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Voorwoord Burgemeester Réne Verhulst 
 
Welkom in Harskamp!  
14 september aanstaande is het zo ver, dan strijden vanuit heel Nederland 
brandweerkorpsen tegen elkaar. Ik kijk uit naar een mooie dag, vol spanning, 
rivaliteit, maar ook training en bovenal collegialiteit. Want dat is heel belangrijk tijdens 
de incidenten waar jullie mee te maken krijgen.  
 
Het brandweer vak kan soms zwaar zijn. Op het moment dat de pieper gaat weet je 
nooit wat je precies tegen gaat komen. Maar van belang is dan dat je in een team werkt 
die je kent, vertrouwt en waar je vaardigheden mee hebt opgebouwd. Zodat je van 
elkaar weet waar je aan toe bent. Hoewel de 14e september in het teken staat van de 
wedstrijden, is het een dag om kennis, kunde en vaardigheden te toetsen. Houdt het 
sportief!  
 
Natuurlijk dank aan alle vrijwilligers die deze wedstrijden mogelijk hebben gemaakt. 
Zonder jullie inzet hadden er geen wedstrijden plaats kunnen vinden. Veel tijd en 
energie steken jullie erin. Ik heb hier veel waardering voor.  
 
Natuurlijk ben ik als burgemeester van Ede, waar Harskamp onder valt, een beetje 
bevooroordeeld en hoop ik dat er een korps uit de regio wint. Maar ik wens jullie allen 
een mooie dag, veel succes en zoals het spreekwoord het zo mooi zegt: Ga als de 
brandweer! 
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Voorwoord Regionaal commandant VGGM Anton Slofstra 

 
De vrijwilligers van de brandweerpost Harskamp zijn uw gastheren bij deze landelijke 
ABWC-finale in de klasse TS-HD. Deze post is de kampioen van 2017. Dat de finale nu 
in Harskamp plaatsvindt kenmerkt de gedrevenheid van onze brandweermensen die 
ook niet weglopen van hun morele verplichting om ook een keer de verantwoordelijkheid 
te dragen om de landelijke finale te organiseren.  
Als portefeuillehouder Vakbekwaamheid en Kennis van de Raad van 
Brandweercommandanten ben ik er dan ook trots op dat Gelderland-Midden op deze 
wijze haar bijdrage levert aan het ABWC. Immers zonder (vrijwillige) organisatoren geen 
ABWC! Velen van u zullen het dorp Harskamp van de gemeente Ede kennen van het 
prachtige natuurgebied aan de rand van de Veluwe met grote campings en het 
Infanterie schietkamp. Uitgestrekte natuur, lokale en provinciale wegen, agrarische 
activiteiten, militaire terrein, bewoners, recreanten en toeristen zijn de ingrediënten die 
dagelijks het risicobeeld van dit gebied bepalen. Hiervoor staat een goed toegerust en 
geoefend brandweerkorps paraat. De ABWC-activiteiten dragen in belangrijke mate bij 
om de geoefendheid van de brandweer op peil te houden. Niet voor niets spreken we 
tegenwoordig liever van “vaardigheidstoetsen” in plaats van “wedstrijden”. De 
deelnemers die vandaag aantreden hebben door hun kwalificering al bewezen aan de 
top te staan. Het blijft moedig dat men ten overstaande van (hopelijk veel) 
publiek zich laat jureren om uiteindelijk te bepalen wie zich kampioen TS-HD 2019 mag 
noemen. Bij deze bedank ik het bestuur van de ABWC, de organisatoren uit Harskamp, 
de juryleden, rolspelers en alle andere van harte voor hun bijdrage aan deze 
ongetwijfeld mooie ABWC-finale dag. Niet in de laatste plaats wens ik alle deelnemende 
brandweerposten veel succes en plezier toe en dat de beste mag winnen.  
  
Met vriendelijke groet en tot ziens op 14 september,  
Anton Slofstra Commandant brandweer Gelderland-Midden    
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Voorwoord Ploegcommandant Klarens van Kruistum 
 
Beste brandweercollega’s en geïnteresseerden, 
 
Welkom bij het NK-vaardigheidstoets TS HD in Harskamp.  
Dit jaar bestaan wij 90 jaar en deze activiteit is dan ook een onderdeel van het 
feestelijke jaar. Op 11 mei jl. hebben we een grote open dag gehouden met veel 
activiteiten waar de mensen nog lang over zullen napraten.  
 
Als brandweerkorps Harskamp weten wij als geen ander wat u er allemaal voor moet 
doen om zover te komen met de vaardigheidstoetsen. Wij als Harskamp zijn dan ook 
regelmatig te vinden op de Nederlandse kampioenschappen. Zo waren we in 2017 
Nederlandse Kampioen van de TS HD. Ook dit jaar doen wij mee met het NK 112. Zelf 
ben ik ook regelmatig jurylid en het is mooi te zien dat vele collega’s zich met zoveel 
enthousiasme inzetten voor het brandweer vak en die het teamwork laten zien die 
kenmerkend en belangrijk is voor onze brandweerorganisaties. Vandaag zijn jullie daar 
zelf onderdeel of getuige van.  
Het is ook altijd een hele organisatie om de vaardigheidstoets te organiseren.   Zonder 
de medewerking van onze actieve maar ook oud-leden en de dames is dit niet mogelijk. 
Een vaardigheidstoets wordt niet in één avond bedacht, voorbereid, georganiseerd en 
uitgezet. Ik wil iedereen die op enige wijze een bijdrage levert of heeft geleverd hiervoor 
hartelijk bedanken.   
 
Ik hoop dat jullie genieten van het uitdagende scenario en een professionele 
enscenering bij de vaardigheidstoets. Iedereen veel succes en maak er een leerzame 
en leuke dag van.         
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Voorwoord Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
Beste collega’s                 
 
Het is mij een genoegen om u uit te nodigen voor de landelijke finale in de klasse TS-
HD in het Gelderse Harskamp. U heeft vanaf dit voorjaar gestreden om deel te kunnen 
nemen aan deze dag. De groep Harskamp heeft dit jaar hard gewerkt om u een mooi, 
uitdagend en realistisch scenario voor te schotelen. 
 

Harskamp is gelegen aan de rand van de Veluwe. Een mooi stuk natuurgebied! 
Harskamp is bekend als legerplaats en vanwege de campings en recreatieparken. Een 
toeristische attractie is het 'Harscamperpad', zeker de moeite waard om tussen de 
vaardigheidstoetsen door overheen te wandelen. Een bezoekje aan de Lana Mariana, 
een als beltmolen gebouwde graanmolen is eveneens de moeite waard.  

Oefenen is de belangrijkste activiteit van ons werk. Door te oefenen blijven we 
voorbereid om onze taak goed uit te kunnen voeren waardoor we professioneel op 
kunnen blijven treden. Het oefenen van verschillende scenario’s en in verschillende 
(ploeg)samenstellingen is daarbij belangrijk. Het deelnemen aan deze vaardigheidstoets 
houdt u scherp, gemotiveerd en is goed voor de saamhorigheid. Juist dat laatste is niet 
geheel onbelangrijk wat mij betreft. Ik hoop dat ondanks de vele veranderingen binnen 
brandweer Nederland het deelnemen aan vaardigheidstoetsen mogelijk blijft en dat u 
nog altijd gemotiveerd blijft om deel te nemen. 
 
Tot slot wens ik u veel plezier en succes met de voorbereidingen op de finale in 
Harskamp… 
 
Het volledige reglement kunt u na lezen op 

http://www.vaardigheidstoetsen.nl/reglement/ 

Namens het ABWC, en de post Asperen? wens ik jullie, als 

deelnemers maar zeker ook de supporters, een hele mooie, 

leerzame en bovenal een sportieve dag toe.  

 

Ben van Steenbergen 
provinciaal coördinator vaardigheidstoetsen 
Gelderland/Flevoland 
 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lana_Mariana
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beltmolen
http://www.vaardigheidstoetsen.nl/reglement/
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Landelijke Finale 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 brandweer Harskamp. 
 
Vaardigheidstoets :  Harskamp 
 
Klasse : TS-HD  
 
Prijzen : 1e, 2e, 3e prijs  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  
Burgemeester Réne Verhulst en Regionaal commandant        
Anton Slofstra 

 
Tijd : 18.45 uur 
  
Plaats prijsuitreiking : Mammoet Rallysport 
      Molenweg 12a 
      6732 BL  Harskamp 
   
Bij noodgevallen :    06-20031602 
 
Contactpersoon   Jaap Roelofsen 
Gastkorps :    06-20031602 
 
Meldadres                       :    Brandweer Harskamp 
  Dorpsstraat 106 
  6732 AG  Harskamp 
 
 

Verkleden/douche : Dorpshuis de Spil 
  Molenweg 8 
  6732 BL  Harskamp 
 
Veiligheid : De organisatie gaat ervan uit dat u op de hoogte  

bent van de “No play” procedure en er naar kunt handelen. 
Zo niet kunt u dat vooraf aangeven bij het jurylid dat u 
vanaf het meldadres komt ophalen. 
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Indeling baan  Landelijke Finale klasse: TS-HD  
 

Harskamp 14-09-2019 
 

Naam groep  Melden om: Spelen om: 
1. Kootwijkerbroek 07.15 uur 08.00 uur 
2. Putten 2 08.05 uur 08.50 uur 
3. ASK 2 09.05 uur 09.50 uur   
4. Zutphen 09.55 uur 10.40 uur 
5.   Ravenstein            10.45 uur           11.30 uur 
 
                          Pauze 12.20 uur tot 13.00 uur 
 
6. Bakel 4 12.15 uur 13.00 uur 
7. ’S gravendeel 2 13.05 uur 13.50 uur    
8.  Zwijndrecht 13.55 uur 14.40 uur 
9. Loppersum 14.45 uur 15.30 uur 
 
                                             Prijsuitreiking 18.45 uur 
 
De indeling van deze vaardigheidstoets is tot stand gekomen op basis van de 
reisafstand van plaatsnaam naar plaatsnaam.  
 
 
 
Ass. Provinciaal coördinator vaardigheidstoetsen: Ben van Steenbergen 
Ass. Provinciaal coördinator vaardigheidstoetsen: Michel van Haaften 
 
Juryleden: 
Baancoördinator:   Klarens van Kruistum (GE) 
Waarnemer bevelvoerder  Edwin Stoelwinder (FR)  
Waarnemer 1 & 2  Freddy Hendriks (OV)   
Waarnemer 3 & 4  Aart-Jan Romeyn (DR) 
Waarnemer pompbediende  Steven Homan (GE) 
Tijdwaarnemers  Organiserend Korps    
Verbindingen/Centralist  Organiserend Korps 
Rekenkamer  Michel van Haaften 
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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 totaalbeeld 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. 

• 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 wedstrijden. 

• 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. 

• Indien de waterploeg iets doet waarvan de jury 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”. 

• 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. 

http://www.abwc.nl/
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• 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. 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 sociaal-media (twitter en facebook) gepast. Het versturen 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. 

 

 
 

 
 


