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Brandweer kazernes Assen: 

           
 
Assen-Oost, Stelmakerstraat 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
           Assen-West, Mien Ruysweg 1 
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Voorwoord Burgemeester Marco Out 
 
Als elke seconde telt. Hulpverleners weten als geen ander hoe belangrijk de factor tijd is 

als er mensenlevens op het spel staan. Het duiden van de situatie, het verlenen van 

eerste hulp, het moet allemaal in een kort tijdsbestek gebeuren. Tegen die achtergrond 

moet je als ambulancemedewerker, politieman of vrouw  of als lid van de brandweer 

weten wat je te doen staat. Inderdaad om soms levens te redden. 

Vaardigheidstoetsen zijn nodig om zoals het woord al impliceert vaardigheden te 

oefenen en zeker ook om ze te onderhouden. Hoewel branden en ook ernstige 

ongevallen met beknellingen overeenkomsten vertonen, is elke situatie toch weer net 

anders. Zeker als er sprake is van een complex incident, waarbij er meer dan alleen 

rode auto’s aanrijden. Het is goed om zulke scenario’s te oefenen. Hoe voorkom je dat 

hulpverleningsdiensten elkaar voor de voeten of in de weg lopen? Hoe zorgen we er 

voor dat het gezamenlijk optreden van de hulpverleningsdiensten zo effectief mogelijk 

verloopt? 

Vandaag wordt er door zes posten uit de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en 

Gelderland deelgenomen aan deze vaardigheidstoets. De eerste twee posten gaan door 

naar gewestelijke toetsen met uitzicht op deelname aan de landelijke finale. Er staat dus 

wel enige eer en prestige op het spel, maar voor mij is deze vaardigheidstoets vooral 

geslaagd als kennis en deskundigheid naar een nog hoger niveau worden getild. En de 

opgedane ervaring tijdens deze toets helpt in situaties waarin inderdaad elke seconde 

telt. 

Een bijkomend voordeel van de toets van vandaag is dat brandweerlieden van 

verschillende posten elkaar ook ontmoeten. Dat schept een band en biedt hen de 

gelegenheid ervaringen uit te wisselen. 

Ik wens de deelnemers vandaag veel succes en spreek de hoop dat zij na afloop terug 

kunnen kijken op een geslaagde dag. De brandweer Assen heeft alles in het werk 

gesteld om een toets te organiseren die de dagelijkse praktijk zo goed mogelijk 

benadert. 

Marco L.J. Out, 

Burgemeester van Assen 
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Lonerstraat 114 Assen 

06-50512282 
grweerman@ziggo.nl 

 
                           __________________________________________       
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Voorwoord Hoofd Incident bestrijding 

Beste brandweerfamilie, 

De brandweer van Assen organiseert vandaag voor jullie de provinciale 

vaardigheidstoets in de Hoofdklasse. Zes ploegen uit Gelderland, Overijssel, Groningen 
en Drentse kleuren onze hoofdstad rood. Op het spel staan twee plaatsen in de 

volgende gewestelijke ronde.  
 

Brandweer Assen heeft het afgelopen jaar een aantal keren het nieuws gehaald met het 

toepassen van de hernieuwde kijk op brandbestrijding. In twee specifieke gevallen werd 
een spannend incident daardoor heel veilig en efficiënt afgerond.  Goed te verkennen 

en bewust één of meerdere inzettactieken toe passen blijkt erg goed te werken. Voor 
een vaardigheidstoets geldt eigenlijk hetzelfde. Niet zo gek natuurlijk, want de toetsten 

liggen dicht tegen de werkelijkheid aan! 
 

Vooraf wil ik de leden, oud-leden en familie van de Asser brandweer bedanken voor hun 

inzet. Deze toets is namelijk in korte tijd georganiseerd. Aan ervaring gelukkig geen 
gebrek. Brandweer Assen heeft namelijk al veel spectaculaire toetsen op haar naam 

staan. Hopelijk wordt vandaag net zo’n succes als de laatste spectaculaire  toets in het 
dr. Nassau College vorig jaar.  

 

Alle randvoorwaarden zijn aanwezig voor een onvergetelijke dag. Ik wens jullie veel 
plezier en succes in de meest bekende motor- en autosportstad van Nederland. Dat het 

beste team mag winnen!  
 

Jurjen Timmerman 
 

Hoofd incidentbestrijding Assen & Westerveld 
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nieuwbouw verbouw en renovatie 

 
  

Steenhouwerstraat 1 Assen 

T. 0592-375024  M. info@autobedrijfoppers.nl 
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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 en 22 juni is het in Drenthe weer  

brandweervaardigheidstoestdag! 
De start is in Assen waar op 16 maart de provinciale hoofdklasse toets wordt 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 Assen op deze gezellige dag waar we 

vakbekwaam blijven. 
 

Veel succes en we zien jullie in Assen op 16 maart. 
 

 

Theo Seubers 

Provinciaal  coördinator vaardigheidstoetsen in Drenthe 

        

http://www.abwc.nl/downloads
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Provinciale vaardigheidstoetsen Hoofdklasse 

De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën van het 

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

 

Vaardigheidstoetsen : Assen-West en Assen-Oost 
Klasse : Hoofdklasse 

 

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

 Plaatsing volgende ronde : Nr. 1 en 2 1e ronde gewestelijk toets  

    op 11 mei in Nijkerk.  

 
Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: Burgemeester 

  Marco Out van de gemeente Assen 
 

Tijdstip prijsuitreiking : 18:30 uur 
 

Plaats  : Post Assen-West, Mien Ruysweg 1 Assen  

 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via dhr. T. Seubers 06-22541691 

  en/of dhr. A Lensen 06-15600372  

 

Contactpersonen  
Gastkorps : dhr. A. Lensen 06-15600372 en/of Elwin Bruinsma  
  06-52351368 

 

Meldadres  : Post Assen-Oost, Stelmakerstraat 28 in Assen  
  

Verkleden/douche : Post Assen-West, Mien Ruysweg 1 in Assen 
 

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

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



 

ASSEN                  -11-                                          Datum: 16 maart 2019 

     
 
 

 



 

ASSEN                  -12-                                          Datum: 16 maart 2019 

 

                     
Indeling baan   Hoofdklasse   Assen, 16 maart 2019 

 

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

08:00 08:30 Denekamp 

09:15 09:45 Meppel 

10:30 11:00 Beilen 

12:30 – 13.00 Pauze 

12:45 13:15 Neerijnen West  

14:00 14:30 Haren 

15:15 15:45 Oldenbroek 

 

18.30 uur Prijsuitreiking  

  

Coördinatie: Theo Seubers 

Beoordelaars:   

Officier van Dienst Bert Winters  

Bevelvoerder 1/teamleider Jeroen Luider 

Bevelvoerder 2 Jan Rademaker 

Ploegleden 1 & 2 Marcel van Alphen 

Ploegleden 3 & 4 Henk Pater 

Pompbediener Piet van der Hoek 

Veiligheidsfunctionaris Brandweer Assen 

Tijdwaarneming Brandweer Assen 

Alarmcentrale Marian Meiburg - Bezemer 

Administratie Heleen Veldman – van Maar 

 

Plaatsing volgende ronde  

Nummer 1 11 mei in Nijkerk 

Nummer 2  11 mei in Nijkerk 
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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. 
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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. 
 

 
 

 
 
 
 


