
 

 

 

 
VAARDIGHEIDSTOETSEN 2019 
        PROVINCIALE RONDE      
               
 

DATUM:   13-04-2019 
   
PLAATS:   Waardenburg 

 
KLASSE:   Hoofdklasse 

 

Let op: Er geldt een verplichte aanrijdroute naar de kazerne! 
 
 
 

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE 
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Voorwoord Burgemeester  

Van harte welkom in de nieuwe gemeente West Betuwe! 

Sinds de samenvoeging per 1 januari jl. van de voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen 

en Lingewaal heeft onze gemeente West Betuwe zes brandweerposten met in totaal 116 

vrijwilligers. Er staat een post in Asperen, Herwijnen, Varik, Beesd, Geldermalsen en in 

Waardenburg. 

Met deze zes uitrukposten verspreid over ons gebied, beschikt de gemeente West Betuwe over 

een professionele brandweerorganisatie. Gedeeltelijk bestaat deze uit beroepskrachten, maar 

voor het overgrote deel is de brandweerzorg in handen van vrijwilligers.  

Grote waardering heb ik voor de inzet en passie van de vrijwillige brandweer, omdat zij ten allen 

tijde paraat staan voor onze samenlevering. In het geval dat de pieper gaat voor een uitruk, is 

voor hen maar één ding belangrijk …. direct naar de kazerne om zo snel mogelijk te kunnen 

uitrukken. Inzet en betrokkenheid hebben veel vrijwilligers, maar de inzet en gedrevenheid van 

een brandweerman springt extra in het oog. Vrijwilliger bij de brandweer ben je niet van 9 tot 5, 

maar dat ben je 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Bij nacht en ontij en niet alleen voor een 

brand maar ook bij ongelukken. Om kennis en vaardigheden op peil te houden worden er naast 

opleiding en training ook regelmatig wedstrijden georganiseerd. Dit vergroot de 

professionaliteit en maakt de kans op succesvol optreden tijdens een brand of bij een ongeluk 

groter. 

Een professionele brandweerorganisatie bereik je door veel met elkaar te oefenen. Een dag als 

vandaag, waarin de vaardigheidstoetsen centraal staan, is daarom erg belangrijk. De organisatie 

van de wedstrijd van vandaag is in handen van de brandweerpost Waardenburg. Zij hebben een 

wedstrijd vol verrassende elementen bedacht. Ik wens de organisatie en alle deelnemers een 

fijne en leerzame wedstrijddag toe! 

 

De burgemeester, 

Harry Keereweer 
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Voorwoord Groepschef  en of teamleider 

Hartelijk welkom in het dorp Waardenburg, gelegen in de sinds 1 januari 2019 
opgerichte gemeente West- Betuwe. Deze nieuwe gemeente is een  fusie van 
gemeente Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal.    
Deze toets dag zal het relatief druk zijn in onze gemeente, de 27e Rode Kruis 
Bloesemtocht vindt ook plaats. Met een beetje geluk kunt u de Betuwe in al zijn 
schoonheid aanschouwen. 
Sinds een klein half jaar is vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen en wijziging van 
de gemeente, de postnaam gekoppeld aan de vestigingsplaats. Velen kennen ons 
echter nog als post Neerijnen- West, inmiddels is dit veranderd in post Waardenburg. 
Onze post is strategisch gelegen tussen verschillende spoorverbindingen, vaarwegen 
en snelwegen.  De bebouwing is divers, van agrarisch tot industrieel. Daarom is er een 
brede ervaring met vele typen incidenten. U kunt dus van alles verwachten in het 
scenario. 
Post Waardenburg is met ca. 24 vrijwilligers vele jaren actief als deelnemer maar ook 
als organisator van vaardigheidstoetsen in diverse klassen. Het zelf organiseren van 
een vaardigheidstoets is ons dus niet vreemd. 
Ik heb er daarom het volste vertrouwen in dat de werkgroep binnen de post een 
aantrekkelijk scenario neer heeft gezet waar iedereen de nodige uitdagingen kan vinden 
maar ook leerpunten uit kan halen. 
Vanzelfsprekend wordt de werkgroep bijgestaan door onze eigen jeugdbrandweer, vele 
vrijwilligers en/of (oud) collega’s,  maar ook door Veiligheidsregio Gelderland- Zuid die 
ons volledig ondersteund in dit traject.   
Ik hoop dat alle deelnemers en supporters zich thuis voelen op onze post en dat we er 
een leuke maar vooral ook sportieve dag van kunnen maken!   
 
Anthonie Donker 
 
Groepschef post Waardenburg  
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Voorwoord Assistent wedstrijdleider 
 
Beste collega’s                 
 
Met veel genoegen wil ik jullie, namens het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en brandweer 
Gelderland-Zuid, post Waardenburg  uitnodigen voor deelname aan de provinciale 
vaardigheidstoetsen in de koningsklasse;  de Hoofdklasseklasse. Deze vaardigheidstoetsen 
zullen worden gehouden op zaterdag 13 april 2018. 
 
Deze dag zijn we te gast in de gemeente West Betuwe, onderdeel van de Tielerwaard, het 
landschap dat tussen Gorinchem en Tiel wordt omsloten door de drukste bevaren rivier van 
Europa, de Waal en één van de langste geheel Nederlandse rivieren (108 km); de Linge. De 
gemeente West Betuwe kent een aantal mooie bezienswaardigheden waaronder het kasteel 
Neerijnen waar op dit moment het gemeente huisgevestigd is. Aan de overzijde van de rivier de 
Waal ligt de historische stad Zaltbommel, ook een bezoekje waard.  
De post Waardenburg heeft alles gedaan om u een mooi, realistisch scenario voor te schotelen. Ik 
ben er van overtuigd dat men hierin volledig geslaagd is en heb er het volste vertrouwen in dat dit 
een zeer geslaagde dag gaat worden.  
Op de voorhand wil ik post Waardenburg en een ieder die op welke wijze dan ook heeft 
meegeholpen, heel hartelijk danken.     
 
Ook dit jaar was het aantal inschrijvingen weer erg hoog, maar liefst 107  ploegen  hebben zich 
voor de vaardigheidstoetsen in Gelderland/Flevoland ingeschreven. Een teken dat het meedoen 
aan de vaardigheidstoetsen in onze provincies erg leeft.  
Vandaag zullen 7 ploegen gaan strijden voor een plaatsje in de gewestelijke vaardigheidstoetsen. 
 
LET OP!!!! 
Dit seizoen zullen er ook weer enkele wijzigingen zijn. De belangrijkste wijzigingen zijn op de 
volgende pagina van dit boekje te vinden. Lees deze wijzigingen goed door! Een belangrijke 
verandering vind ik zelf de nabespreking met de ploegen direct na het spelen van het scenario, de 
ploegen krijgen hier meteen feedback op hun optreden waardoor het lerende effect van de toets 
toeneemt. Want dat is waar we het voor doen naast de leuke dag en de prijzen: leren!   
 
Namens het ABWC en de post Waardenburg  wens ik jullie, als 
deelnemers maar zeker ook de supporters, een hele fijne, 
leerzame en bovenal een sportieve dag toe.  
 
Ben van Steenbergen 
Assistent provinciaal wedstrijdleider Gelderland/Flevoland 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Tielerwaard
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gorinchem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Waal_(rivier)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kilometer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Linge_(rivier)
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Belangrijkste wijzigingen 2019 

 
 

-    Andere werkwijze planning deelnemende ploegen:  
Elk jaar blijkt het lastiger om een goede planning te maken die zo min mogelijk gevolgen 
heeft voor de repressieve dekking van de vier veiligheidsregio’s. Daarnaast groeit 
gelukkig het aantal deelnemers voor Gelderland-Flevoland nog elk jaar. Bovendien  zijn 
er met enige regelmaat ook reguliere activiteiten in uw veiligheidsregio (Realistisch 
oefenen, Natuurbrandoefening, etc.). 
 
Om deze reden hebben we besloten om de veiligheidsregio’s zelf uitvoerig te betrekken 
in de planning van de vaardigheidstoetsen. Hiermee willen we de vaardigheidstoetsen 
toekomstbestendig houden.  
 
Wij leveren een evenredige verdeling per veiligheidsregio aan per vaardigheidstoets en 
tijdstip. De contactpersoon per Veiligheidsregio vult de naam in van de spelende ploeg. 
 
Er kleven ook nadelen aan dit systeem: Minder voorkeursmogelijkheden voor een 
deelnemende ploeg door een beperkte keuze. Er kan minder gekeken worden naar 
reisafstand en speelvolgorde. 

 
Voor nog meer bijzonderheden en aandachtspunten verwijzen we u naar elders in dit 
boekje en naar de website. U vindt deze onder “aandachtspunten voor de 
vaardigheidstoetsen 2019”  
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Provinciale vaardigheidstoets klasse:  TAS HD  
 
De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 
de brandweer Waardenburg. 
 
Vaardigheidstoetsen :  Waardenburg 
 
Klasse : Hoofdklasse 
 
Prijzen : 1e, 2e, 3e prijs (slechts 2 promoties) 

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  
      Burgemeester/wethouder 
 
Tijd : 18.00 uur 
  
Plaats prijsuitreiking :   Kazerne Waardenburg, Steenweg 20 4181AL  
                                             Waardenburg 
   
Bij noodgevallen : 112  
 
Contactpersoon  
Gastkorps : A. Donker  0884575460/ H van Dijk 06-36197861 
 
Meldadres  : Steenweg 20 4181 AL Waardenburg    
 
Douche : Katijfweg 1, 4176 LV Tuil 
 
Veiligheid : De organisatie gaat er vanuit dat u op de hoogte  

bent van de “No play” procedure en er naar kunt handelen. 
Zo niet kunt u dat vooraf aangeven bij het jurylid dat u 
vanaf het meldadres komt ophalen. 
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Verplichte aanrijdroute 

 
         

De deelnemende ploegen worden verzocht om via de A2 naar het meldadres te gaan. 
Dit om te voorkomen dat de ploegen langs de vaardigheidstoets locatie komen. 
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Indeling baan  Hoofdklasse 

 
Naam groep                   Melden om: Spelen om:. 
1. Nederhemert 2           07.15 uur 08.00 uur 
2. Beusichem 3 08.30 uur 09.15 uur 
3. Huissen  09.45 uur 10.30 uur   
4. Putten 11.00 uur 11.45 uur 
 
 Pauze 12.45 uur tot 13.30 uur 
 
5. Kesteren 2 13.00 uur 13.45 uur    
6. Elspeet 3 14.15 uur 15.00 uur 
7. Ermelo 2 15.30 uur 16.15 uur 
    
 
 Prijsuitreiking 18.00 uur  
 
Ass. Wedstrijdleider: Ben van Steenbergen  
Ass. Wedstrijdleider: Michel van Haaften  
 
Juryleden:   
Juryvoorzitter Anton van Ballegooijen 
Officier van Dienst Jan Jansen 
Bevelvoerder Peter van Wijk 
Aanvalsploeg Theo van de Werken  
Waterploeg Jan Smits  
Pompbediende Herman Winnemuller  
   
Tijdwaarnemer Aart Donker  
Tijdwaarnemer Leen Bambacht  
Administratie Michel van Haaften    
Verbindingen/Centralist Gijs van Os  
 
Nr 1 Waardenburg gaat naar: Nijkerk (GE) op 11 Mei 
Nr 2 Waardenburg gaat naar: Nijkerk (GE) op 11 Mei 
Nr 3 Waardenburg PROMOVEERT NIET 
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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 juryleden, 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 
jurylijsten 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 wedstrijden. 

• 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 
jurylid bevelvoerder. U mag geen nieuwe zaken meer aanpakken. Bestaande 
reeds ingezette activiteiten worden beoordeeld tot het einde van de oefening. 

• Indien de waterploeg iets doet waarvan de jury 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. 

• 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 

http://www.abwc.nl/
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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. 
 

Gebruik social-media ( twitter en facebook) gepast. Het versturen 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. 

 

 
 

 
 


