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Voorwoord Burgemeester 
 
Beste brandweermannen en -vrouwen en belangstellenden,  
 
Het nieuwe seizoen van de vaardigheidstoetsen is weer aangebroken. Op 30 maart a.s. 
zijn jullie te gast in de gemeente Westland en wel in de kern ‘s Gravenzande.  
’s Gravenzande heeft op verzoek van het A.B.W.C. de organisatie van de toets in de 
hoofdklasse op zich genomen, waarvoor ik uiteraard mijn grote waardering uitspreek.  
Ik ben ervan overtuigd dat jullie een prachtige sportieve en bovenal gezellige dag 
tegemoet gaan. Het wordt een dag om kennis, kunde en vaardigheden te toetsen.  
Mogelijk kunnen deze brandweerwedstrijden en de media-aandacht hiervoor een duwtje 
in de rug geven aan nieuwe vrijwilligers om zich te melden.  
Tegen de deelnemers zou ik willen zeggen: maak jullie borst maar nat!  Alles zal uit de 
kast worden getrokken om een realistisch scenario te bedenken en uit te voeren. Er zal 
veel van jullie worden gevraagd en verwacht.  

 
Grote waardering heb ik voor jullie inzet en betrokkenheid en de vele uren die jullie 
steken in opleiding en oefenen om op deze manier jullie vakbekwaamheid als vrijwillige 
brandweer te behouden en te vergroten. De inwoners van jullie woonplaatsen kunnen 
altijd op jullie rekenen; dat geeft een veilig gevoel. 
Ik voel me zeer betrokken bij jullie werk en zal zeker een kijkje komen nemen. Ik hoop 
jullie in elk geval te ontmoeten bij de prijsuitreiking, waarbij de eerste twee blusgroepen 
naar de volgende ronde mogen.  
 
Ik hoop dat jullie je in het gastvrije ’s Gravenzande welkom voelen en dat jullie na 
afloop terugzien op een geslaagde en in alle opzichten sportieve en succesvolle dag. 
Een woord van dank aan de ploeg van ’s Gravenzande en aan iedereen die op welke 
wijze dan ook een steentje bijdraagt aan deze dag. 
  
Veel succes toegewenst! 
 
Bouke Arends  
Burgemeester gemeente Westland 
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Voorwoord Teamhoofd Brandweerzorg 

 
Beste brandweercollegae en supporters, 

 

Binnenkort mag de kazerne ‘s-Gravenzande jullie welkom heten tijdens de provinciale 

vaardigheidsproeven Hoofdklasse.  

De ploeg van ’s Gravenzande is geen onbekende in de wereld van deze  

vaardigheidsproeven. Zij doen al jaren trouw mee aan de ABWC-brandweerwedstrijden. 

Die traditie hebben we tot op heden voortgezet. De kazerne ’s Gravenzande bestaat 

alweer 90 jaar. Gezien onze rijke wedstrijdhistorie was de organisatie van een 

vaardigheidsproef dan ook geen vraag of we een vaardigheidsproef zouden organiseren, 

maar alleen, wanneer en in welke klasse. 

Aangezien wij ook al een aantal jaren zelf meedoen aan de Hoofdklassewedstrijden, met 

als hoogtepunt het behalen van de landstitel in deze klasse in 2014, wilden we deze 

uitdaging graag aangaan. 

90 jaar brandweer mag dan oud lijken, het korps is jong van geest. Niet alleen omdat 

we een jong korps hebben maar ook omdat we een cultuur hebben waarin 

vindingrijkheid, out of the box denken mag, gewaardeerd en gestimuleerd wordt. Als 

brandweer moet je mee in de tijd, koester het verleden maar durf te vernieuwen.  

Vandaag wacht jullie een klus waarin vindingrijkheid van u wordt gevraagd, waarvoor u 

misschien zelfs wel even out of the box moet denken om uw doel te kunnen bereiken. 

Kortom we presenteren u een leuk en uitdagend scenario. 

Ik wens u allemaal een sportieve dag toe waarin ik zeker weet dat het u aan niets zal 

ontbreken. 

 

 

Marcel Zwinkels 

 

Teamhoofd Brandweerzorg Westland 

Veiligheidsregio Haaglanden 
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Voorwoord Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
Beste brandweercollega’s en supporters 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de provinciale vaardigheidstoets Hoofdklasse, welke wordt 
gehouden op zaterdag 30 maart 2019 in ’s-Gravenzande, gemeente Westland. 
  
De vaardigheidstoets van vandaag wordt door het korps van ’s-Gravenzande in 
samenwerking met de veiligheidsregio Haaglanden georganiseerd. Graag wil ik vanaf 
deze plaats het korps namens het ABWC Zuid-Holland feliciteren met het 90-jarig 
bestaan. Ik ben ervan overtuigd dat deze ex-landskampioen in de Hoofdklasse u 
vandaag een uitdagend scenario voor zal schotelen.  
 
Wij zijn blij dat u ook dit seizoen weer mee wilt doen aan de vaardigheidstoetsen. Het 
aantal inschrijvingen is zelfs iets toegenomen ! Het ABWC zit ondertussen ook niet stil. 
Er worden pilots gedraaid voor een TS-4 klasse en voor een klasse Brand, die op termijn 
de klasse TAS HD moet vervangen. Wie weet kunnen we u volgend seizoen een nieuwe 
klasse aanbieden. Hou voor verdere informatie onze website in de gaten ! 
  
U doet uiteraard ook aan deze vaardigheidstoets mee om de gewestelijke 

vaardigheidstoetsen bereiken. Als dit doel gehaald is kunt u alle informatie over de 
wedstrijddata, deelnemende ploegen, uitslagen en ook alle programmaboekjes 
terugvinden op de site van het ABWC: www.vaardigheidstoetsen.nl. Wij adviseren u om 
de site regelmatig te bezoeken, zodat u op de hoogte blijft van de meest recente 
ontwikkelingen. 
 
Samen met mijn team wens ik u een fijne dag en veel succes toe ! 
 
Met vriendelijke groet, 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen Zuid-Holland 
 
Minka Honders-de Grunt 
Dr. van Stratenweg 741 
4205 LR Gorinchem 
Tel : 06 5044 9631 
E-mail : mwhonders@abwc.nl 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse: Hoofdklasse 
 

De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 
de brandweer ‘s-Gravenzande. 
 
Vaardigheidstoetsen : ‘s-Gravenzande 
 
Klasse : Hoofdklasse 
 
Prijzen : Het ABWC stelt per baan 3 prijzen beschikbaar. 

   Er gaan 2 ploegen door naar de gewestelijke ronde  

Prijsuitreiking : De prijzen worden om 18.30 uur uitgereikt door:  
  Burgemeester B.R. Arends 

  van de gemeente Westland 
 

Plaats  : Brandweerkazerne ‘s-Gravenzande 
  Fultonstraat 2, ‘s-Gravenzande 
      

 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via ploegchef Martin de Zweeuw 

  06-13112346   
 
Contactpersoon  
Gastkorps : Martin de Zeeuw, ploegschef 
 
Meldadres  : Brandweerkazerne Naaldwijk 
   ’s-Gravenzandseweg 40, Naaldwijk 

    
 
Verkleden/douche : Brandweerkazerne ’s-Gravenzande 
   Fultonstraat 2, ‘s-Gravenzande 
 
Veiligheid : De organisatie gaat ervan uit dat u op de hoogte  

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

‘s-Gravenzande – 30 maart 2019 
 

Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 
1.  VRR - Vakbekwaamheid 07.00 uur 07.45 uur  
2. VRGZ - Zaltbommel 08.15 uur 09.00 uur 
3.   VRZHZ – Oud-Beijerland 3 09.30 uur 10.15 uur 
4. VRHM - Nieuwveen 10.45 uur 11.30 uur 
Pauze 
5.  VRZHZ - Brandwijk 12.45 uur 13.30 uur 
6.  VRU - Hagestein 14.00 uur 14.45 uur 
7.  VRU – Oudewater 2 15.15 uur 16.00 uur 
 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Minka Honders 
  
 
Beoordelingsteam: 
Waarnemer Officier van Dienst Marco Troost 
Waarnemer Bevelvoerder Mario Braat 
Waarnemer Bevelvoerder Dirk Zevenbergen 
Waarnemer Aanvalsploeg Bert van der Burg sr 
Waarnemer Waterploeg Mark Jan de Vries 
Waarnemer Pompbediener André van den Berg 
Veiligheidsman ABWC .. 
Tijdwaarneming Brandweer ‘s-Gravenzande 
Administratie Nico van den Ende 
Administratie Rob van Leeuwen 
Verbindingen/Centralist Brandweer ‘s-Gravenzande 
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Aandachtspunten van de organisatie 2019 
 

• Alle deelnemende ploegen dienen zich 45 minuten voor de aangegeven starttijd te 
melden bij de brandweerkazerne in Naaldwijk 

• De juryleden melden zich om 06.45 uur bij de brandweerkazerne ‘s-Gravenzande 
• Supporters dienen zich op verzoek te kunnen legitimeren en worden begeleid naar 

het wedstrijd object. 
• Deelnemers, supporters en overige belangstellenden dienen zich te houden aan de 

aanwijzingen van de jury en de organisatie. 
• Het is leden van de deelnemende ploegen en supporters niet toegestaan zich in de 

omgeving van het wedstrijdobject op te houden voordat zijn/haar ploeg heeft 
deelgenomen. 

• Het is niet toegestaan om een ploeg op enige wijze aanwijzingen te geven. 
Diskwalificatie wordt dan niet uitgesloten. 

• Na de wedstrijd wordt de ploeg naar een omkleedruimte en douchegelegenheid 
begeleid. 

• Deelnemers dienen er rekening mee te houden, dat de uitvoering van de 
oefeningen zal worden beoordeeld volgens de huidige lesstof en leerstof van het 
huidige modulaire opleidingssysteem. 

• Op de wedstrijd is de ARBO-wet van toepassing. Bij het noodsignaal “No Play” kan 
terstond de wedstrijd en de simulatie worden stilgelegd. 

• De prijsuitreiking zal omstreeks 18.30 uur plaatsvinden in de brandweerkazerne van 
’s-Gravenzande, Fultonstraat 2, ‘s-Gravenzande. 

• Voor spoedgevallen bent u bereikbaar onder tel nr. 06-13112346 
• De organisatie en of de wedstrijdleiding kan op geen enkele wijze aansprakelijk 

worden gesteld voor vermissing van en/of schade aan goederen en/of materialen. 
• De bevelvoerder ontvangt berichten (opdracht) via de portofoon/mobilofoon van de 

alarmcentrale (VC). Na het instappen bepaalt de bevelvoerder welke ploeg(en) er in 
het voertuig moet(en) gaan omhangen. Het geheel geschied dus aanrijdend naar 
het object. 

• De berichten gaan van bevelvoerder ↔ VC. De overige manschappen gebruiken het 
onderlinge kanaal. 

• U wordt door het organiserende korps naar de uitgangsstelling begeleid. 
10 minuten voor de aangegeven speeltijd in het boekje dient u daar 
aanwezig te zijn en de onderlinge portofoon kanalen getest te hebben ! 

• Tijdens het aanrijden mogen geen optische en akoestische signalen worden 
gebruikt. 

• In alle onvoorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding. 
• Veel plezier toegewenst! 
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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 totaalbeeld 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. 
 

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. 

 

 
 

 
 


