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Voorwoord Burgemeester 
 
Geachte dames en heren, 

Namens de gemeente Westerkwartier een hartelijk welkom  aan de deelnemers vanuit 

Noord Holland, Drenthe, Friesland en Groningen. 

Vanwege het 200 jaar bestaan van brandweer Leek organiseert deze post op 11 mei de 

eerste ronde gewestelijke vaardigheidstoetsen. Naast Leek zijn er nog vijf andere 

brandweerposten in het Westerkwartier: Grijpskerk, Grootegast, Marum, Oldehove en 

Zuidhorn.  

Dit cluster omvat precies het gebied van de nieuwe gemeente Westerkwartier, een 

prachtige maar ook een grote gemeente. De medewerkers en meer dan 100 

vrijwilligers hebben hier te maken met grote rijafstanden. Ik heb ontzettend veel 

waardering voor onze en alle andere brandweermannen en -vrouwen die dag en nacht 

klaarstaan. Hier kunnen we als samenleving op rekenen en trots op zijn! 

Steeds vaker doet de samenleving een beroep op de brandweer. Vorig jaar waren er 

118.000 brandmeldingen en 127.000 verzoeken voor hulpverlening, 12% meer dan een 

jaar eerder. Kortom, we hebben iedere medewerker en vrijwilliger hard nodig. 

De toetsen in Leek zijn een oefening voor de brandweer om te laten zien waar ze toe in 

staat zijn. Dat is veel. Door een sportieve competitie wordt er gestreden om de titel 

van landskampioen. 

Ik wens alle deelnemers heel veel succes toe. Hopelijk wordt het een spannende en 

leerzame dag. 

 

Koos Wiersma 

Burgemeester:  

gemeente Westerkwartier  
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Voorwoord teamleider Brandweerzorg 
 
Samen een mooie dag maken, 

  

Dat is volgens mij de bedoeling van elke wedstrijddag en dus ook op 11 mei in Leek. 

  

Samen is wel het meest kenmerkende van brandweer.  

Immers naast de branden uit het woord brandweer ‘doen’ we ook technische 

hulpverlening, waterongevallen en incidentbestrijding m.b.t. gevaarlijke stoffen.   

Maar ALTIJD doen we dat samen. Voorafgaand aan de wedstrijd oefen je samen.  

In Leek en Groningen bereidt je samen de wedstrijd voor (dank post Leek en  de 

ABWC’ers voor alle inspanningen).  

Ook de dag zelf beleef je samen als wedstrijdploeg, vaak met mede ploegleden en 

gelukkig heel vaak ook met het thuisfront.  

  

Mooi dat de vaak onzichtbare helft van de brandweer, je thuisfront, op wedstrijddagen 

ook onderdeel is van het samen een mooie dag maken. 

  

Natuurlijk wens ik iedere ploeg succes bij het afleggen van de vaardigheidsproef. En 

natuurlijk is meedoen belangrijker is dan winnen, maar de wedstrijdspanning en de wil 

om te excelleren helpen mee om je adrenalinespiegel een beetje richting realiteit te 

tillen. Kortom ga ervoor en vergeet niet voor, na en tijdens deze wedstrijd te genieten 

van onze gezamenlijke passie! 

  

Tot ziens in Leek 

Martijn Wevers, teamleider brandweerzorg 
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Voorwoord Wedstrijdleider 

Hallo allemaal, opnieuw een vaardigheidstoets in onze regio. Het is de tweede dit jaar en 

een van het kaliber TAS/HD. We zijn te gast in Leek, een mooie omgeving met opnieuw 

een mooie locatie. Nadat we de aftrap dit jaar in een kerk in Winschoten mochten doen 

gaan we verhuizen naar een locatie met heel andere allures. Eentje waar werk verzet 

word. Er is een spreekwoord dat zegt: ‘Waar gewerkt word vallen spaanders.’ Dit zou je 

vrij kunnen vertalen in het maken van fouten. Plaats dit in een omgeving, dan is er zo 

weer een mooi maar vooral realistisch scenario geboren. 

De vorige vaardigheidtoets hebben we gezien dat de verkenning, en of het nu om de 

buiten of binnen verkenning gaat, erg belangrijk is. Uiteraard willen we jullie niet deze 

activiteit onthouden en hebben we ook dit element met verve in het scenario gegoten. 

WYSIWYG, What You See Is What You Get. Wat je ziet is wat je krijgt betekent het vrij 

vertaald. Dus geen ‘fata morgana’ of ander hocus pocus beeld. Alleen wat je ziet is er. En 

een klein vuurtje is een klein vuurtje. Handel daar naar zoals je dat ook dag dagelijks zou 

doen.  

Neem de huidige kennis en kunde ter hand en doe wat je normaal ook zou doen. Als we 

een brand zien reageren we daar op. En het meest effectieve is uitmaken. Iets van dat 

koude spul op het warme spul gieten. Maar wel op de vakkundige manier die we 

hebben geleerd. Dus veilig en effectief. 

We proberen ook de nieuwe kijk op brandbestrijding in te bedden in de 

vaardigheidstoetsen en merken dat de enscenering daarbij een heel belangrijke rol gaat 

spelen. Zeker in relatie met het bovenstaande. Jullie zullen de komende 

vaardigheidstoetsen steeds meer kennis maken met DMX. Het is een techniek die al 

jaren in de theatertechniek word toegepast. Dankzij het toetreden van whizzkids binnen 

onze gelederen zijn we nu ook in staat om dat bij onze scenario’s toe te passen. In het 

verleden deden we dat op kleine schaal maar dit willen we steeds vaker gaan doen. 
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Hierdoor kunnen we steeds meer realiteit en vooral gelijkwaardigheid in onze 

vaardigheidstoetsen maken. Ik hoop op een mooie ‘voorstelling’, zowel in beeld als in 

uitvoering. 

 

Wij van het ABWC, samen met de blusgroep van Leek, hopen jullie op 11 mei weer te 

zien voor een mooie en leuke vaardigheidstoets. 

 Met vriendelijke groet ABWC Grunn. 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

@ABWCGroningen  ABWC Groningen   www.abwc.nl 
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Provinciale vaardigheidstoetsen 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 blusgroep Leek van het Cluster Westerkwartier. 

 
Vaardigheidstoetsen : Leek   

 
Klasse : TAS-HD  

 

Prijzen : Er wordt door het ABWC voor de plaatsen 1,2 en 3 een 

  prijs beschikbaar gesteld. Ook zijn er prijzen beschikbaar 

  voor de beste bevelvoerder, chauffeur en de 

  nummers 1, 2, 3 en 4. 

 

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door de Burgemeester  
 

Plaats  : De prijsuitreiking vindt plaats in de brandweerkazerne 

  Leek aan de Tolberterstraat 74 in Leek 
 

Bij noodgevallen : Wedstrijdleider Dirk Werkman 06-50260103 
 

Contactpersoon  

Gastkorps : Erik Huisman 06-51206384 
  Max Jorritsma 06-27355359 

 
Meldadres  :      Kazerne Leek 

          Tolberterstraat 74 
          9351 BJ  Leek 

   (Denk aan de verplichte rijroute)  

 
Verkleden/douche : Sporthal Rodenburg, Rodenburg 2 Leek.  

 
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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Zo bereik je het meldpunt: 
 

 
 

 
 
 Vanaf Groningen:                                                                     Let OP: 
1. Afslag 33 Boerakker.                                                             

2. Einde afrit: linksaf                                                                  Niet route gebruiken die 

3. Rotonde driekwart = De Holm                                             door wegbeheerder is 

4. Weg vervolgen tot volgende rotonde                                aangegeven. 

5. Rechtdoor via rotonde.  

6. Tweede weg recht = Industriepark  

7. Einde weg links.  
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8. Einde weg rechts = Euroweg  

9. Rotonde driekwart = Lindensteinlaan  

10. Tweede weg links = v. Panhuyslaan  

11. Einde weg links = Tolberterstraat  

12. Na +/- 200 mtr. Rechts is Kazerne Leek Tolbertstraat 74.  

 
 Vanaf Drachten ( Friesland):  
1. Afslag 33 Boerakker  

2. Einde afrit : rechts  

3. Vanaf punt 3: vanaf Groningen volgen  
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Indeling baan  TAS-HD 

Soort: 1e ronde Gewestelijk  

Klasse: TS-HD 

Plaats vaardigheidstoets: Leek 

Datum: 11 mei 2019 

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

7:30 8:00 VR Groningen Delfzijl - 2 

8:20 8:50 VR Drenthe Beilen-2 

9:10 9:40 VR Groningen Wagenborgen 

10:00 10:30 VR Fryslân Koudum 

10:50 11:20 VR Groningen Loppersum 

  12:10 Pauze 

12:30 13:00 VR Fryslân Heereveen 

13:00 13:50 VR Drenthe Meppel- 2 

13:50 14:40  VR Groningen Winschoten 

14:40 15:30 VR Drenthe Westerbork- 3 

15:30 16:20 VR-Noord Holland Noord post West-Wieringen 

Plaatsing volgende ronde: 

Plaats: Datum: Provincie: Organiserend korps: 

Nr. 1. 22 juni Groningen Vlagtwedde 

Nr. 2. 22 juni Groningen Vlagtwedde 

Nr. 3. 22 juni Groningen Vlagtwedde 

Wedstrijdleider:             Dirk Werkman 
Juryleden: naam jurylid 

Bevelvoerder Tom Taam  
Bevelvoerder Arie Smedinga 

Aanvalsploeg Henk Pater 

Waterploeg Leffert van der Meer 
Pompbediende Roelf Knoop 

Baancommissaris Pieter Bakker 
Tijdwaarnemer Leek    

Administratie Hiddo Niemeijer en Frouk van Dijken 
Verbindingen/Centralist Johan Klootsema 
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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. 

• Is 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. Zorgt u wel voor een meeluistermogelijkheid voor 
het jurylid van de bevelvoerder!     Dus één extra portofoon op dezelfde 

frequentie! 

• 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 
jurylid 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”.  
 

 

http://www.abwc.nl/
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. 

• 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.  

• 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 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. 
 

  
 

 
 


