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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
 

Voor de eerste keer een Hoofdklasse vaardigheidstoets in Groningen! 

Post Loppersum heeft de handschoen opgepakt om een Hoofdklasse 
vaardigheidstoets te organiseren in Groningen. Na hun positieve ervaringen met 
het organiseren van de vaardigheidstoets in 2022 wilde zij heel graag de 
uitdaging van een Hoofdklasse aangaan. Met man en macht hebben zij aan een 
mooi scenario gewerkt, met voldoende uitdaging voor de Officier van Dienst én 
de bemanning van de TAS. 

Met drie Groningse ploegen in de ochtend en twee Drentse ploegen en een 
Overijsselse ploeg in de middag, wordt het een dag waarin zij hun vaardigheden 
willen die vergelijken met elkaar. De twee beste ploegen gaan door naar de 
gewestelijke vaardigheidstoets op 3 juni in Tjalleberd.  

Deze dag zou niet mogelijk geweest zijn zonder de inzet van post Loppersum, de 
eigenaar van het pand en alle vrijwilligers die vandaag de handen uit de 
mouwen steken. Allen namens de deelnemers en het ABWC ontzettend 
bedankt! 

Voor vandaag wensen wij de deelnemende ploegen veel succes en vrijwilligers 
en publiek een heel mooie dag! 

 

 

Piet Tolsma & Fokko van der Struik 

Provinciaal Coördinator ABWC 
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Voorwoord 
Teamleider Brandweerzorg 
 

Beste allemaal, 

Ook in 2023 worden er weer brandweerwedstrijden georganiseerd. Het is toch 
mooi dat er elk jaar weer voldoende bevlogen brandweerlieden zijn die hun 
krachten willen meten met hun collega’s. Die daarvoor gaan oefenen, zodat ze 
als beste uit de bus komen. Terwijl iedereen weet dat het daar eigenlijk niet om 
gaat: het samen doen is de helft van de lol. De andere helft is het bezig zijn met 
ons prachtige brandweervak: waarin een incident nooit hetzelfde is en daardoor 
altijd weer creativiteit en vakkundigheid van ons vraagt. De 
brandweerwedstrijden geven daaraan natuurlijk een mooie impuls. 

Dit alles wordt weer georganiseerd door een groot aantal mensen: zij van het 
AWBC, maar ook de posten die de scenario’s bedenken en inrichten en de 
gehele dag gastvrij alle deelnemers en kijkers onthalen. Heel fijn dat zij dit 
allemaal mogelijk maken! 

Rest mij nog jullie allemaal heel plezierige dagen toe te wensen en dat 
tenminste één team uit Groningen het landelijke podium haalt. Ik reken op 
jullie! 

 

Ingrid van Elst 

Teamleider Noord Midden 
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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 Wagenborgen. 
 
Vaardigheidstoetsen: 25 maart 2023 
 
Klasse: Hoofdklasse 
 
Prijzen: De nummers 1 en 2 spelen op 3 juni 2023 de 1e ronde gewestelijk 

in Tjalleberd (Fr). 

Prijsuitreiking: 19:00 uur, Boshal Loppersum, Bosweg 27d, 9919 TG Loppersum 
 

Plaats: Loppersum  
 
Bij noodgevallen: Harmen Kuijer, 06-22212386 
 Piet Tolsma, 088-1624756 
 
Contactpersoon  
Gastkorps: Harmen Kuijer, 06-22212386 
 
Meldadres:  Pomonaweg 3, 9919 HV Loppersum  
 
Verkleden/douche: Boshal Loppersum, Bosweg 27d, 9919 TG Loppersum 
 
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 Loppersum 25 maart 2023 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om: 
 
1. VR Groningen Haren 3 08.00 08.30 
2. VR Groningen Winschoten 3 09.20                         09.50 
3. VR Groningen Vrouwen VRG 10:40                         11.10 
 
Pauze 
 
4. VR Drenthe Beilen  13.00                         13.30 
5. VR Drenthe MkNN   14.20                         14.50 
6. VR IJsselland Hardenberg             15.40                         16.10 
 
 
 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets:  
Piet Tolsma 
 
Beoordelingsteam: 
Baanleider:  Fokko van der Struik 
Waarnemer OvD: Arie Smedinga 
Waarnemer Bevelvoerder: Peter Schoonbeek   
Waarnemer Bevelvoerder:  Harrie Bos 
Waarnemer 111/112:   Anka Kremer – de Boer/ Emiel Meendering 
Waarnemer 113/114:   Wiebe Dijkstra 
Waarnemer Pompbediende :  Jan Karel Smit 
 
Administratie :   Frouk van Dijken, Hiddo Niemeijer en Emiel de Vries 
 
Tijdwaarnemer :   Brandweer Loppersum  
Centralist :   ABWC 
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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 totaal beeld 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 lotbepaling de samenstelling van de 
manschappen rollen bepaald. Deze lotbepaling geldt niet voor de Officier van 
Dienst, 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. 
 Verbindingen gaan via C-2000. Berichten gaan van de alarmcentrale naar 

bevelvoerder en andersom, tijdens de gehele inzet.  
U zorgt zelf voor een communicatiemiddel tussen bevelvoerder en AC. 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 het jurylid ingrijpen. Wees niet bang om een relevante 
opmerking tegen het jurylid te maken. 

 Deelname aan alle klassen kan alleen met een tankautospuit die bepakt is 
overeenkomstig de richtlijnen van bestek BZK 2010. 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. 
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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. 
 

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 wedstrijd organiseren? 

 
Wij zijn altijd op zoek naar wedstrijdlocaties en organiserende korpsen! 

 
Neem contact op met uw wedstrijdleider ABWC voor de mogelijkheden. 

 
 

 


