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Voorwoord Burgemeester 
 
 
 
 

Geachte dames en heren, 

 

Hartelijk welkom in de gemeente Oldambt!  

Brandweer Winschoten organiseert zaterdag 13 april a.s. brandweerwedstrijden in 

de binnenstad van Winschoten. 

Maar naast een wedstrijd is deze dag ook vóóral bedoeld als een oefening. Een dag 

om de vakbekwaamheid en professionaliteit als brandweerteams te vergroten.   

Onze gemeente telt vier brandweerkorpsen, te weten die in Scheemda, Finsterwolde, 

Bad Nieuweschans en Winschoten. Ik ben er trots op dat Oldambt, maar ook de 

gemeenten in de regio, kunnen rekenen op onze brandweerteams. De 

brandweermannen en -vrouwen staan 365 dagen per jaar, 24 uur per dag klaar voor 

onze inwoners. Ik wil dan ook mijn grote waardering uitspreken voor het feit dat deze 

betrokken en bevlogen mensen dag en nacht paraat staan. Gedreven vrijwilligers die 

het brandweervak uitoefenen naast hun reguliere baan.  

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Het kan zomaar gebeuren: een elektrisch 

apparaat zorgt voor kortsluiting door oververhitting, tijdens werkzaamheden wordt 

een gasleiding geraakt waardoor een lek ontstaat, de vlam slaat in de pan tijdens het 

koken, er ontstaat een schoorsteenbrand. Branden worden vaak veroorzaakt door 

menselijk handelen. 

Ook bij verkeersongevallen en rampen is dat het geval. Dan zijn brandweerkorpsen 

ontzettend belangrijk voor het verlenen van hulp. 
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Werken bij de brandweer is meer dan paraat staan en hulp verlenen. De intensieve 

samenwerking met brandweercollega's levert een grote groep vrienden op, die voor je 

‘door het vuur’ willen gaan. Het geeft veel voldoening dat je met je optreden menselijk 

leed kunt helpen beperken en soms letterlijk levens kan redden. Brandweermensen 

dragen bij aan een veiliger samenleving. 

 

Naast het oefenen is het mooie aan brandweerwedstrijden dat het ook momenten zijn 

waarop brandweermensen elkaar ontmoeten en ervaringen te delen. Dat zal vandaag 

vast en zeker het geval zijn. 

Ik wens u allen een mooie, spannende en leerzame dag toe! Dat geldt uiteraard ook 

voor de aanwezige belangstellenden. 

 

 

Cora-Yfke Sikkema, 

burgemeester van Oldambt 
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Voorwoord cluster commandant. 
 

Met gepaste trots mag ik u als deelnemer, functionaris, supporter of belangstellende welkom 

heten bij de vaardigheidstoetsen voor provinciale klassen 112 en TS-HD. Op een mooie locatie in 

de binnenstad van Winschoten gaan 10 brandweerploegen in de klasse 112 en 11 

brandweerploegen in de klasse TS-HD de strijd met elkaar aan. 

Deze vaardigheidstoetsen zijn voor brandweerkorpsen toch een evenement waarin met andere 

korpsen de competitie kan worden aangegaan. Als ex-topsporter denk ik dan ook dat korpsen 

hierdoor elkaar qua vakbekwaamheid alleen maar extra motiveren om nog een stapje erbovenop 

te doen.  

 Naast een gezonde competitie tussen de korpsen, biedt dit evenement ook de mogelijkheid voor 

toeschouwers om de inspanningen van de ploegen van dichtbij te kunnen beleven. De organisatie 

heeft in ieder geval veel werk verzet om de dag tot een succes te brengen. Dus ook voor teams 

die zich niet voor de gewestelijke wedstrijden plaatsen hoop ik dat zij met hun aanhang met een 

goed gevoel Winschoten zullen verlaten. 
 Graag wil ik nog mijn dank richten aan het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité, Stichting Oud 
Brandweermaterieel en de ondersteuning vanuit de Veiligheidsregio Groningen voor het faciliteren 
van de vaardigheidstoetsen. Vooral echter wil ik de vrijwilligers met hun huisgenoten en ook alle 
ondersteuners dank zeggen voor het vele werk dat is verzet. Ook op de wedstrijddag staan zij 
klaar om u als deelnemers en bezoekers een mooie dag te laten beleven. 
  

Alle deelnemende ploegen en hun supporters wens ik namens het cluster Oldambt veel succes bij 

de vaardigheidstoetsen op 13 april a.s. 

 

Lars Scheenstra 

Clustercommandant Oldambt. 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 

Hallo collega’s en vrienden, 
  
We zijn weer gestart, begonnen aan het seizoen 2019. Afgelopen seizoen hebben we 
weer mooie vaardigheidstoetsen gezien en veel verschillende gezichtsuitdrukkingen die 
daarbij hoorden. Van een grote lach tot erg gespannen gezichten.  
Dat was voor ons als organisatie fijn om te zien. Het geeft ons een gevoel van we doen 
goede, maar vooral leuke dingen met elkaar. 
Ook dit jaar hopen we weer dit samen te beleven. 
  
Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. Winschoten mag dit seizoen aftrappen 
op zaterdag 13 april. Door deze voorbereidingen beloven wij een tweetal mooie 
scenario’s waar we onze vakkundigheid op mogen los laten. 
En we hopen op een paar erg mooie en leuke oplossingen van jullie te zien. 
  
Ook tijdens de winterperiode hebben we niet stil gezeten. We mochten weer een 
aantal nieuwe waarnemers verwelkomen, deze hebben we inmiddels meegenomen in 
hoe we werken en feedback geven. Tijdens de komende vaardigheidstoetsen kun je ze 
tegenkomen. 
Ook zijn er landelijke ontwikkelingen, zoals het testen van een TAS4 baan, afgelopen 
weken zijn er voorbereidingen geweest en hebben we inmiddels ook al een ‘toetsdag’ 
mogen organiseren. Dit heeft vooral positieve reacties opgeleverd. Maar ook direct 
uitdaging want de invulling van een TAS4 gebeurt op verschillende manieren in ons 
land. De komende maanden gaan we kijken hoe en in welke vorm we dit kunnen gieten 
om er een goede baan van te kunnen maken. 
Daarnaast zijn we aan het kijken wat er verandert binnen de brandweer. Bijvoorbeeld 
de Hernieuwde Kijk op Brandbestrijding. We zien een verandering naar met meer 
water naar binnen gaan. Ook voor ons betekend dit dat we hier naar moeten kijken. 
Moeten we nog wel de baan TAS/HD zo blijven invullen of naar een baan waar we deze 
werkwijze in kunnen toetsen. De komende maanden gaan we daar mee aan de slag en 
zodra er veranderingen zijn zul je die van ons horen. 
  
Ook word er op landelijk niveau gekeken hoe we als ABWC dichter naar de lokale 
vakbekwaamheid structuur kunnen groeien. We werken vaak binnen dezelfde 
organisatie, gebruiken elkaars vakkennis en mogelijkheden. De verrichtingen op een 
vaardigheid toets zouden heel goed in je eigen portfolio mee genomen kunnen 



 

Winschoten                  -6-                                          Datum:13 april 2019 

worden. Ook daar gaan we de komende maanden energie op zetten. Zodat we 
misschien in de toekomst nog beter van elkaars capaciteiten gebruik kunnen maken. 
  
Tot slot wil ik nogmaals een ieder bedanken voor de verrichtingen en de inspanningen 
van het afgelopen seizoen en ik hoop dat we het komende seizoen dit weer met elkaar 
kunnen beleven. 
Want we kunnen het absoluut niet alleen. Daarin moeten we elkaar blijven helpen en 
ondersteunen. En dat gaat soms verder als dat we vaak denken. Neem bijvoorbeeld de 
mensen die hun pand en of eigendommen aan ons beschikbaar stellen. 
Dit doen we erg goed met elkaar. Blijf dit doen en verder uitbouwen. En natuurlijk het 
team dat achter de schermen vaak heel veel werk verricht wat vaak als zo ‘gewoon’ 
word gezien. Ze doen het graag maar het moet wel gebeuren. 
Voor een ieder die zijn of haar steentje hieraan bijdraagt, bedankt! 
  
Op naar een mooi, vakkundig, veilig maar vooral prettig seizoen 2019. 
Wij, als team Grunn, hopen jullie de komende toetsen graag weer te zien. 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  112 en Tas HD 

 

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

de brandweer Winschoten. 

 
Vaardigheidstoetsen : Provinciaal 

 
Klasse : 112 en Tas HD 

 

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

                                                                                                                                                                         

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: Burgemeester  
Plaats  : Winschoten 

 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via Geert Zoutman 06-10882346 
  en/of Dirk Werkman 06-50260103 

Contactpersoon  

Gastkorps : Geert Zoutman 06-10882346 
 

Meldadres  : SOB Grintweg 85 ( zie verplichte aanrij route ) 

 
Verkleden/douche : Wordt ter plaatse medegedeeld 

 
Veiligheid : De organisatie gaat er vanuit dat u op de hoogte  

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

 

 

 

 

 

 

 



 

Winschoten                  -8-                                          Datum:13 april 2019 

 
 

Verplichte rijroute richting meldpunt SOB Grintweg 85 komende van A7 afslag 46 
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Verplichte rijroute richting meldpunt SOB Grintweg 85 komende vanaf N972 
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Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Piet Tolsma 
  
Beoordelingsteam: 
Beoordelaar Bevelvoerder                     Thijs Zondag            
Beoordelaar Bevelvoerder                Peter Schoonbeek                                
Beoordelaar Aanvalsploeg                Fokko v/d Struik                               
Beoordelaar Waterploeg                Klaas jan Hulsebos                     
Beoordelaar Pompbediende                Martin van Bruggen 
Tijdwaarnemer                Korps Winschoten 
Tijdwaarnemer                Korps Winschoten 
Administratie                Frouk van Dijken en Hiddo Niemeijer 
Verbindingen/Centralist                Johan Klootsema                            

Soort: provinciaal 

Klasse: 112 

Wedstrijdplaats: Winschoten 

Datum: 13 April 2019 
      

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

7:20 8:00 VR Groningen, Leek 

8:15 8:55 VR Groningen, Hoogezand 1 

9:10 9:50 VR Groningen, Veendam 1 

10:05 10:45 VR Groningen, Haren 

11:00 11:40 VR-Groningen, Bierum 

  12:35 Pauze 

12:35 13:00 VRGroningen, Grootegast 

13:15 13:55 VRGroningen, Scheemda 

14:10 14:50 VRGroningen, Harkstede 

15:05 15:45 VRGroningen, Delfzijl 

16:00 16:40  

17.00    

   Plaatsing volgende ronde 

Geplaats: Datum: Provincie: Organiserend korps: 

Nr. 1. 25 mei Groningen Bedum 

Nr. 2. 25 mei Groningen Bedum 

Nr. 3. 25 mei Groningen bedum 
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Soort: provinciaal 

Klasse: TS HD 

Wedstrijdplaats: Winschoten 

Datum: 13 April 2019 
      

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

7:20 8:00 VR Groningen, Loppersum 

8:15 8:55 VR Groningen, Wagenborgen 

9:10 9:50 VR Groningen, Uithuizen 

10:05 10:45 VR Groningen, Stadskanaal 

11:00 11:40 VR Groningen, Woldendorp 

  12:35 Pauze 

12:35 13:00 VRGroningen, Wehe de Hoorn 

13:15 13:55 VR Groningen, Delfzijl 2 

14:10 14:50 VR Groningen, bad Nieuweschans 

15:05 15:45 VR Groningen, appingedam 

16:00 16:40 VR Groningen, Siddeburen 

17.00  17.35 Groningen Eska 

   Plaatsing volgende ronde 

Geplaats: Datum: Provincie: Organiserend korps: 

Nr. 1. 11 mei Groningen leek 

Nr. 2. 11 mei Groningen leek 

Nr. 3. 11 mei Groningen Leek 

Soort: provinciaal 

Klasse: 112 

Wedstrijdplaats: Winschoten 

Datum: 13 April 2019 
      

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

7:20 8:00 VR Groningen, Leek 

8:15 8:55 VR Groningen, Hoogezand 1 

9:10 9:50 VR Groningen, Veendam 1 

10:05 10:45 VR Groningen, Haren 

11:00 11:40 VR-Groningen, Bierum 

  12:35 Pauze 

12:35 13:00 VRGroningen, Grootegast 

13:15 13:55 VRGroningen, Bellingwolde 

14:10 14:50 VRGroningen, Scheemda 

15:05 15:45 VRGroningen, Harkstede 

16:00 16:40 VRGroningen, Delfzijl 

17.00    

   Plaatsing volgende ronde 

Geplaats: Datum: Provincie: Organiserend korps: 

Nr. 1. 25 mei Groningen Bedum 

Nr. 2. 25 mei Groningen Bedum 

Nr. 3. 25 mei Groningen bedum 

Prov. Coördinator vaardigheidstoets: geert Walburg/Dirk werkman 
Beoordelingsteam: 

Beoordelaar Bevelvoerder Anka Kremer   
Beoordelaar Bevelvoerder          Gerrit Tuinstra                  

Beoordelaar Aanvalsploeg          Wim Bierman                    
Beoordelaar Waterploeg          Wiebe Dijkstra                      

Beoordelaar Pompbediende         Edwin Oosterheerd             

Tijdwaarnemer          Korps Winschoten 
Administratie                             Frouk van Dijken en Hiddo Niemeijer 

Verbindingen/Centralist          Johan Klootsema 
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2017 

 

De vaardigheidstoetsen worden gespeeld overeenkomstig het wedstrijdreglement 2016. 
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”. 

• 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/
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. 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. 
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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. 
 

 
 

 
 


