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Voorwoord regionaal commandant 
 
Beste collega’s, 

Teamwork, vakmanschap en gedrevenheid zijn kenmerkend voor onze mooie 
brandweerorganisatie. Tijdens de vaardigheidstoetsen treffen jullie elkaar om dat te 
laten zien.  

Brandweermensen leveren topprestaties. Bij elke uitruk weer, want incidenten zijn 
complex, de belangen groot of er staan zelfs mensenlevens op het spel. Dat 
brandweermensen onder die hoogspanning hun werk doen, maakt mij trots. Op die 
momenten moet je kunnen samenwerken, weten wat je doet en kunnen 
improviseren, kortom: blind op elkaar kunnen vertrouwen. Samen leveren jullie elke 
dag een belangrijke bijdrage aan de veiligheid van onze inwoners. 

Bij de vaardigheidstoetsen worden jullie vaardigheden getest en zorgt het 
wedstrijdelement voor een gezonde competitie tussen de deelnemende korpsen en 
teams. Dit is ook een mooi moment om de onderlinge banden weer eens aan te 
halen en elkaar te spreken over datgene wat ons bindt: het brandweervak. Het doet 
mij daarom goed om te zien dat veel posten en teams enthousiast zijn om deel te 
nemen! 

Er wacht jullie ongetwijfeld een mooi en uitdagend scenario, waarbij naast 
vaardigheden, ook samenwerking en teamgeest van belang zijn om goede 
resultaten te behalen. 

Bij deze dank ik de medewerkers van het Algemeen 
Brandweer Wedstrijd Comité en iedereen die vanuit de VRU 
een bijdrage levert aan de organisatie van deze 
brandweervaardigheidstoetsen.  

Ik wens alle deelnemers een leuke en leerzame dag toe! 

Jaap Donker 
Regionaal commandant brandweer VRU 
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Voorwoord Regionale coördinatoren Vaardigheidstoetsen 
 
Afgelopen jaar mochten we weer deelnemen aan vaardigheidstoetsen ABWC.  
Ik heb heel veel blije gezichten gezien en naar mijn mening is het een geweldig jaar 
geweest.  
Ook in 2023 gaan we er weer zo'n jaar van maken! Dit jaar hebben we een enorme 
stijging van de ingeschreven ploegen gezien. Dat is alleen maar geweldig natuurlijk, 
maar dat betekend wel een extra belasting op de waarnemers, teamleiders, 
ondersteuners en organiserende posten. Met veel puzzelwerk is dat dan ook weer 
gelukt voor 2023.  
 
Daarom vraag ik aan iedereen, wil je het Team ABWC Utrecht ondersteunen, meld 
je aan als waarnemer, teamleider, ondersteuner of als organiserend korps? 
Hoe meer mensen we hebben, hoe makkelijker we alles kunnen gaan regelen! 
Stuur hiervoor een mail aan abwc@vru.nl 

Dit jaar probeer ik als nieuwe regionaal coördinator ABWC samen met alle 
teamleiders en ondersteuners er een mooi jaar van te maken. Ook dit jaar doen we 
ons uiterste best om weer mooie en uitdagende scenario's neer te zetten.  
 
Dit jaar is ook het begin van een nieuwe vaardigheidstoets, Klasse Brandbestrijding, 
wat echt (naar mijn mening) een aanwinst is voor het ABWC. Echter dit vergt wel 
wat van de organisatie en van de waarnemers. Nieuw zijn de inzet van een regisseur 
op de baan en de nieuwe beoordeellijsten. Deze klasse is volledig ingericht op de 
vernieuwde kijk op brandbestrijding. Een jaar waar we als ABWC maar ook als 
korpsen veel zullen leren en de klasse nog meer vorm zullen geven.  

De bestaande klasse 112 en hoofdklasse zullen nog hetzelfde blijven voor dit jaar.  
Voor 2024 zal daar een verandering gaan plaatsvinden richting de vernieuwde kijk 
op brandbestrijding. 
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Ook willen wij de medewerkers van de ademluchtwerkplaats, materiaal & logistiek, 
het loket materiaal & logistiek en de medewerkers van de afdeling OTO vast 
bedanken voor het ondersteunen en het meedenken om de vaardigheidstoetsen 
ABWC 2023 tot een succes te maken. 
 
De teamleiders, waarnemers, administratieve ondersteuners worden vast bedankt 
voor hun bereidheid om ook dit jaar de vaardigheidstoetsen ABWC mogelijk te 
maken. 

Wij wensen iedereen veel succes toe bij de vaardigheidstoetsen ABWC in 2023  
 
Mark van Wijk, regionaal coördinator ABWC Utrecht 
René Vergouwen, plaatsvervangend coördinator ABWC Utrecht 
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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 Leersum. 
 
Vaardigheidstoetsen : ABWC Utrecht 
 
Klasse : Hoofdklasse   
 
Prijzen : Het ABWC stelt prijzen beschikbaar voor de  

  nummers 1, 2 en 3  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: 
  Burgemeester Maarten Divendal 

 
Plaats prijsuitreiking : Brandweerpost Vinkeveen 

  Herenweg 107 
  3645 DJ Vinkeveen 
   

Tijdstip prijsuitreiking : 17:00 uur starten   
 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 
  Mark van Wijk telefoon: 06 55 70 69 02 
 
Contactpersoon  
Gastkorps : Mark van Wijk 
 
Meldadres ploegen en : Brandweerpost Vinkeveen 

  Herenweg 107 
  3645 DJ Vinkeveen 
   

Verkleden/douche : Locatie vaardigheidstoets 
 
Veiligheid : De organisatie gaat er vanuit dat u op de hoogte  

bent van de “No play” procedure en er naar kunt 
handelen. 

 
Naar 1e ronde  
gewestelijk 3 ploegen gaan door naar Aalsmeer op 3 juni 2023 
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Indeling baan  Hoofdklasse Vinkeveen 25 maart 2023 
 

Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Mark van Wijk 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Beoordelingsteam: Naam: Woonplaats: 
Teamleider ABWC Chris Huijbreghs Vinkeveen 
Waarnemer Officier van Dienst Gerrit Hardeman Doorn 
Waarnemer bevelvoerder Gerrit Verhoeks Rhenen 
Waarnemer bevelvoerder Jorn Klaver Zeist 
Waarnemer aanvalsploeg René Balk Nieuwegein 
Waarnemer Waterploeg Danny Vrolijk Woerden 
Waarnemer Pompbediende Roland Douque Woerden 
Waarnemer stage  Mark Elenbaas Leersum 
   
Administratie Juliën van Wingerden Benschop 
 Inge van Wingerden Benschop 
Tijdwaarneming n.n.b.  
Centralist Jaap van Es Groenekan 

  
Bijzonderheden met betrekking tot wisselen ademlucht spelende ploegen: 
Na afloop van de vaardigheidstoets ABWC kan de ploeg, die gespeeld heeft, hun 
ademlucht in Vinkeveen wisselen zodat het voertuig weer uitruk gereed is op de 
terugweg naar de post.  
Team M&L hoeft dan maar op één locatie de ademlucht te wisselen.  

 

Naam groep / post: Melden om: Spelentijd: 
1. VRU-post Linschoten - 2 
2. VRU-post Groenekan - 4 
3. VRU-post Oudewater - 2 
4. VRU-post Meerkerk - 2 
 

07:30 
08:40 
09:50 
11:00 
 

08:00 
09:10 
10:20 
11:30 
 

   
Pauze 
 
5. VRU-post Elst - 3 
6. VRU-post Leersum - 2 

12:55 
14:05 

13:25 
14:35 
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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. 
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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 via abwc@vru.nl 
 

 
 

 
 


