
 

 
VAARDIGHEIDSTOETS 

2e ronde gewestelijk 
 
 

DATUM: 22 juni 2019 
 

PLAATS: Gieten 
 

KLASSE: 112 
 

   Let op! Er geldt een verplichte rijroute! 
 
 
 

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE 
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Voorwoord  Burgemeester 

Gieten in vuur en vlam voor de 

brandweerwedstrijden 

Zorgen voor veiligheid. Het is één van de belangrijkste 

taken van dit land, de provincie en de gemeente. Onze 

brandweerlieden spelen hier een cruciale rol in. En daar 

draagt de gemeente Aa en Hunze graag aan bij. Ik ben 

blij te mogen vermelden dat Gieten op 22 juni het decor 

is van de brandweerwedstrijden. Een evenement 

waarbij we onze hulpverleners door middel van 

vaardigheidstoetsen scherper dan scherp houden.   

Voor de brandweer zijn de vaardigheidstoetsen een geweldige combinatie van kennis en 

kunde. Tien ploegen doen mee aan de tweede ronde van deze gewestelijke 

vaardigheidstoetsen. Van hen wordt het uiterste gevraagd in een ongetwijfeld uitdagend 

scenario. Brand, ongevallen, giftige stoffen: ze moeten overal op voorbereid zijn. Tel 

daar zaken als tijdsdruk en werken onder stress bij op en actie is gegarandeerd. De drie 

ploegen die deze dag het beste presteren zullen doorgaan naar de Nederlandse 

Kampioenschappen. Een spannende strijd ligt in het verschiet. 

Evident blijft dat de brandweerwedstrijden van ongekende waarde zijn om de kennis, 

kunde en kwaliteit van de brandweer te garanderen. Want realiseer u: dag en nacht, 24 

uur lang staan zowel onze beroeps- als vrijwillige brandweerlieden klaar om zo snel 

mogelijk in actie te komen mocht zich een calamiteit voordoen. Daar is ontzettend veel 

training en doorzettingsvermogen voor nodig. Iets waar ik als burgemeester niets 

anders dan respect voor kan hebben.  

Ik wens de deelnemers veel succes op de 'plek des onheils’. Zet hem op. 

Ton Baas 

Burgemeester gemeente Aa en Hunze  

  

Voorwoord Burgemeester 
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Voorwoord Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 

Beste collega’s. 

Drenthe is dit jaar volop betrokken bij de vaardigheidstoetsen van het ABWC. 

 
Weer meer deelnemende ploegen uit Drenthe. 

Weer alle medewerking van ploegen voor de organisatie. 

Weer alle medewerking van het team Vakbekwaamheid en de VRD. 
Weer een heel enthousiast team van waarnemers, teamleiders, administratie en 

centralisten van ABWC Drenthe.  
 

Dit jaar organiseren we zelfs van elke klasse een provinciale toets. Dit kan alleen door 
alle medewerking van onze Drentse brandweerploegen. 

 

Ook gaan we door op de ingeslagen weg met de vaardigheidstoetsen want met de 
uitkomsten van het project DO IT hebben we geconstateerd dat wij het in Drenthe nog 

niet zo slecht doen.  
Nee man we doen het uitstekend!!!!!! 

 

Om de aansluiting te houden bij de ontwikkelingen binnen de brandweer sluiten we dit 
jaar zo veel mogelijk aan bij de regionale en landelijke vakbekwaamheidsthema’s.  

Bijvoorbeeld ‘de nieuwe kijk op brandbestrijding’. 
 

Op 16 maart, 30 maart, 13 april was het en op 22 juni is het in Drenthe weer  

brandweervaardigheidstoestdag! 
Als laatste in de reeks van vier wordt op 22 juni in Gieten de 2e ronde gewestelijke 

vaardigheidstoets klasse 112 gehouden.  
 

Lees het reglement 2019 nog even goed door want dan ben je helemaal op de hoogte 
van de laatste wijzigingen. zie www.abwc.nl/downloads 

 

Jullie zijn allemaal van harte welkom in Gieten op deze gezellige dag waar we 
vakbekwaam blijven. 

 
Veel succes en we zien jullie in Gieten op 22 juni. 

 

Theo Seubers 

Provinciaal  coördinator vaardigheidstoetsen in Drenthe 

 

http://www.abwc.nl/downloads
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2e ronde gewestelijke vaardigheidstoetsen klasse 112 

De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën van het 

Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 
de brandweerpost Gieten. 

 
Vaardigheidstoetsen : Gieten 

Klasse : 112 

 

Prijzen : Er zijn prijzen voor nummer 1, 2 en 3 

Plaatsing volgende ronde :  Nr. 1, 2 en 3 gaan door naar de  landelijke finale op 21 

september in Maarn- Maarsbergen (Utrecht).  
 

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: wnd. Burgemeester 
  van de gemeente Aa en Hunze 

 

Tijdstip prijsuitreiking : 19:00 uur 
 

Plaats  : Brandweerkazerne post Gieten 
      Oelenboom 8b,  9461 VA  Gieten 

 

Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via dhr. T. Seubers 06-22541691 
  en/of dhr. P. Venema 06-33218615   

 
Contactpersonen  

Gastkorps : dhr. P. Venema 06-33218615   
 

Meldadres : Kantine IJsvereniging Gieten-Bonnen,  

  Boddeveld 17  9461  Gieten 
  

Verkleden/douche : Gymzaal de Wendeling, Boddeveld 17  9461 JA  Gieten 
   

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 rijroute via de N34. 
 

Vanuit de richting Emmen via de N34 

- Neem de afslag Gasselte  N378 

- Boven bij de afslag rechts  richting Gasselte N 378 

- Rotonde 3 kwart richting Gieten 

- Na passeren bord bebouwde kom Gieten 2e weg rechts (Grote Kamp) 

- Volg vanaf hier de bordjes 

 

Vanuit Assen en Groningen via N33 of N34 

- Volg de N34  richting Emmen 

- Neem de afslag Gasselte  N 378 

- Boven op de afslag neem de rotonde 3 kwart richting Gasselte N 378 

- 2e Rotonde rechtdoor  

- 3e Rotonde 3 kwart richting Gieten 

- Na passeren bord bebouwde kom Gieten 2e weg links 

- Volg vanaf hier de bordjes 

 
 

Adres meldpunt:  

 
Kantine IJsvereniging Gieten-Bonnen,  

Boddeveld 17  9461  Gieten  
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Verplichte rijroute via de N34. 
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Indeling baan   klasse 112 Gieten 22 juni 2019 
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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 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.  
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. 

 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 het jurylid ingrijpen. Wees niet bang om een relevante opmerking 
tegen het jurylid 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 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. 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. 
 

 
 

 

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. 

 
 

Gebruik social-media zoals twitter en facebook gepast! 
 
Het verzenden van informatie, beeldmateriaal, etc. welke betrekking 
hebben op de vaardigheidstoets is tot het moment dat de laatste 
ploeg van de dag speelt niet toegestaan! 
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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. 
 

 
 

 
 
 


