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Voorwoord Burgemeester  
 
Beste deelnemers en supporters,  

Graag heet ik jullie van harte welkom bij de landelijke finalewedstrijden in de 

klasse Oppervlakte Redding bij waterongevallen. Ik ben buitengewoon trots 

op de post Vianen die deze wedstrijd, in samenwerking met het Algemeen 

Brandweer Wedstrijd Comité, organiseert in onze gemeente.  

Het is bovendien een eer om jullie in onze nieuwe gemeente te mogen 

ontvangen. De gemeente Vijfheerenlanden en water zijn namelijk 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. De naam van onze gemeente is 

namelijk ontleend aan de Vijf Heeren die in de Middeleeuwen samen hebben 

besloten het gebied droog te houden. Nu genieten we van de rivieren Lek en 

Linge en het Merwedekanaal, maar ook van onze recreatieplassen en 

grachten. Je kunt je geen mooiere omgeving wensen om alle benodigde 

vaardigheden te trainen.  

Namens de gemeente Vijfheerenlanden wens ik jullie een leerzame, maar 

vooral ook plezierige dag toe. We zien elkaar tijdens de prijsuitreiking!  

 

Drs. Jan Pieter Lokker 

Burgemeester gemeente Vijfheerenlanden 
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Voorwoord  
Landelijk coördinator vaardigheidstoetsen 
 
Beste lezer, 

Welkom bij de eerste, de enige en laatste (daarover later meer) 

Vaardigheidstoets Oppervlakteredding in 2019. 

Allereerst wil ik mijn dank en waardering uitspreken voor de post Vianen. Zij 

hebben de organisatie van deze dag op zich genomen. Een dag met een 

bijzonder randje, het is aan de post Vianen wel toevertrouwd om dit te 

organiseren. Het blijft bijzonder dat mensen zich vrijwillig willen inzetten om 

dit te organiseren. Ik weet dat dit veel tijd en energie kost. Nogmaals, 

hartelijk dank! 

Verder veel waardering voor de Coördinator en zijn team van waarnemers, 

administratie en organisatoren. Je kennis en kunde omzetten in een mooi, 

leerzaam en realistisch scenario en dan ook nog het optreden van 

deelnemers waarderen en beoordelen is geen eenvoudige klus. Met alle 

ervaring die ze hebben moet dit goed komen. 

Als laatste ook veel waardering voor de deelnemers. Goed dat jullie er (weer) 

zijn en zodoende laten zien dat je graag nog vakbekwamer wil worden. Als je 

op deze manier ook meedoet aan deze Vaardigheidstoets, maakt het niet 

zoveel meer uit wie er wint (tot op zekere hoogte…). Doe je best, wie weet 

hoever je komt! 
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Tenslotte de allerlaatste Vaardigheidstoets in de klasse Oppervlakteredding. 

In goed overleg is er besloten om te stoppen met het organiseren van deze 

Klasse. Het aantal deelnemende ploegen bungelt al jaren onder of net op het 

minimum niveau. Ik weet dat een aantal personen er veel aan heeft gedaan 

om het aantal deelnemers uit te breiden. Helaas, te weinig resultaat. 

Bijzondere dank aan Jos Delpeut, hij heeft als Coördinator van deze Klasse er 

aan getrokken, gemotiveerd en georganiseerd! Verder dank aan alle 

waarnemers, helpers, administratie, enz.  

De deelnemende ploegen daag ik uit om hun Vakbekwaamheid op een 

andere manier te laten te toetsen. Hou contact met elkaar, wissel ervaringen 

uit en bovenal leer van elkaar.  

Heel veel plezier op 7 september in Vianen! Geniet van de vaardigheden van 

onze Oppervlakteredders! 

 

Gert Mulder 

Landelijk Coördinator Vaardigheidstoetsen 
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Voorwoord post commandant Vianen 
 
Geachte dames en heren, 

Op zaterdag 7 september wordt door de post Vianen voor de 2e keer de 

landelijke finale georganiseerd van het specialisme oppervlakte redding. 

Vanuit ons verleden als post met brandweerduikers is het vuur altijd een 

beetje blijven branden in ons hart met betrekking tot het redden van mens 

en dier bij waterongevallen. 

Dit is de laatste keer dat deze discipline wordt gedaan bij een wedstrijd van 

het ABWC. De vrijwilligers van onze post hebben er niet lang over hoeven 

denken toen aan ons vlak voor de zomervakantie werd gevraagd of we de 

wedstrijd wilde organiseren. Een mooie gelegenheid om voor een laatste 

keer de wedstrijd te organiseren waarin de passie en betrokkenheid van 

vrijwilligers komt boven drijven. 

Ik denk dat het een mooi scenario is die past bij het niveau van een landelijke 

finale oppervlakte redding. De ploegen kunnen hier hun teamwork, 

improvisatievermogen en vakmanschap testen 

Via deze weg wil ik iedereen bedanken die in wat voor vorm dan ook een 

bijdrage heeft geleverd aan het mogelijk maken van deze dag. 

Namens de post Vianen wens ik jullie een mooie, leerzame en uitdagende 

wedstrijd dag. 

 

Nikolaj van Collenburg 

Post commandant post Vianen 
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Landelijk vaardigheidstoetsen klasse:  Oppervlakteredding 
 
De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën van 
het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de 
medewerkers van de brandweerpost Vianen. 
 
Vaardigheidstoetsen : Landelijke finale 
 
Klasse : Oppervlakteredding 
 
Prijzen : Het ABWC stelt 3 prijzen beschikbaar.  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  
  Burgemeester J.P. Lokker  

 
Plaats  : Brandweerkazerne Aime Bonnenstraat 22,  
  4132 CD Vianen  
 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via Jos Delpeut 06-51289835 
Contactpersoon  
Gastkorps : Jos Delpeut 06-51289835  
 
Meldadres  : Brandweerkazerne Aime Bonnenstraat 22,  
   4132 CD Vianen 
 
Verkleden/douche  : Stadswerf Vianen Sportlaan 4, 4131 NN Vianen 
 
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 Oppervlakteredding Vianen 2019 
 

Naam groep            Post             Melden om     Spelen om: 
1.  VR. Gelderland-Zuid              Maurik                        08.15 uur       09.00 uur 
2.  Brw. Gooi & Vechtstreek      Naarden               09.15 uur        10.00 uur 
3.  VR. Gelderland-Zuid              Nieuw-Lekkerland    10.15 uur     11.00 uur 
           
Pauze             12.00 uur     13.00 uur 
 
4.  VR. Fryslân Zuidwest              Balk         12.15 uur    13.00 uur 
5.  VR. Rotterdam-Rijnmond      Opheusden         13.15 uur    14.00 uur 
6.  VR. Rotterdam-Rijnmond      Barendrecht        14.15 uur    15.00 uur 
 
Einde                                     16.00 uur 
 
Prijsuitreiking  17.30 uur  

Coördinator vaardigheidstoets: Jos Delpeut 
  
Waarnemingsteam:                     Naam waarnemers                  Woonplaats 
Bevelvoerder B1                           F. van der Veen     Blaricum 
Bevelvoerder B2                           A. Burger  Bodegraven 
Aanvalsploeg               E. Verveer      Krimpen ad IJssel 
Waterploeg         W. Duine   Spijkenisse 
Chauffeur         M. Kleijburg   Brielle 
Baanleider         J. Mijnders   Barendrecht 
Algemeen         J. de Beer   Naarden 
Algemeen         M. Verhoef   Vianen 
Tijdwaarnemers         Medewerker                              Vianen 
Administratie         A. van Lamoen                Gorinchem 
Administratie         M. van der Veen  Blaricum 
Verbindingen/Centralist             medewerker   Vianen 
Ere gast          A. Schrikenberg   Abcoude 
  
Ontvangst waarnemers 07.15 uur in de brandweerkazerne Vianen 
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2019 
 
De vaardigheidstoetsen worden gespeeld overeenkomstig het 
wedstrijdreglement 2017. 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.  

Niet van toepassing bij de Oppervlakteredding. 

• 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. 

• 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”. 

 

http://www.abwc.nl/
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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. 

• Bij de klasse Oppervlakteredding is het niet noodzakelijk met 

een tankautospuit te komen. Dit mag ook b.v. met een 

personenbus, wel met benodigde eigen persoonlijke 
beschermende middelen. Middelen die nodig kunnen zijn voor 

uitvoering van de opdracht zoals ladder, red-net, bergingsbak 
en gereedschap worden ter beschikking gesteld.   

• Het gebruik van een warmtebeeldcamera is toegestaan.  

• 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. 

• U wordt beoordeeld naar het handboek Grijp- en Oppervlakteredding 

bij Waterongevallen. 
 
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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