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Voorwoord Burgemeester 
 
Welkom in de kern Terneuzen van onze mooie gemeente Terneuzen. In Zeeland kennen 

we vele mooie plekken. Maar onze provincie heeft ook uiteenlopende risico’s waar we 

ieder moment op berekend moeten zijn. Door een goede voorbereiding kunnen we 

ervoor zorgen dat het zo veilig mogelijk is voor iedereen die hier woont, werkt of op 

bezoek is. Ik ben daarom blij dat we kunnen vertrouwen op een sterke brandweer. 

 

Brandweermensen doen complex en waardevol werk. Jullie moeten vaak jullie 

vakmanschap onder hoge druk inzetten. Materieel, voorbereiding en training zijn 

cruciaal voor jullie taak. Met intensieve oefeningen zorgen jullie ervoor dat de 

brandweer steeds weer optimaal paraat staat. Op ieder onverwacht moment dat jullie 

pieper gaat, kunnen wij erop rekenen dat jullie zonder aarzeling tot actie overgaan.  

 

Jullie investeren veel tijd en energie om ten dienste te kunnen staan voor de 

maatschappij. Ik waardeer jullie inzet en de grote betrokkenheid die jullie keer op keer 

laten zien. 

 

Ik hoop op een goede wedstrijddag die vanuit de kazerne Zuidlandstraat wordt 

opgestart. Tevens wens ik de organisatie en alle deelnemers die vanuit de hele 

provincie komen een warm welkom en een mooie wedstrijddag.  

 

Allen; veel succes! Ik kijk er naar uit om de prijzen uit te reiken en ik weet zeker dat 

deze gezamenlijke dag naast veel inspanning ook zal zorgen voor veel gezelligheid. 

 

Jan Lonink 

Burgemeester Terneuzen 

Voorzitter Veiligheidsregio Zeeland 
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Voorwoord Clustercommandant 
 
Jaarlijks worden er in onze mooie provincie diverse vaardigheidstoetsen georganiseerd. 

Deze vaardigheidstoetsen die vanuit de diverse verschillende brandweerdisciplines hun 

oorsprong vinden, zijn altijd een mooi moment van samenkomst van de ploegen uit de 

provincie. Het betreft hier namelijk voorronden, zodat het nog steeds een min of meer 

regionaal gebeuren is onder auspiciën van het ABWC.  Er wordt op dergelijke dagen 

gewikt en gewogen door een onafhankelijke jury om te komen tot een bepaalde 

rangschikking. Zij die dan bovenaan eindigen mogen hun vaardigheden dan nog een 

keer ten toon spreiden in een volgende ronde.  Vanuit mijn functie probeer ik dan ook 

altijd wel op de een of andere manier deze toetsen te bezoeken.  

Met name ‘s morgens bij de “aftrap” is het altijd goed te zien en te ervaren, dat 

maanden aan voorbereiding hier alles samenkomt en dat bijna alle medewerkers van de 

dag bijna geruisloos hun plaats weten te bereiken, het weten in te richten en direct de 

vorm er aan geven voor die dag. Vooral het in de rol blijven van de eerste tot de laatste 

ploeg, is erg belangrijk, daar alle ploegen met dezelfde handicaps moeten spelen. 

Op dit moment weet ik het scenario nog niet, maar ben er van overtuigd dat dit weer 

op het lijf geschreven zal zijn van alle ploegen met hun brandweervrijwilligers. TS-HD is 

natuurlijk van dien aard dat er zeer waarschijnlijk wel een brand bij betrokken zal zijn. 

Maar verder gaat men kennis op dit moment dan ook niet. 

Vanaf deze plaats wens ik de organisatie,  de jury en alle deelnemers veel sterkte en 

geluk op deze dag. Op het eind van de dag hoop ik aanwezig te zijn bij het uitreiken 

van de prijzen. 

Vanaf deze plaats veel succes bij de voorbereidingen en de uitvoering  van de 

vaardigheidsdag en hoop jullie op een of ander moment op deze dag te zien. 

 

Jan Rijk, Clustercommandant Zeeuws Vlaanderen 

Werkgebied gemeente Terneuzen. 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
Beste brandweercollega’s en belangstellenden.  

 

Het vaardigheidsseizoen 2019 gaat weer van start, ik hoop dat jullie er weer veel zin in 
hebben. 9 maart vindt de 1e provinciale vaardigheidstoets plaats in Terneuzen. Het 

betreft de eerste van een vijftal provinciale vaardigheidstoetsen die we dit jaar 
organiseren in Zeeland. 

 

2019, een jaar waarin de vaardigheidstoetsen verder worden doorontwikkeld, dit in het 
kader van de ontwikkelingen waar we binnen de regio’s mee te maken hebben. Denk 

hierbij aan de diversiteit aan voertuigen en hun bezetting, Hernieuwde kijk op 
brandbestrijding, enz. In het kader van deze ontwikkelingen vinden er dit jaar pilots 

plaats voor de klasse brandbestrijding (mogelijke vervanging klasse TS-HD) en de 

klasse TS-4. 
 

Vakbekwaamheid blijft belangrijk, de vaardigheidstoetsen zijn in deze een mooi 
instrument om onze vaardigheden te tonen en te laten beoordelen, bij realistische 

scenario’s waar we in de praktijk voor kunnen komen te staan. Door het 
wedstrijdelement wordt de factor “stress” enigszins nagebootst waar we in de bepaalde 

omstandigheden tijdens onze werkzaamheden mee te maken kunnen krijgen. 

 
De organisatie van de provinciale vaardigheidstoets TS-HD van 9 maart ligt in handen 

van de post Zuidlandstraat. Na een gedegen voorbereiding heeft de post Zuidlandstraat 
gezorgd voor een uitdagend scenario en een geheel verzorgde dag om het voor de 

deelnemers, juryleden en alle ondersteunende medewerkers succesvol te laten 

verlopen. Op voorhand wil ik de post Zuidlandstraat bedanken voor al hun 
inspanningen. 

 
Publiek/supporters zijn uiteraard van harte welkom. Melden kan bij hetzelfde meldadres 

als de deelnemende ploegen. Vanaf dat meldadres wordt u doorverwezen naar het 
object. 

 

Ook dit jaar een dringende oproep ten aanzien van het gebruik van sociale media. 
Wacht met het plaatsen van foto’s tot de laatste ploeg gespeeld heeft. 

 
Rest mij om de organisatie en spelende ploegen heel veel succes en plezier te wensen. 

 

Patrick de Klerck 
Assistent Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen. 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  TS-HD 

 

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

post Zuidlandstraat. 

 
Vaardigheidstoetsen : ABWC Zeeland 

 
Klasse : TS-HD Provinciaal 

 

Koffiemaaltijd : Kazerne de Koegors, Koegorsstraat 4 (4538 PK Terneuzen) 

   Aanvang : 18.00 uur! 

 

Prijzen : de nrs. 1 t/m 3  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  
  De heer Lonink, Burgemeester van Terneuzen 

 
Plaats  : Kazerne de Koegors, Koegorsstraat 4 (4538 PK Terneuzen) 

  Aanvang : 19.00 uur! 

 
Bij noodgevallen : Patrick de Klerck 06 11535033 

    
Contactpersoon post : Gijs Schueler 06 30425382  

  Sebas Muller 06 51824169 
 

Meldadres : Da Costastraat 1A, 4532 EE Terneuzen  

  Post Zuidlandstraat, parkeren kinderdagverblijf Bellamystr. 
  Let op verplichte aanrijroute! 

 
Verkleden/douche : Kazerne de Koegors, Koegorsstraat 4 (4538 PK Terneuzen) 

 

Veiligheid : De organisatie gaat er vanuit dat u op de hoogte  
bent van de “No play” procedure en er naar kunt handelen. 

 
Deze vaardigheidstoets wordt mede mogelijk gemaakt in samenwerking met de 

Stichting Brandweerwedstrijden Zeeland. Na afloop van de Vaardigheidstoets wordt u 
een maaltijd aangeboden. De maaltijd wordt om 18.00 uur geopend. 

Max. 7 personen per ploeg. Aantal personen uiterlijk voor 1 maart 2019. 

aanmelden via wedstrijdleider@vrzeeland.nl 

mailto:wedstrijdleider@vrzeeland.nl
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Let op:  verplichte aanrijroute! 

 
 
Vanuit Westerscheldetunnel: N262 Terneuzen (1e afslag), N252, Sluizencomplex 

over (buitenhaven, binnenvaartweg), linksaf rondweg aanhouden via Scheldeboulevard, 
Willem de zwijgerlaan en Guido Gezellestraat. 

 

Vanuit West Z-V N61: N61 volgen (hoofdweg), tot aan kruising met de Guido 
Gezellestraat (hier linksaf), deze (Guido Gezellestraat) volgen tot aan de rotonde bij de 

Zuidlandstraat. 
 

Plattegrond Terneuzen 
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Indeling baan  TS-HD Provinciaal 
Zuidlandstraat (Terneuzen), 9 maart 2019 

 
Nr Naam groep Meldtijd Starttijd 

1 Ovezande 7.30u 8.00u 
2 Breskens 8.20u 8.50u 
3 Oost-Souburg 9.10u 9.40u 
4 Goes (Oranjeweg) 10.00u 10.30u 
5 Borssele 10.50u 11.20u 
 Pauze Pauze Pauze 
6 Wemeldinge 12.30u 13.00u 
7 Heinkenszand 13.20u 13.50u 
8 Torenweg 14.10u 14.40u 
9 Sluis 15.00u 15.30u 
10 Oudenbosch-2 15.50u 16.20u 
 
(Ass.) Prov. Coördinator vaardigheidstoets:  Patrick de Klerck 

 

Beoordelingsteam: 
Functie Naam  

Beoordelaar Bevelvoerder 

Teamleider 
Edwin Verschaeve  

Beoordelaar Bevelvoerder Jan-Kees Rooze  

Beoordelaar Aanvalsploeg Arjan Filius  

Beoordelaar Waterploeg Arsène van Esbroek  
Beoordelaar Chauffeur/P. Peter Schoneveld  

Centralist Mariska Damen - de Pagter  
Administratie Elma van Aken 

Anita Mulder 

 

   

Speeltijd is vastgesteld op maximaal 35 minuten! 

 
Naar 1e ronde Gewestelijk TS-HD: 

 
1 18 mei Ouddorp (Zuid Holland) 

2 11 mei Vierlingsbeek (Brabant Noord) 

3 25 mei de Beerzen (Brabant Zuid Oost) 
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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 totaal beeld 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 lotbepaling de samenstelling van de 

manschappenrollen bepaald. Deze lotbepaling geldt niet voor OvD, de 
Bevelvoerder en de Chauffeur. 

 De nummers worden beschikbaar gesteld in de vorm van 

schouderstukken (voor het nieuwe bluspak/VRZ), deze worden op het 
meldadres uitgereikt en dienen direct na de vaardigheidstoets te 

worden ingeleverd! 

 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 meldkamer naar 

bevelvoerder en andersom, tijdens de gehele inzet.  
U zorgt zelf voor een communicatiemiddel tussen bevelvoerder en meldkamer, 

U zorgt zelf voor onderlinge communicatiemiddelen tussen bevelvoerder-

pompbediende-manschappen.  

 Statussen is niet van toepassing bij vaardigheidstoetsen. 

 De bevelvoerder bepaalt 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. 

 Bij het gebruik van de NTS (VRZ) bij de klasse TS-HD, kan de DLS 

straal ingezet worden als 2e HD straal. 

 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 IBGS 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 RV 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. 

 

 

Let op: Gebruik social-media (als Twitter en Facebook) 
gepast. Het vooraf, of tijdens de Vaardigheidstoets, 
versturen van informatie is verboden! Ook beeldmateriaal 
niet tijdens of vooraf verspreiden. Graag uw medewerking 
hierin! 
Na afloop staat het u vrij om informatie te delen. 
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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. 
 

 
 

 
 


