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Voorwoord burgemeester 
Beste Brandweerlieden, 

Op 18 mei organiseert de brandweer Rhenen-Achterberg de wedstrijden voor 
de landelijke Hoofdklasse 1e ronde gewestelijk. Daar wil ik hen vanaf deze 
plaats ook hartelijk voor bedanken.  

Het scenario vindt plaats op een mooie locatie, net buiten de stad Rhenen. 
Rhenen is een historische stad aan de Neder-Rijn met iets meer dan 20.000 
inwoners. Ik hoop dan ook van harte dat u, na 18 mei, nog eens terugkomt in 
onze gemeente om bijvoorbeeld een kijkje te nemen in het mooie centrum met 
de net gerestaureerde Cuneratoren. Kom een dagje naar Ouwehands 
Dierenpark of geniet van onze uitgebreide natuur zoals bijvoorbeeld de 
natuurgebieden Plantage Willem III en Kwintelooijen. 

Ik wens u een competitieve maar vooral leuke dag toe! Misschien spreken wij 
elkaar op 18 mei, waar ik tussen 17.30 en 18.00 uur in Ouwehands Dierenpark 
de prijsuitreiking zal verrichten. 

 

Hartelijke groet, 

 

Hans van der Pas 

Burgemeester van Rhenen 
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Voorwoord directeur brandweerrepressie 
Een flink aantal brandweerposten binnen onze veiligheidsregio is jaarlijks actief tijdens de 
brandweervaardigheidstoetsen. Het is mooi te zien dat vele collega’s zich met zoveel 
enthousiasme inzetten voor het brandweervak en het teamwork laten zien wat kenmerkend en 
belangrijk is voor onze brandweerorganisatie. De vaardigheidstoetsen leveren hier een goede 
bijdrage aan. 

Maar zeker ook de brandweerposten en ons regionale ABWC die de wedstrijd organiseren. Een 
vaardigheidstoets wordt niet in één avond bedacht, voorbereid, georganiseerd en uitgezet. 
Daarnaast zijn er de activiteiten op de dag zelf zoals het ontvangen van teams en publiek, de 
organisatie van de logistiek, het waarnemen en het organiseren van de prijsuitreiking. Dank aan 
iedereen die op enige wijze een bijdrage aan de organisatie levert. 

Ik wens de deelnemers een prettige en vooral leerzame vaardigheids toets dag toe en ik hoop 
dat zij aan het einde van de dag kunnen terugzien op een nuttige en plezierige dag met een 
uitdagend maar realistisch scenario. 

 

Carolien Angevaren 

Directeur Brandweerrepressie VRU 
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Voorwoord postcommandant 
Beste deelnemers, jury en medewerkers, 

Namens de post Rhenen-Achterberg heet ik u allen welkom in de Grebbestad Rhenen18 mei de 
wedstrijden Gewestelijke Hoofdklasse, uit eerdere deelname is gebleken dat u zich heeft 
gekwalificeerd tot deze Gewestelijke ronde als opstap naar de Landelijke finale. 

De post Rhenen-Achterberg heeft  een mooi praktijk gericht scenario neergezet met 
interessante oefendoelen. En zich ingezet om er een mooie vaardigheidstoets dag van te maken 

Vaardigheid toetsen zijn een graad meter om uw kennis te toetsen, om uiteenlopende 
incidenten binnen uw verzorgingsgebied te bestrijden. 

Maatschappelijke ontwikkelingen  en nieuwe technieken vragen steeds om vakbekwaamheid. 

Toepassen van de recente les en leerstof is hierbij van groot belang. 

Er zijn 5 deelnemende ploegen die op deze dag de strijd aangaan, 1 ploeg zal overgaan naar de 
landelijke Finale. 

Wij wensen u allen een fijne , zonnige een leerzame dag toe 

 

G.H.Verhoeks 

Commandant Brandweer Rhenen-Achterberg 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
Beste deelnemers, 
 
Een nieuw jaar, dus nieuwe kansen op het landskampioenschap. Binnen de VRU wordt er door 
veel korpsen deelgenomen aan vaardigheids toetsen. Hier wordt in de avonduren veel voor 
geoefend in onderlinge vaardigheids toets kringen. Om goed voorbereid op de ABWC 
vaardigheids toets dagen te verschijnen en hun kwaliteiten te laten zien. Ook dit jaar hebben de 
korpsen weer hun uiterste best gedaan om een mooi scenario voor de ploegen te maken. 
 
Wij wensen jullie een mooie dag toe met aan het einde, het resultaat dat je verwacht van deze 
dag. 
Met collegiale brandweer groet, Provinciaal coördinatoren Utrecht. 
Marcel de Vries, Rob Balk, Arie  Weiland 
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Gewestelijke vaardigheidstoetsen hoofdklasse 
 
De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 
de brandweer Rhenen/Achterberg. 
 
 
Prijzen  ABWC                  :    3  
 
Meldadres   korpsen         :   Achterbergsestraatweg 135 Rhenen 
 
Meldadres waarnemers     :  Achterbergsestraatweg 135 Rhenen 
 
Waarnemers vrijdagavond  :  Aanwezig om 19:00 uur 
 
Prijsuitreiking                    :  De prijzen worden tussen 17:30-18:00 uur                             
                                          uitgereikt door burgemeester H. van der Pas 
 
adres                                :  Ouwehands Dierenpark 
 
Bij noodgevallen                : M. van Baal  0648492784 
 
Verkleden/douche              :  Achterbergsestraatweg 135 Rhenen 
       
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 hoofdklasse baan   
 

Verzoek aan u om tijdens de vaardigheidstoetsdag, pas aan het einde van de dag uw 
gemaakte foto’s/filmpjes op Facebook/Twitter of andere multimedia te zetten. 

Hou het ook voor de ploegen die na u komen spannend!!!  

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

8.00 8.30 VR-NHN post DE RIJP 
9.30 10.00 VRU post Oudewater 

11.00 11:30 VRU post Benschop 
13.00 13.30 PAUZE 
13.15 13.45  Brabant noord post Geffen2 
14.45 15.15 VRU post Cothen Langbroek 

  16.45 einde 
Plaatsing volgende ronde: 

Geplaats: Datum: Provincie: Organiserend korps: 

Nr. 1. 28-sep-19 Brabant N Schijndel 
 

Ovd 
 

John Stooker 
teamleider 

 
Mark van Wijk 

Bevelvoerder : 
 

Hans Sevenstern Z-Holland 
Aanvalsploeg: 

 
Rene Balk 

Waterploeg: 
 

Ronald van Dijk 
Pompbediener: 

 
Ab Bouwman 

tijdwaarnemer 
 

Rhenen 
tijdwaarnemer 

 
Rhenen 

Administratie: 
 

Silvia van Es 
Administratie: 

 
Jaap van Es 

verbindingen   Ton van Schaik/Freddy v. Kooten  
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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. 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. 
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 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. 

 

 
 

 
 


