
 

 
VAARDIGHEIDSTOETS 2019 

ABWC ZEELAND 
 
 

DATUM: 23 MAART 2019 
 

PLAATS: Dreischor 
 

KLASSE: TS-HD Provinciaal 
 
 
 
 

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE 



 

Dreischor                  -2-                                          Datum: 23 maart 2019 

Voorwoord Burgemeester 
 
Op zaterdag 23 maart organiseert de brandweerpost van Dreischor – in samenwerking met 

Algemeen Brandweer Wedstrijden Comité – brandweerwedstrijden met de toepasselijke naam 

‘Hoge Druk’.  

Op deze dag gaan tien Zeeuwse brandweerteams met elkaar de strijd aan om branden onder 

hoge druk te blussen. Een fantastisch evenement waar de brandweerlieden hun vaardigheden 

kunnen laten zien en  zeker voor de nodige spektakel zullen zorgen!  

Deze wedstrijden dienen wat mij betreft ook een ander doel. Zoals u ongetwijfeld weet is het 

vinden van vrijwilligere brandweermannen- en vrouwen een enorme opgave. Hierdoor komt de 

bemensing van de verschillende posten eveneens onder ‘hoge druk’ te staan. Het mag duidelijk 

zijn dat een tekort aan enthousiaste en gedreven mensen direct gevolgen voor onze veiligheid 

heeft. Ik hoop dan ook van harte dat deze wedstrijden laten zien hoe belangrijk de vrijwillige 

brandweer voor onze samenleving is. Dat mensen enthousiast worden en zich misschien zelfs 

wel voor de vrijwillige brandweer aanmelden.  

Deze wedstrijden gaan natuurlijk ook om het plezier hebben. Om samen met je team je beste 

beentje voor te zetten en onder ‘hoge druk’ te presteren. Ik wens alle deelnemende teams 

ontzettend veel plezier en succes toe. Maak er een mooie dag van! 

Gerard Rabelink, 

burgemeester van Schouwen-Duiveland 
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Voorwoord Clustercommandant 
 
Beste deelnemer, bezoeker & lezer, 

Zaterdag 23 maart een vaardigheidstoets TS-HD baan in Dreischor. Een prachtige gelegenheid 

om kennis en kunde en vooral inventiviteit te laten zien als brandweerman/vrouw maar vooral 

als team. 

Op deze dag staan 10 posten gereed om, onder enige druk, te strijden voor de eerste plaats.  

Aan de mensen van de post zal het niet liggen, deze hebben hun best gedaan om een mooi 

scenario uit te zetten.  

Het is niet meer scoren met vooraf “geoefende” punten, dat is (gelukkig) al lange tijd losgelaten.  

We zijn van wedstrijd naar vaardigheid gegaan. U wordt waargenomen door een collega 

brandweerman/vrouw, en deze zal na afloop van de toets nog vragen kunnen stellen of zaken 

meegeven. Fouten maken is niet meer zo dodelijk als toen het nog de wedstrijden waren. Enige 

uitzondering hierop is en blijft veiligheid en terecht.  

Doe gewoon waarom je bij deze bijzondere club van mensen (denk niet dat ik idioten zomaar 

kan neerschrijven in een programmaboekje) bent gegaan en laat zien dat waar anderen naar 

buiten vluchten wij er klaar voor zijn om de klus weloverwogen te klaren. Laat zien waarom je 

elke week naar de oefenavond gaat en dat je rekening houdt met je agenda omdat die rode 

auto de straat op moet om hulp te gaan verlenen. 

Voor de mensen die komen supporten en/of kijken, ik wens u veel kijkplezier. 

Voor de deelnemende posten zeg ik  “go break a leg”. Dat de beste mogen winnen, en maak er 

een leerzame maar vooral leuke dag van. 

Met vriendelijke groet, 

Gérard Teunissen 

Clustercommandant. 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
Beste brandweervrienden en vriendinnen.  
 
De 4e zaterdag in maart en de 3e dag dat er vaardigheidstoetsen in de provincie zijn. Dit keer 
een TS-HD baan in Dreischor, één van de mooie plaatsen op Schouwen-Duiveland. 
 
2019 wordt een jaar van doorontwikkeling. In brandweer Nederland verandert op dit moment 
veel, denk aan de flexibele voertuigbezetting, de diversiteit aan voertuigen en materialen, de 
hernieuwde kijk op brandbestrijding, enz. Allemaal zaken waarmee als vaardigheidstoets-
organisatie rekening moeten gaan houden.  
2 maart zijn pilots gehouden voor de klasse brandbestrijding en de klasse TS-4. De resultaten 
hiervan zullen in de loop van dit jaar bekend worden. De bedoeling is dat de klasse 
brandbestrijding de opvolger wordt van de klasse TS-HD. 
 
Vakbekwaamheid blijft een heel belangrijk onderwerp in ons werk. De vaardigheidstoetsen 
kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Je krijgt een realistisch scenario 
voorgeschoteld. De deelname zorgt ook voor een zekere spanning waardoor de praktijk redelijk 
wordt nagebootst. 
 
De organisatie van deze dag is in handen van de post Dreischor. Na een gedegen voorbereiding 
heeft de post gezorgd voor een mooi 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 Dreischor 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 nogmaals 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 organisatie en spelende ploegen heel veel succes te wensen. 
Wij zullen er alles aan doen om de dag succesvol te laten verlopen. 
 
 
Maarten Leune 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen. 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  TS-HD 
 
Deze vaardigheidstoets wordt georganiseerd onder auspiciën van het Algemeen Brandweer 
Wedstrijd Comité en in samenwerking met de vrijwilligers van de brandweer Dreischor. 
 
Vaardigheidstoetsen : ABWC Zeeland 
Klasse : TS-HD Provinciaal 
Koffiemaaltijd : Dorpshuis Zonnemaire, I.M. van der Bijlstraat 10 

   4316 AB Zonnemaire 

   Aanvang : 18.00 uur! 

Prijzen:  de nrs. 1 t/m 3  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  
  Burgemeester Rabelink 
Plaats  :  Dorpshuis Zonnemaire, I.M. van der Bijlstraat 10 

   4316 AB Zonnemaire 

  Aanvang : 19.00 uur! 
 
Bij noodgevallen : Maarten Leune   06-13549361 
Contactpersoon post : Dominic van de Velde 06-18965503 
 
Meldadres  : Mts Klompe/vd Linde, Kapteinsweg 14, 4315 PN Dreischor  
  LET OP: verplichte aanrijroute (zie plattegrond) 
 
Verkleden/douche : Gymzaal Dreischor, Nieuwe Schoolstraat 8 
 
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 15 maart 2019 aanmelden via 
wedstrijdleider@vrzeeland.nl 
Indien er meer mensen aan willen schuiven graag vooraf doorgeven.  
Dit in verband met maximaal aantal plaatsen in het Dorpshuis Zonnemaire. 
Kosten bedragen € 10,- per persoon extra aangemeld. Dit bedrag dient voldaan te worden bij 
de gastheer op de meldlocatie.Eventuele extra personen kunnen worden aangemeld bij 
Walter van Kan, mobielnummer 06-54263207 

mailto:wedstrijdleider@vrzeeland.nl
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Indeling baan  TS-HD Provinciaal 
Dreischor, 23 maart 2019 

 
Nr Naam groep Meldtijd Starttijd 

1 Kerkwerve 7.30u 8.00u 
2 Sint-Philipsland 1 8.20u 8.50u 
3 Colijnsplaat-Kortgene 9.10u 9.40u 
4 ’s-Gravenpolder 10.00u 10.30u 
5 Oosterland 10.50u 11.20u 
 Pauze Pauze Pauze 
6 Katwijk (ZH) 12.30u 13.00u 
7 Zierikzee 13.20u 13.50u 
8 Sas van Gent 14.10u 14.40u 
9 Domburg 15.00u 15.30u 
10 Bruinisse 15.50u 16.20u 
 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets:  Maarten Leune 

 

Beoordelingsteam: 
Functie Naam  

Beoordelaar Bevelvoerder 

Teamleider 
Arco Wiskerke  

Beoordelaar Bevelvoerder Martin Lindenbergh  

Beoordelaar Aanvalsploeg Sebastiaan van Goudswaard  

Beoordelaar Waterploeg Jan-Kees Rooze   
Beoordelaar Chauffeur/P. Piet van de Vrie  

Centralist Marco Marijs  
Administratie Sanne Mulder  

   
Speeltijd is vastgesteld op maximaal 35 minuten! 

 

Naar 1e ronde Gewestelijk TS-HD: 
 

Nr. 1 De Beerzen (Brabant ZO) 25 mei 
Nr. 2 Ouddorp (ZH)   18 mei 

Nr. 3 Vierlingsbeek (Brabant Noord) 11 mei 
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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. 

 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 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. 

 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 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. 
 

 
 

 
 


