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Voorwoord Burgemeester 
 
 
Als burgemeester van de gemeente Westerwolde heet ik u van harte welkom op 
de brandweerwedstrijden hier in Westerwolde. 

Bij de brandweer ben je niet van 9 tot 5, maar brandweerman of –vrouw ben je 
24 uur per dag; 7 dagen in de week! Bij nacht en ontij zo snel mogelijk naar de 
kazerne om snel te kunnen uitrukken om mens en dier te hulp te schieten. Onze 
inwoners kunnen altijd rekenen op de hulp van de brandweer. Dat is uniek en 
ontzettend waardevol en daar ben ik als burgemeester zeer trots op. 

Vakbekwaamheid is essentieel voor het goed functioneren van brandweer. Dat 
begint met een intensieve opleiding en in de loop der jaren komt daar een schat 
aan ervaring bij. Ook de brandweerwedstrijden dragen hier aan bij. Maar naast 
de kwaliteit en geoefendheid van de brandweer zorgen de wedstrijden ook voor 
saamhorigheid in en tussen de verschillende teams.  
 
Ik ben trots op de collega’s uit onze gemeente die de organisatie van deze 
brandweerwedstrijd op zich hebben genomen. Het vraagt altijd een enorme 
inzet van alle betrokken vrijwilligers om een uitdagend en realistisch scenario 
neer te zetten. Ik ben ervan overtuigd dat het spannende wedstrijden gaan 
worden, met een gezonde dosis onderlinge rivaliteit.  Ik wens alle deelnemers 
en organisatie heel veel succes en plezier. Maak er een sportieve, leerzame en 
succesvolle dag van! 
 
Jaap Velema 
Burgemeester gemeente Westerwolde 
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Voorwoord teamleider Brandweerzorg 
 
 
Met veel enthousiasme mag ik u welkom heten voor de vaardigheidstoetsen van TAS-

HD. U komt als  deelnemer, functionaris, supporter of belangstellende naar het mooie 

gebied in de jonge gemeente Westerwolde.  Op een locatie in het werkgebied van het 

korps Vlagtwedde gaan 7 brandweerploegen in de klasse  TAS-HD op één baan de strijd 

met elkaar aan voor de  tweede gewestelijke ronde. 

Het is het korps Vlagtwedde gelukt om de voorbereidingen op te pakken voor deze 

ronde in de vaardigheidstoetsen. Dat deden ze niet alleen. Dus naast hen wil ik ook de 

huisgenoten en alle ondersteuners bijzonder waarderen voor het vele werk dat is 

verzet. Ook ben ik blij dat zij klaar staan op 22 juni om u als deelnemers en bezoekers 

een mooie dag te laten beleven. Te meer omdat deze vaardigheidstoetsen voor de 

deelnemende brandweerkorpsen een spannend moment is. Want wat is het scenario, 

wat zijn nu de elementen die je in ieder geval moet hebben opgemerkt en heel 

spannend, liep de inzet uiteindelijk!  

 

Juist de voorbereiding van de al doorlopen rondes heeft jullie als deelnemende 

korpsen geholpen om dit niveau te halen. Graag wil ik daar ook even bij stil staan. 

Want hoeveel mensen hebben niet aan die voorbereiding meegeholpen. Vaak hebben 

de eigen ploegen, oud vrijwilligers en familieleden meegeholpen om weer scenario’s te 

bedenken en locaties te zoeken. Ook voor hen is er veel tijd in gaan zitten en juist voor 

de gezamenlijke inzet wil ik vooraf mijn waardering uitspreken. Ook als het uiteindelijk 

niet lukt om de volgende ronde (landelijke) te halen.  

 

Wat een mooie bijkomstigheid is van deze vaardigheidstoetsen is dat het vele mensen 

trekt die meer inzicht krijgen in de werkzaamheden van de brandweer. Deze dag is ook 

een moment voor toeschouwers om het werk, het materiaal en alles wat erbij komt 

kijken van dichtbij mee te maken. Voor velen verwacht ik dat het een mooie dag zal 

worden.   
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Afrondend wil ik het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en medewerkers vanuit 

het gebied Zuidoost van de Veiligheidsregio Groningen bedanken voor het faciliteren 

van de vaardigheidstoetsen. Alle deelnemende ploegen en hun supporters wens ik 

namens het gebied Zuidoost Groningen veel succes bij de vaardigheidstoetsen op 22 

juni a.s. 

 

Marjolein Vogel 

Teamleider Brandweerzorg Zuidoost Groningen 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vlagtwedde                  -5-                                          Datum:22 juni 2019 

Voorwoord Wedstrijdleider 
 
 

Hallo beste mensen,  
 
Een groot aantal van ons is misschien al aan het denken over de aanstaande 
zomervakantie. Lekker plannen maken en samen genieten van andere 
activiteiten. Als we een zomer krijgen die een beetje weg heeft van vorig jaar 
zitten we gebeiteld. Veel zon, weinig regen. We hoeven dan niet ver weg om 
van de zon te genieten.  
Ondanks dat de meesten hun vakantie nog moet beginnen zijn we met de 
vaardigheid toetsen al aan de tweede helft begonnen. We gaan de tweede 
ronde gewestelijk in Vlagtwedde houden. Een klein rustig dorpje in een mooie 
maar opnieuw rustige omgeving. Wat zou daar nou kunnen gebeuren? We 
hebben inmiddels een mooie locatie gevonden en een mooi scenario gemaakt. 
Wat gaan we doen? Geen wild west taferelen maar wel een scenario waar de 
ploegen hun vaardigheid kunnen laten zien. Zoals jullie inmiddels vaker bij ons 
hebben kunnen ervaren zitten er weer voldoende en mooie signalen in om het 
scenario te kunnen oplossen. Ook hebben we een knipoog gemaakt naar de 
hernieuwde kijk op brandbestrijding. Waarbij je met de hedendaagse technieken 
en tactieken, die we beheersen, dit scenario goed kunt aanpakken en oplossen.  
Sherlock Holmes zei eens: The world is full of obvious things which nobody by 
any chance ever observes. Dit betekent: De wereld zit vol met vanzelfsprekende 
dingen die niemand ooit waarneemt. 
Ik denk dat deze uitspraak bij brand ook wel van toepassing is.  
Wij wensen jullie veel succes en een bijzonder fijne dag met elkaar. 
Wij zien jullie graag op 22 juni in Vlagtwedde. 

 

Groet'n ABWC Grunn. 
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@ABWCGroningen  ABWC Groningen   www.abwc.nl 
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Vaardigheidstoetsen klasse:  TS-HD  
 

De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 

de blusgroep Vlagtwedde van het Cluster Zuid. 
 

Vaardigheidstoetsen : Vlagtwedde   

 
Klasse : TS-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 
  Vlagtwedde aan de Nieuwe Weg 1 in Vlagtwedde 

                                         Prijs uitreiking 19:00 uur 
 
Bij noodgevallen : Wedstrijdleider Dirk Werkman 06-50260103 

 
Contactpersoon  

Gastkorps : Mark Trinks 06-43443826 

   
 

Meldadres  :      Kazerne Vlagtwedde 
                                         Nieuwe weg 1 

          9541 EG Vlagtwedde 
   (Denk aan de verplichte rijroute)  

 

Verkleden/douche : XXXXXX.  
 

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: 
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Indeling baan  TS-HD 

Soort: 2e ronde Gewestelijk  

Klasse: TS-HD 

Plaats vaardigheidstoets: Vlagtwedde 

Datum: 22 juni 2019 

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

8:00 8:30 VR Groningen Loppersum 

9:00 9:30 VR Drenthe Beilen-2 

10:00 10:30 VR Fryslân Heereveen 

11:00 11:30 VNOG post Nijverdal 

 12:30 Pauze 

13:00 13:30 BEDR-BRW Defensie CLAS post A.S.K. - 2 

14:00 14:30 VNOG post Elburg 

15:00 15:30 VNOG post Zutphen 

   

   

   

Plaatsing volgende ronde: 

Plaats: Datum: Provincie: Organiserend korps: 

Nr. 1. 9 september Gelderland VNOG post Harskamp 

Nr. 2. 9 september Gelderland VNOG post Harskamp 

Nr. 3. 9 september Gelderland VNOG post Harskamp 

Wedstrijdleider:             Dirk Werkman 

Juryleden: naam jurylid 
Bevelvoerder Sirtje Orsel ( Vlagtwedde )  

Bevelvoerder Henrie Telman ( Bergentheim ) 

Aanvalsploeg Jelle Nijeboer ( Hardenberg ) 
Waterploeg Ronald van Dijk ( Eemnes ) 

Pompbediende Dinand Neleman ( Ijsselmuiden ) 
Baancommissaris Peter Schoonbeek ( Veendam ) 

Tijdwaarnemer Vlagtwedde    

Administratie Gerrit Hartog 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. 
 

  
 

 
 


