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Voorwoord Burgermeester Hogeland 
 
Ik houd van een gezonde competitie. 

Sportieve en eerlijke concurrentie haalt het beste in mensen, individueel en in 

groepsverband, naar boven. Willen winnen is een prima trigger om tot optimale 

prestaties te komen. 

Dat zie je in de sport en ook in de zakenwereld. 

Gelukkig hebben we de brandweerzorg in Nederland niet volgens de wetten van de 

vrije concurrentie georganiseerd maar is de overheid monopolist. Dat betekent 

inderdaad dat er geen “tucht van de markt” is. Maar het levert wel de opdracht op 

deze basistaak van de overheid als de beste uit te voeren: professioneel en 

vakbekwaam. Dus: oefenen, oefenen, van elkaar leren en steeds opnieuw verbeteren. 

Daar weet u alles van. 

Brandweermensen doen onder moeilijke omstandigheden complex en waardevol werk. 

Goed materieel en vakbekwaamheid zijn daarbij van groot belang maar net zo cruciaal 

is teamgeest omdat je in alle omstandigheden op elkaar moet kunnen vertrouwen. 

Het aangaan van de sportieve uitdaging om vandaag de beste te willen zijn past daar 

prima bij. Op die manier snijdt het mes immers aan twee kanten omdat ook op deze 

manier de professionele vaardigheid wordt getraind en het bovendien enorm bijdraagt 

aan de teamgeest van het hele brandweerkorps. 

Daarom wens ik u allemaal vandaag een sportieve en strijdlustige, leerzame en bovenal 

ook gezellige dag in Bedum. 

Henk Jan Bolding 

Wnd Burgemeester Het Hogeland.  
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Beste collega’s en bezoekers, 

Welkom alvast, immers de meesten lezen dit stukje al lang voor de 25ste mei.  

Welkom namens de ploeg van Bedum bij de 1e ronde gewestelijk klasse 112.  Voor wie 

niet ingevoerd is in de brandweer een mond vol.  Maar als je de 25ste aan de baan staat, 

gok ik erop dat je buurman of -vrouw je precies kan uitleggen wat het betekend en wat 

een wedstrijddag betekend in voorbereiding en beleving van een ploeg die meedoet.  

Het belang van vakbekwaam blijven heeft onze burgemeester al op heldere wijze al 

verwoord. Maar ook het plezier, het gevoel om er samen voor te gaan en er te staan 

als brandweerploeg zijn belangrijke onderdelen van het brandweergevoel en dus ook 

van deze wedstrijddag.  

Jullie zijn de 25ste te gast in Bedum en ik weet dat de ploeg er enorm zijn best voor 

heeft gedaan om te zorgen voor een spannend wedstrijdscenario en een mooie 

enscenering. Daarbij hebben ze ook veel oog gehad voor de toeschouwer. Dat om te 

zorgen dat je als toevallige voorbijganger, inwoner van Bedum, fan of deelnemer mooi 

mee kunt kijken bij de manier waarop de (na jou komende) ploegen het incident op 

hun eigen manier afhandelen.   

Kortom als het weer een beetje meewerkt, gaan we elkaar vast met een glimlach 

ontmoeten in een mooie omgeving vol met bevlogen mensen die wat betekenen voor 

hun omgeving                                                                                       

Tot de 25ste in Bedum, 
 
Martijn Wevers, teamleider brandweerzorg 
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Voorwoord Wedstrijdleider 
 

Hallo allemaal, inmiddels zijn we aanbeland bij de derde ronde. En deze keer in 

het dorp Bedum, het mooie Bedum. Maar waar kennen we Bedum nu van? Het 

eerst wat in mij op komt is kaas, net boven Bedum staat een kaasfabriek. Op een 

mooie locatie aan het water. En van ..... Ja waar nog meer van? Bedum heeft een 

vergelijking met een stad in Italië. En wel met Pisa. Er staat een toren in Bedum 

die meer uit het lood staat dan de toren van Pisa. Raar? Nee schaif! En schaif 

betekent scheef in het Gronings. Wat heeft een kaasfabriek met een scheve 

kerktoren te maken? En wat heeft dit dan met de brandweer te maken? Op het 

eerste gezicht niet zo veel, behalve dat ze beide in Bedum staan. Maar je kunt er 

hele leuke scenario’s in maken. En dat is dan wel weer interessant voor de 

brandweer. Want we oefenen graag en zeker als het om mooie objecten gaat, 

en laten deze dat beide wel zijn. Om te oefenen heb je oefendoelen nodig, en 

voor een kaasfabriek heb je zo een paar te pakken, een kerk is een beetje 

lastiger. Brand met een instorting, is een leuke maar om daar nou een 

vaardigheidstoets van te maken gaat ook wel een beetje ver. 

Laten we het maar niet te moeilijk maken, en aan de slag gaan met de 

Hernieuwde Kijk op Brandbestrijding. Een vertaalslag maken tussen 

brandvermogen en blusvermogen. Kies ik voor lage druk of neem ik hoge druk, 

want dat is vertrouwd en lekker snel. Kijken wat er aan de hand is en daar 

effectief op reageren. Een goede rondom verkenning en feiten verzamelen, want 

het nieuwe BOB heet FABCM! En vergeet niet de kubus ‘rond’ te maken, iedere 

brandweerman of brandweervrouw heeft dit wel eens gehoord. Ik heb het als 

instructeur heel vaak gezegd. Alleen kun je een kubus wel ‘rond’ maken??? 

Doe maar gewoon dan doen we al gek genoeg. Kijken, denken en dan doen, nu 

zeggen ze: ‘Stop en denk na!’. Heel veel van vroeger komt weer terug, en dan 

vaak op een andere (betere) manier. Ja en dan heb je ineens heel veel aan jouw 

‘rugzak’. Ook wel ervaring genoemd. Want wat we eerder hebben geleerd kun je 

heel vaak goed toepassen en zeker als je dit op de ‘nieuwe’ manier probeert. Ik 
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wil jullie hierin uitdagen. Pas de ‘nieuwe’ manier toe vanuit jouw rugzak. En je 

zult zien dat het best werkt. 

Jammer dat de scheve kerk en de kaasfabriek zo ver uit elkaar liggen. Anders 

hadden we een bijzonder oefendoel kunnen maken. Schaive kees.  

 Ik wens een ieder veel plezier bij het voorbereiden op het scenario in Bedum. En 

ik laat het voor nu in het midden of het ‘kees’ of ‘schaif’ is. 

Ik jullie graag in Bedum op 25 mei in Bedum. 

 
Team ABWC Groningen 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

@ABWCGroningen  ABWC Groningen   www.abwc.nl 
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1e Ronde gewestelijk vaardigheidstoetsen klasse: 112 

 

De vaardigheidstoetsen in 2017 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 

de brandweer Hoogezand 

 
Vaardigheidstoetsen : 1e ronde gewestelijk 

 
Klasse : 112 

 

Prijzen   :    prijzen voor beste BV, 1 & 2, 3 & 4 en pompbedienaar                                                                

worden ter beschikking gesteld door de VRG  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  

                                         Nog niet bekend op dit moment.                  
Plaats  : Trefcentrum, Professor Mekelstraat 1-5, 9781 JG Bedum 

                                         Aanvang 19.00 uur.     

   
 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via Dirk Werkman 06-50260103 

  Wedstrijdleider ABWC. 
Contactpersoon  

Gastkorps : Arno Bulthuis, 06-50808727 

 
Meldadres  :    Brandweer Kazerne Bedum, Industrieweg 15 Bedum . 

 
Verkleden/douche :   

Kleding van deelnemers wordt door het lokale korps naar de douchegelegenheid 
gebracht, echter de organisatie is niet aansprakelijk voor vermissing. Wees dus 

zelf alert op uw waardevolle spullen!!!, Locatie douchen wordt door organisatie 

aangegeven via een kaart. 
 

Veiligheid : De organisatie gaat er vanuit dat u op de hoogte  
bent van de “No play” procedure en er naar kunt handelen. 

 
 

                                            LET OP VERPLICHTE RIJROUTE 
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 Indeling baan  112 

Soort: 1e ronde Gewestelijk  

Klasse: 112 

Plaats vaardigheidstoets: Bedum 

Datum: 25 mei 2019 

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

7:30 8:00 VR-Groningen post Veendam 

8:20 8:50 BRW-Twente post Borne 

9:10 9:40 VR-Groningen post Scheemda 

10:00 10:30 VNOG post Zutphen - 2 

10:50 11:20  VR-Fryslân Zuidwest post Workum 

  12:10 Pauze 

12:30 13:00  VR-Gelderland-Zuid post Ochten 

13:00 13:50  VNOG post Lichtenvoorde - 2 

13:50 14:40 VR-Groningen Post hoogezand 

14:40 15:30  VR-Noord Holland Noord post Enkhuizen - 2 

15:30 16:20 VR – Fryslân post Ureterp 

Plaatsing volgende ronde: 

Plaats: Datum: Provincie: Organiserend korps: 

Nr. 1. 22 juni Drenthe Gieten 

Nr. 2. 22 juni Drenthe Gieten 

Nr. 3. 22 juni Drenthe Gieten 

 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Dirk Werkman 

Beoordelingsteam: 

Beoordelaar Bevelvoerder Klarens van Kruistem  
Beoordelaar Bevelvoerder          Anka Kremer 

Beoordelaar Aanvalsploeg          Henry Schutte 
Beoordelaar Waterploeg          Linda Haan 

Baanleider                                 Thijs Zondag 

Beoordelaar Pompbediende         Max Jorritsma 
Stage                                        Anouk Bruintjes, Edwin Nauta en Harry Bos 

Tijdwaarnemer          post Bedum 
Administratie          ABWC Groningen 

Verbindingen/Centralist          Johan Klootsema 
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2019 

 

De vaardigheidstoetsen worden gespeeld overeenkomstig het wedstrijdreglement 2019. 
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. Nieuwe 

waarnemingslijsten zijn te downloaden op de site www.ABWC.nl           
 

Denkt u vooral even 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 alarmcentrale naar 

bevelvoerder en andersom, tijdens de gehele inzet.  
De organisatie zorgt voor een communicatiemiddel tussen bevelvoerder en AC. 

U zorgt zelf voor onderlinge communicatiemiddelen tussen bevelvoerder-
pompbediende-manschappen.  

• De statusbox 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. 

• Verbindingen/Centralistjury had gedacht dat de aanvalsploeg dit zou gaan doen, 
wordt dit gewoon beoordeeld. U vindt op uw beoordelingslijst een beoordeling 

met daarbij de opmerking “gedaan door”. 

http://www.abwc.nl/
http://www.abwc.nl/
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• 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. 

• 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 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. Het gaat dan bij een HV om een 
chauffeur en een “magazijnmeester” en bij een redvoertuig om een chauffeur 

en een “bediener” van de korf. Zij kunnen slechts voor deze werkzaamheden 

worden ingezet en niet voor andere. 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. 



 

Bedum                                                                                                                            25 mei 

 

 
 

 

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. 
 

 
 

 
 


