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Voorwoord Burgemeester 
 
Dames en heren, 

Van harte welkom bij de vaardigheidstoets in Ovezande. Het is vandaag de eerste ronde 

van de Gewestelijke klasse 112. Jullie hebben de vuren van de Provinciale toets 

doorstaan en komen nou op om in Ovezande een nieuw realistisch scenario het hoofd te 

bieden.  

Voor alle deelnemers een intensieve, maar ook leerzame dag. Ook een uitgelezen kans 

om dit belangrijke werk aan familie en vrienden te laten zien. Ik kijk er in ieder geval 

naar uit om de ploegen aan de slag te zien. 

Jullie werk is van levensbelang. Ik heb dan ook veel bewondering voor jullie inzet voor 

de samenleving. Wij zijn dan ook trots om jullie te verwelkomen in onze mooie 

gemeente. Deze toetsen bevorderen nog meer jullie kennis en kunde en daarmee ook 

onze veiligheid! 

 

Ik wens jullie allen veel plezier en succes. Tot de prijsuitreiking! 

 

Gerben Dijksterhuis 

Burgemeester van Borsele 
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Voorwoord Clustercommandant 
 
Beste mensen, 

Op zaterdag 18 mei zal door de post Ovezande de eerste ronde Gewestelijke 112 

vaardigheidstoetsen worden georganiseerd. Deze klasse vaardigheidstoetsen is 

Ovezande niet vreemd, 10 jaar geleden werden ze zelf nog landskampioen! 

De vaardigheidstoetsen worden gespeeld in de Gemeente Borsele, niet alleen een hele 

mooie Gemeente om te wonen en te werken, maar ook bekend vanwege de 

kerncentrale. Dat de Gemeente niet alleen energie levert, maar ook energie kan vragen, 

zullen de deelnemers op 18 mei aan de lijve ondervinden. Vaardigheidstoetsen van de 

klasse 112 zijn niet de minste en mijn advies aan de deelnemers is dan ook bewust met 

de energie om te gaan zodat een optimale score kan worden gehaald.  

Het scenario is mij niet bekend maar zoals gebruikelijk bij de klasse 112 zal dit zich niet 

beperken tot een eenvoudige inzet waarbij het incident op routine kan worden opgelost. 

Er zal een beroep worden gedaan op ieders kennis en vaardigheden, aangevuld met een 

gezonde dosis creativiteit. Ik wens de deelnemende ploegen daarbij heel veel succes! 

Om deze dag soepel en naar tevredenheid te laten verlopen zijn de mensen van de post 

Ovezande nog druk bezig met het afronden van de voorbereidingen. Bij deze alvast heel 

hartelijk bedankt!  Maar ook alle anderen die zich in verschillende rollen hebben ingezet 

voor de organisatie van deze dag en/of die zich 18 mei gaan zetten tijdens de 

vaardigheidstoetsen zelf, wil ik alvast heel hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Ik wens jullie hierbij nogmaals heel veel succes en een leerzame, maar vooral ook een 

leuke en gezellige dag! 

Ko van der Maas                                                                            

Clustercommandant 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
Beste brandweercollega’s en belangstellenden.  

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de 1e Gewestelijke ronde 112, welke wordt gehouden op 
zaterdag 18 mei 2019 in Ovezande.  

 
2019, een jaar waarin de vaardigheidstoetsen verder worden doorontwikkeld, dit in het 

kader van de ontwikkelingen waar we binnen de regio’s mee te maken hebben. Denk 

hierbij aan de diversiteit aan voertuigen en hun bezetting, hernieuwde kijk op 
brandbestrijding, enz. In het kader van deze ontwikkelingen hebben er dit jaar pilots 

plaats gevonden voor de klasse brandbestrijding (mogelijke vervanging klasse TS-HD) 
en de klasse TS-4. 

 

Vakbekwaamheid blijft binnen ons vak belangrijk, de vaardigheidstoetsen zijn in deze 
een mooi instrument om onze vaardigheden te tonen en te laten beoordelen, bij 

realistische scenario’s waar we in de praktijk voor kunnen komen te staan. Door het 
wedstrijdelement wordt de factor “stress” enigszins nagebootst waar we in de bepaalde 

omstandigheden tijdens onze werkzaamheden mee te maken kunnen krijgen. 
 

De organisatie van de 1e ronde Gewestelijk 112 van 18 mei ligt in handen van de post 

Ovezande onder auspiciën van het ABWC. Na een gedegen voorbereiding heeft deze 
post gezorgd voor een opbouwend, uitdagend en realistisch scenario en een geheel 

verzorgde dag om het voor de deelnemers, waarnemers en alle ondersteunende 
medewerkers succesvol en leerzaam te laten verlopen. Op voorhand wil ik de post 

Ovezande bedanken voor al hun inspanningen. 

 
Publiek/supporters zijn uiteraard van harte welkom. Melden kan bij hetzelfde meldadres 

als de deelnemende ploegen. Vanaf dat meldadres wordt u doorverwezen naar het 
object. 

 
Ook dit jaar een dringende oproep ten aanzien van het gebruik van sociale media. 

Wacht met het plaatsen van foto’s tot de laatste ploeg gespeeld heeft. 

 
Rest mij om de organisatie en spelende ploegen heel veel succes en plezier te wensen. 

 
Patrick de Klerck 

Assistent Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen. 
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Gewestelijke vaardigheidstoetsen klasse:  112 

 

De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de vrijwilligers van de 

post Ovezande. 

 
Vaardigheidstoetsen : ABWC Zeeland 

 
Klasse : 1e Gewestelijk 112 

 

Prijzen : de nrs. 1 t/m 3  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  
  De heer Dijksterhuis, Burgemeester van Borsele 

 
Plaats  : Dorpshuis Driewegen, Smitsweg 24A Driewegen 

 

Aanvang :  18.30 uur 
 

Bij noodgevallen : Patrick de Klerck 06 11535033 

    

Contactpersoon post : Patrick Remijnse 06 13399112 
 

Meldadres : Brandweerkazerne Ovezande, Burgemeester  

  Andriessenstraat 8, Ovezande 
  Let op verplichte aanrijroute (zie plattegrond)! 

 
Verkleden/douche : Dorpshuis Driewegen, Smitsweg 24A Driewegen 

 

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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Verplichte aanrijroute! 
 

Vanaf ’s-Heerenhoek: via Kolaardsweg, Hoofdstraat, Burg. Andriessenstraat 
 

Vanaf ’s-Gravenpolder: via Nissestelle, Hoofdstraat, Burg. Andriessenstraat 
 

 

 
 
Meldplaats brandweerkazerne Ovezande 

Burgemeester Andriessenstraat 8 Ovezande 
(Parkeren kan op het plein). 
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Indeling baan  112 - 1e ronde Gewestelijk 112,  18 mei 2019 Ovezande 

 
Nr Naam groep Meldtijd Starttijd 

1 Dirksland-2 7.30u 8.00u 
2 ‘s-Gravenpolder 8.20u 8.50u 
3 Koewacht 9.10u 9.40u 
4 Ooltgensplaat 10.00u 10.30u 
5 Werkendam-2 10.50u 11.20u 
 Pauze Pauze Pauze 
6 Borssele-2 12.30u 13.00u 
7 Aardenburg 13.20u 13.50u 
8 Yerseke 14.10u 14.40u 
9 Oud Gastel 15.00u 15.30u 
10 Zwijndrecht-2 15.50u 16.20u 
 

(Ass.) Prov. Coördinator vaardigheidstoets:  Patrick de Klerck 

 
Beoordelingsteam: 

Functie Naam   

Beoordelaar Bevelvoerder 

Teamleider 
 

Arco Wiskerke 

  

Beoordelaar Bevelvoerder Bas de Leeuw   

Beoordelaar 1 en 2 Edwin de Kam   

Beoordelaar 3 en 4 Chris de Kam   

Beoordelaar Chauffeur/P. Carlos van Esbroek   

Centralist 

 

Wilbert Braam   

Administratie Willeke Vleugel 

Jorina Mulder 

  

    

 

Naar 2e ronde Gewestelijk 112: 

Plaats 1 t/m 3 15 juni Spijkenisse (Zuid Holland) 
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     Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2019 

 
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 
manschappenrollen bepaald. Deze lotbepaling geldt niet voor OvD, de 

Bevelvoerder en de Chauffeur. 

 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 bepaalt 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 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 

http://www.abwc.nl/
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gelijkheid te krijgen is het niet toegestaan om extra gereedschappen, die niet in 
genoemd bestek worden opgesomd, te gebruiken. 

 Het gebruik van een warmtebeeldcamera is toegestaan.  

 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 IBGS 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 RV 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. 
 

 

Let op: Gebruik social-media (als Twitter en Facebook) 
gepast. Het vooraf, of tijdens de Vaardigheidstoets, 
versturen van informatie is verboden! Ook beeldmateriaal 
niet tijdens of vooraf verspreiden. Graag uw medewerking 
hierin! 
Na afloop staat het u vrij om informatie te delen. 
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't Durpsuus 

Smitsweg 24a 

4438 AH 

Driewegen 

tel. (0113) 655220 
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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. 
 

 
 

 
 


