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Voorwoord Burgemeester 
 

Vorig jaar was het korps Goor ‘gastheer’ voor de brandvaardigheidstoets. Dit 
jaar is ons korps Diepenheim weer aan de beurt. Maar liefst voor de 4e keer 
organiseren de vrijwilligers van Brandweer Diepenheim deze 
brandweerwedstrijd met deelname van twee Drentse en acht Overijsselse 
brandweerkorpsen.  

Zaterdag 23 maart 2019 biedt ons Stedeke Diepenheim een mooi 
wedstrijdscenario voor teams met een TankAutoSpuit en Hoge Druk. Een 
vakkundige jury zal de verschillende vaardigheden van de deelnemende 
teams beoordelen en één team zal uiteindelijk als dagwinnaar uit de bus 
komen.  

Ik wens iedereen heel veel succes bij de inspanningen die geleverd gaan 
worden om de beste prestaties te laten zien. Zie het als een sportieve 
onderlinge strijd en leer vooral ook van elkaar. U zult mooie ervaringen 
opdoen die u weer in kunt zetten bij de uitoefening van uw reguliere en 
belangrijke werk van brandweerman of -vrouw. Of u nu beroepsmatig of als 
vrijwilliger verbonden bent aan de brandweerorganisatie, uw werk wordt 
enorm gewaardeerd door overheid én samenleving.  
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Een woord van dank aan de organiserende brandweer Diepenheim is ook 
zeker op zijn plaats.  

Aan het einde van de dag, rondom de prijsuitreiking, heet ik alle deelnemers 
en de jury graag persoonlijk welkom in onze mooie gemeente en laat ik mij 
graag informeren over de waarnemingen van de jury. Bovendien raad ik u 
nu alvast aan om op een later moment nog eens terug te keren naar ons 
mooie Hof van Twente voor een verdere kennismaking met het rijke aanbod 
van kunst, cultuur, recreatie en een natuurlijke gastvrijheid.  

 

 

 

Ellen Nauta-van Moorsel 

Burgemeester van Hof van Twente 
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Voorwoord kazerne coördinator 

Namens brandweer Diepenheim heet ik jullie van harte welkom bij de 
provinciale vaardigheidstoets 2019, klasse TS-HD. Over de vraag of we dit 
jaar deze toets wilden organiseren, hoefden we, met zijn allen, niet zo lang 
na te denken.  

Diepenheim kent een lange geschiedenis als deelnemer aan de 
vaardigheidstoetsen, of zoals ze voorheen werden genoemd, 
brandweerwedstrijden. En in deze geschiedenis mochten we 
onze vaardigheid in bijna alle provincies van Nederland laten zien. Mooi om 
te zien dat deze toetsen leven in Nederland en voor de leden van de 
wedstrijdploeg de kans om te laten zien dat je klaar bent voor het 
brandweerwerk. De leermomenten die je als deelnemer ervaart, neem je 
mee naar je kazerne en nieuwe technieken, die je ziet tijdens het kijken naar 
anderen zorgen er voor dat deze toetsen erg waardevol zijn voor het 
uitvoeren van de brandweertaak.  

Kazerne Diepenheim kent dit jaar twee teams die deelnemen aan de 
vaardigheidstoetsen; de TS-HD en 112. Waar de TS-HD ploeg al jaren 
deelneemt, is twee jaar geleden het idee naar voren gekomen om ook deel 
te nemen aan de 112 toetsen. Gezonde wedstrijdspanning, die zich opbouwt 
richting de toets en later richting prijsuitreiking, maken deze dag tot een 
perfect moment om aan teambuilding te doen.  
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Een team van 5 vrijwilligers heeft de taak op zich genomen om een 
realistisch en uitdagend scenario op een mooie locatie in Diepenheim uit te 
denken. Aangevuld met de andere vrijwilligers, hun partners en oud-leden 
van Brandweer Diepenheim, met hun partners, hebben zij de 
uitdaging opgepakt om de verschillende teams aan het zweten te krijgen. 
Wij gaan er vanuit dat dit gaat lukken.  

Namens brandweer Diepenheim wens ik jullie heel veel succes tijdens deze 
toets. En ik nodig jullie van harte uit om, onder het genot van een hapje en 
een drankje, de prijsuitreiking bij te wonen.  
 

Johan Regterschot  
Kazernecoördinator Diepenheim 
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Voorwoord provinciaal assistent-coördinator Vaardigheidstoetsen 

Beste brandweercollega’s en belangstellenden, 

Het ABWC organiseert samen met jullie al jaren met veel enthousiasme de 
Vaardigheidstoetsen voor onze collega’s uit de eigen provincie en zelfs uit 
het gehele land. Daarom doet het mij ook een groot plezier dat we kazerne 
Diepenheim bereid hebben gevonden om de provinciale TS-HD baan te 
organiseren.  

Zij hebben een mooi scenario geënsceneerd, waarbij de deelnemende 
ploegen hun vaardigheden kunnen laten zien. Natuurlijk conformeren we ons 
aan de nieuwe les- en leerstof en kunnen de nieuwe inzichten ook worden 
toegepast in het dynamische en realistische scenario. “What you see, is what 
you get” en “train as you fight” zijn mooie uitspraken die je regelmatig hoort. 
Onze waarnemers zullen hier ook op beoordelen. De ploeg die dit het meest 
veilig, efficiënt en effectief doet, mag dit een ronde verder wederom laten 
zien. 

De beoordelingslijsten die we hanteren zijn inmiddels aangepast aan de 
kwalificatiedossiers van het brandweerpersoneel. Landelijk komen we 
hierdoor steeds meer op één lijn met Brandweer Nederland. Ook feedback 
geven gelijk na de inzet blijven we hanteren. Dit wordt als waardevol 
ervaren door de deelnemers. 
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Het doel blijft natuurlijk dat je aan het eind van de dag terug kunt kijken op 
een gezellige, leerzame en competitieve dag als vakbroeders onder elkaar. 

Mochten er nog vragen zijn over het programma, dan vraag ik jullie dit 
kenbaar te maken via f.hendriks@abwc.nl 

Op de dag zelf ben ik voor spoedeisende zaken bereikbaar onder nummer 
06-13009165. 

Ik wens jullie in ieder geval veel plezier en succes toe!! 

 

Freddy Hendriks 

 

Provinciaal Assistent-Coördinator 
Vaardigheidstoetsen Overijssel 
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Voorwoord provinciaal coördinator vaardigheidstoeten 

Beste brandweercollega’s en belangstellenden, 

De ABWC organiseert samen met jullie al jaren met veel enthousiasme de 
brandweerwedstrijden voor onze brandweer collega’s uit eigen provincie en 
zelfs uit het gehele land. We weten ondertussen dat we allemaal onderhevig 
zijn aan ontwikkelingen die ons in meer of mindere mate allemaal raken 
zoals regionalisering, kwaliteitsdossiers, PPMO, proeve van bekwaamheid, 
anders oefenen, brandonderzoek en evaluaties.  

Ook de ABWC ontkomt er niet aan om met de tijd mee te gaan. Zo hebben 
we de standaard beoordelingslijsten aangepast aan de kwalificatie dossiers 
van het brandweerpersoneel, zijn onze waarnemers bijgeschoold op de 
feedback snack en de AAR. Ook zijn de scenario’s realistisch en de 
enscenering dynamisch. Praten we niet meer over wedstrijden, maar kunnen 
we ze ondertussen vol trots vaardigheidstoetsen noemen.  

Maar gelukkig blijven er ook zaken onveranderd. Die persoon en die ploeg 
die het incident het beste, veilig, efficiënt en effectief tot een goed einde 
heeft weten te brengen en dit net iets beter, sneller, slimmer en 
geraffineerder heeft gedaan dan zijn collega’s, gaat met de eerste prijs naar 
huis. Hiermee is niet gezegd dat de andere collega’s het minder goed 
hebben gedaan. Uiteindelijk kunnen alle collega’s die met de 
vaardigheidstoetsen mee hebben gedaan terug kijken op een oefenmoment 
met een uitdagend scenario georganiseerd door de eigen collega’s waarbij 
het lerend vermogen van iedereen gekieteld wordt en de scherpte van 
iedereen ten volste vraagt. 
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Ons doel is dat iedereen aan het eind van de dag terug kan kijken op een 
leerzame en gezellige dag samen met de betrokken collega’s.  

Mochten er naar aanleiding van het programma vragen zijn, dan verzoek ik u 
dit kenbaar te maken via onderstaand mailadres. 

Op de dag zelf kunt u voor spoedeisende zaken bellen met het  
nummer: 06-52345300. 

Ik wens u een leerzame dag en veel plezier en 
succes toe! 

G.H.J. (Gerben) Willighagen 
Provinciaal coördinator vaardigheidstoeten 
Overijssel 
e-mail: gwillighagen@abwc.nl 
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Provinciale vaardigheidstoets 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 post Diepenheim. 

 
Vaardigheidstoetsen : Provinciaal 

Klasse : TS-HD 

Prijzen : het ABWC stelt 3 prijzen beschikbaar 
De nrs 1, 2 en 3 gaan door naar IJsselmuiden op 
18 mei 2019 

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  
 burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel 

Plaats  : zaal Beltman, Goorseweg 22a te Diepenheim 

Bij noodgevallen : bent u bereikbaar via brandweerkazerne 
 

Contactpersoon  : Johan Regterschot, tel.nr: 0683800072 
Gastkorps   

Meldadres : kazerne Diepenheim, Wilsonweg 6 te Diepenheim 

Parkeren : Bij object 

Verkleden/douche : routebeschrijving wordt gegeven op 
vaardigheidstoetsdag 

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 Provinciaal klasse TS-HD 
 Diepenheim, 23 maart 2019 
 

Naam groep  Melden om: Spelen om: 
Olst 7.30 uur 8.00 uur 
Haaksbergen 8.20 uur 9.00 uur 
Nijverdal 9.20 uur 10.00 uur 
Ommen 10.20 uur 11.00 uur 
Genemuiden 11.20 uur 12.00 uur 
PAUZE 13.00 uur  
Hellendoorn 13.00 uur 13.40 uur 
Denekamp 14.00 uur 14.40 uur 
Wesepe 15.00 uur 15.40 uur 
Eelde 16.00 uur 16.40 uur 
Veendam 17.00 uur 17.40 uur 

 
Maximale speeltijd per ploeg: 45 minuten 
 
Provinciaal coördinator vaardigheidstoetsen Freddy Hendriks 
 
Beoordelaars 
Bevelvoerder Henrie Telman 
Bevelvoerder Wim Vrooland 
Aanvalsploeg Jamie Bijsterbosch 
Waterploeg Marco Kappert 
Voertuigbediende Nick Krijn 
Tijdwaarneming post Diepenheim 
Administratie Norma Willighagen 
 Elles de Groot 
Verbindingen/Centralist post Diepenheim 
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Programma 
 
Alle deelnemende teams dienen naar het meldadres te rijden. Bij het 
meldadres is voldoende parkeergelegenheid. Het publiek en andere 
belangstellenden kunnen op het meldadres een route naar het object 
krijgen. 

07.00 uur Ontvangst beoordelaars, vaardigheidstoets leiding, rolspelers, 
ondersteuning worden op kazerne Diepenheim verwacht 

07.30 uur Eerste ploeg meldt zich op het meldadres 

08.00 uur Aanvang vaardigheidstoetsen 

13.00 uur Lunchpauze 

13.00 uur Eerste middagploeg meldt zich op het meldadres 

18.35 uur Einde vaardigheidstoetsen 

19.00 uur Prijsuitreiking te Zaal Beltman, Goorseweg 22a Diepenheim 

 
Een ploeg gaat niet over van een provinciale naar een gewestelijke of van 
een gewestelijke naar een landelijke finale vaardigheidstoets als deze is 
gediskwalificeerd overeenkomstig artikel 7.1 of reglementair is teruggeplaatst 
overeenkomstig artikel 9.7. 
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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 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.  
U zorgt zelf voor een communicatiemiddel tussen bevelvoerder en AC. U zorgt 
zelf voor onderlinge communicatiemiddelen tussen bevelvoerder-
pompbediende-manschappen.  

 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 

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. 
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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. 

 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. 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 van sociale-media (als Twitter en Facebook). Het 
vooraf of tijdens de Vaardigheidstoets versturen van informatie is 
niet gewenst! Ook beeldmateriaal niet vooraf of tijdens 
verspreiden. Wij vragen om uw medewerking hierin!  
Na de prijsuitreiking 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. 

 

 
 

 
 

 


