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Voorwoord Burgemeester 
 

Geachte heer/mevrouw, 

Welkom in Barneveld. Of om precies te zijn: welkom in Kootwijkerbroek. Eén van onze 

negen kernen. Als u het dorp binnenrijdt, ziet u bij het plaatsnaambord “Landelijk en 

Ondernemend” staan. Dat is Kootwijkerbroek. Een dorp dat wordt omgeven door 

landschappelijke schoonheid. Waar het goed toeven is. Op de fiets of te voet. En een 

dorp dat ondernemend is. Wist u bijvoorbeeld dat zich – op Amsterdam na – in 

Kootwijkerbroek relatief de meeste zzp-ers bevinden? Een bedrijvig volkje, dus. 

Maar niet alleen dát. Ook een héchte gemeenschap waarin naar elkaar wordt omgezien. 

In tijden van vreugde en in tijden van zorg. Een gemeenschap met oog, oor en hart 

voor de ander. 

Kootwijkerbroekers zijn maatschappelijk betrokken: op de vereniging, in de kerk of bij 

de brandweer. Ik hoor de verhalen bijvoorbeeld tijdens de jaarvergadering van het 

korps. En u zult het tijdens de ABWC-wedstrijden, die op 16 maart in Kootwijkerbroek 

worden gehouden, zelf ook ervaren. Weet u van harte welkom. 

De afgelopen periode zijn allerlei voorbereidingen getroffen om de wedstrijddag zo 

vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. Ik heb er alle vertrouwen in dat u zult genieten 

van een prachtige dag. 

Ik wens alle deelnemers aan deze ABWC-wedstrijden heel veel succes en ik hoop u in 

ieder geval tijdens de prijsuitreiking te ontmoeten. 

 

Dr. J.W.A. van Dijk 

Burgemeester 
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Voorwoord Commandant 
 

Enthousiaste brandweer collega’s 

Een hartelijk welkom aan alle ploegen en jury die halverwege maart naar 

Kootwijkerbroek trekken.  

We gaan proberen om u te trakteren op een mooie belevingsdag in ons dorp waar je 

kennis kunt maken met het agrarische karakter van het dorp, maar zeker ook de nieuwe 

vormen van ondernemen. Intussen hebben we meerdere industrie terreinen binnen ons 

verzorgingsgebied.  Wie weet speelt het scenario zich af bij één van die prachtige 

bedrijven, maar ook op de agrarische percelen zijn vele mogelijkheden voor een 

uitdagende inzet mogelijk. 

We mogen de aftrap doen van het nieuwe seizoen van de ABWC vaardigheidstoetsen, 

we zijn benieuwd of een ieder de winter gebruikt heeft om z’n kennis bij te schaven 

en/of te vergroten. Natuurlijk geldt dat met name voor de ploegen die hun kennis en 

kunde moeten openbaren voor de juryleden. Maar ook de juryleden hebben veel 

wijsheid nodig om te beoordelen of de ploegen de juiste tactieken en technieken 

gebruiken. Het zal lastig blijven om de verschillen in inzicht tussen de regio’s en 

leeftijdsgeneraties juist te beoordelen. 

We proberen binnen de grenzen van het mogelijke om voor de meegekomen fans van 

uw organisaties een mooie schouwspel op te voeren. Daarnaast kun je voor de 

dagvulling nog wat leuke plekken in de buurt bezoeken. Ook is er voldoende ruimte om 

kennis te maken met onze nieuwste  specialiteit: het blussen van een rieten kap met 

behulp van specialistisch gereedschap en vakmanschap. 

Vooraf aan de prijsuitreiking proberen we een gezellig samenzijn te organiseren, je mag 

zelf aan het bakken en braden, maar je kun het ook laten doen. 

We wensen een ieder een sportieve, competitieve maar bovenal een gezellige dag toe in 

ons prachtige dorp. 

Groeten, namens brandweer Kootwijkerbroek 
Martien Broekhuizen 
 
 



 

Kootwijkerbroek                  -4-                                          Datum: 16 maart 2019  

Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 

 
Beste brandweer collega’s  

We staan weer aan de vooravond van het nieuwe 

vaardigheidsseizoen 2019. 

Na de feestelijke Decembermaand en de  winterse januari maand  

zijn we nu weer, op 16 Maart 2019, in  Kootwijkerbroek Beland.   

 

 
Wij willen u met dit boekje uitnodigen voor de Provinciale vaardigheidstoets, klasse TS-
HD of 1-1-2 te Kootwijkerbroek. 
Brandweer Kootwijkerbroek en zijn mensen staan garant voor een mooie 

vaardigheidstoetsdag met 2 aantrekkelijke realistische toetsen en hierachter staat een 

perfecte organisatie.  

 

De vaardigheidstoetsen (wedstrijden) krijgen steeds meer een professioneel karakter. 

De vaardigheidstoetsen hebben de aandacht van de NVBR, die bekijkt of de toetsen bij 

kunnen dragen aan een kwaliteitsimpuls binnen brandweer Nederland.  

Ook de organisatie van de vaardigheidstoetsen wordt steeds professioneler. De toetsen 

krijgen een realistisch karakter, waarbij een scenario wordt gepresenteerd dat u ook in 

uw dagelijkse praktijk tegen kan komen. 

 

Zo ook vandaag in de Kootwijkerbroek, waar de provinciale TS-HD en 112  baan zorgen 

voor een groot improvisatievermogen. 

De vaardigheidstoetsen zijn verder een moment om te toetsen of u de opgedane kennis 

en vaardigheden beheerst. De vaardigheidstoets is dusdanig geënsceneerd dat 

meerdere mogelijkheden een oplossing kunnen bieden ter bestrijding van het incident, 

waarbij de beoordelingen zijn gebaseerd op de huidige landelijke les- en leerstof. 
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Op voorhand willen wij Brandweer Kootwijkerbroek hun leden en oud-leden alvast  

bedanken voor hun inzet en organisatie. 

Als laatste  willen wij u veel succes wensen in  het mooie Kootwijkerbroek  tijdens de 

provinciale  vaardigheidstoetsen . 

 

Wees sportief met zijn allen en dat we met de prijsuitreiking kunnen terug kijken op een 

mooie en vooral leerzame dag. 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Jan van den Brink  en  Martin de Zwaan 

 

(plaatsverv) Provinciaal Coördinatoren  ABWC Gelderland / Flevoland  
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  112 & TS-HD  
 

De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 
de brandweer Gelderland Midden, post Kootwijkerbroek. 
 
Vaardigheidstoetsen : Provinciale ronde 
 
Klasse : 112 & TS-HD 
 
Prijzen : Het ABWC stelt per baan 3 prijzen beschikbaar  

Prijsuitreiking : De prijzen zullen worden uitgereikt door:  
  Burgemeester gemeente Barneveld  Dr. J.W.A. van Dijk 
   

 

Plaats en tijd : Brandweerkazerne Kootwijkerbroek 
  Driehuizerweg 5 
  3774 RE Kootwijkerbroek 
  Omstreeks 18.30 uur 
 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via Jan van den Brink 06-53876176 
  en/of Martin de Zwaan 06-20872863 
 
Contactpersoon  
Gastkorps : Martien Broekhuizen 
  06-53469436 
 
Meldadres :  Brandweerkazerne Kootwijkerbroek  

   

  
Verkleden/douche :  Brandweerkazerne Kootwijkerbroek 
 
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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Indeling baan 112 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om: 
 
1. VNOG Ermelo   07.15  08.00  
2. Brw Gelderland Midden Voorthuizen  08.05  08.50   
3. VR Gelderland Zuid Lingewaal Noord 09.05  09.50 
  (Asperen) 
4. Brw Flevoland Biddinghuizen 09.55  10.40  
5. VNOG Harderwijk 10.45  11.30 
 

Pauze 12.20-13.00 
 

6. Brw Flevoland Emmeloord 12.15  13.00  
7. Brw Gelderland Midden Zwartebroek 13.05  13.50 

8. VNOG Elspeet 13.55  14.40  
9. VR Gelderland Zuid Ochten 14.45  15.30    
10. VNOG Wezep 15.35  16.20    
  
Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Jan van den Brink/ 
                        Martin de Zwaan    
 
Beoordelingsteam: 
Baan coördinator Peter van Wijk Gameren 
Waarnemer Bevelvoerder  Joes Anema  Ede 
Waarnemer Aanvalsploeg  Wim Pater  Barneveld  
Waarnemer Waterploeg  Arjan de Kraker Brakel  
Waarnemer Pompbediende  Evert den Hartog Lathum 
Tijdwaarnemer  Kootwijkerbroek 
Tijdwaarnemer Kootwijkerbroek 
Administratie  Loes Hammer  Dronten 
Verbindingen/Centralist Kootwijkerbroek  
 
 
Nummer 1 gaat op 25 mei naar Bedum (Gr)  
Nummer 2 gaat op 18 mei naar Elst (GLD)  
Nummer 3 gaat op 18 mei naar Elst (GLD) 
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Indeling baan TS-HD 
  
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om: 
 
1. Brw Gelderland Midden Barneveld   07.15  08.00  
2. VNOG Putten 2  08.05  08.50   
3. VR Gelderland Zuid Brakel 09.05  09.50 
4. Brw Gelderland Midden De Valk 09.55  10.40  
5. VR Gelderland Zuid Dodewaard 10.45  11.30 
 

Pauze 12.20-13.00 
 

6. VNOG Laren 12.15  13.00  
7. VR Gelderland Zuid Nederhemert 13.05  13.50 
8. Brw Gelderland Midden Zetten 13.55  14.40  

9. VR Gelderland Zuid Geldermalsen 14.45  15.30    
10. VNOG Winterswijk 3 15.35  16.20    
  
Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Jan van den Brink/ 
                        Martin de Zwaan    
 
Beoordelingsteam: 
Baan coordinator Job Maassen Barneveld 
Waarnemer Bevelvoerder  Wilco v. Leijenhorst Harskamp   
Waarnemer Aanvalsploeg  Jaap Roelofsen Harskamp    
Waarnemer Waterploeg  Klaas Oudendorp Garderen   
Waarnemer Pompbediende  Ap Kruk  Herveld   
Tijdwaarnemer  Kootwijkerbroek 
Tijdwaarnemer Kootwijkerbroek 
Administratie  Loes Hammer  Dronten 
Verbindingen/Centralist Kootwijkerbroek  
 
 
Nummer 1 gaat op 11 mei naar Loenen aan de Vecht (Ut)  
Nummer 2 gaat op 11 mei naar Sevenum (Li)  
Nummer 3 gaat op 18 mei naar IJsselmuiden (OV)  
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webwinkel voor iedereen 

Bouwmaterialen Gereedschappen&Machines Hout&Plaat 

Beslag&IJzerwaren Veiligheid&Kleding Verfartikelen Huis&Tuin 

Essenerweg 126   3774 LC  Kootwijkerbroek 

www.BRINKmarkt.nl         info@brinkmarkt.nl   

kantoor: 0342- 43 49 56       mob: 0612843891 

 
 

file:///C:/Users/Penningmeester/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QRTPVR47/www.BRINKmarkt.nl
file:///C:/Users/Penningmeester/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/QRTPVR47/info@brinkmarkt.nl
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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/


 

Kootwijkerbroek                  -13-                                          Datum: 16 maart 2019  

• 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. 
 

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. 

 

 
 

 
 


