam: 
Waarnemer Bevelvoerder Andre Granneman        Hardewijk 

Waarnemer Bevelvoerder Joes Anema  Ede 
Waarnemer OVD Ruud van Hattum Dodewaard 

Waarnemer Aanvalsploeg  Gerjan Rensink Ederveen 

Waarnemer Waterploeg  Jan Smits  Maasbommel 
Waarnemer Pompbediende  Herman Winnemuller Dodewaard 

Stage  …  … 
Administratie  Yvonne Blom  Geldermalsen 

 
 

Tijdwaarnemer  Waardenburg 

Tijdwaarnemer  Waardenburg 
Centralist  Gijs van Os 

 
Promotie 

Nr 1 gaat naar Putten (Gelderland) 13 Mei 

Nr 2 gaat naar Tjalleberd (Friesland) 3 Juni 
 

 
Aanrijdroute 
Het verzoek om aan te rijden via de A2 / afslag Waardenburg 
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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 firefly? 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. 

 

 
 

 
 


