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   Let op! Er geldt een verplichte rijroute! 
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Voorwoord Burgemeester Marcel Thijsen 
 
Als burgemeester van Tynaarlo heet ik jullie van harte welkom in onze 
gemeente. 
 
Het werk van de brandweer is ongelofelijk belangrijk. De burger kan altijd 
rekenen op jullie hulp. Dat is uniek en ontzettend waardevol. Ik voel mij zeer 
betrokken bij de brandweer en draag de organisatie en haar medewerkers een 
bijzonder warm hart toe. Het is fantastisch om te zien en te ervaren met 
hoeveel passie jullie je inzetten. 
 
Vakbekwaam zijn is essentieel voor het goed functioneren als brandweermens. 
Dat begint met een intensieve opleiding en in de loop der jaren komt daar een 
schat aan ervaring bij. Maar ook het meedoen aan brandweerwedstrijden 
dragen bij aan het vakmanschap van de brandweer. 
 
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. Dat dit is gelukt zullen jullie vandaag ervaren. Reken er maar op 
dat er veel van jullie wordt gevraagd en verwacht. 
 
Ik wens alle deelnemers en organisatie heel veel succes! Maak er een sportieve 
en succesvolle dag van. 
 

Marcel Thijsen 

Burgemeester van Tynaarlo 
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Voorwoord postcommandant 

Beste deelnemers en supporters, 

Namens de brandweerpost Eelde heet ik jullie van harte welkom om op 

zaterdag 30 maart deel te nemen aan de provinciale brandweerwedstrijd ts-hd. 

De vrijwilligers van mijn post hebben hun uiterste best gedaan om een 

uitdagende vaardigheidstoets voor jullie neer te zetten. Vaardigheidstoetsen 

stellen ons als brandweer in staat om ons voor te bereiden op de realiteit, de 

repressieve taak. Het is een prachtige gelegenheid om zowel de theoretische - 

als de praktische kennis te gebruiken bij de aanpak van het incident. En daarbij 

word je ook nog beoordeeld door ervaren collega’s.  Een realistische scenario 

verhoogt de kans dat er sprake zal zijn van leermomenten en daar wordt 

iedereen beter van. Naast de wekelijkse oefenavonden zijn deze 

vaardigheidstoetsen daarom ook een waardevolle toevoeging aan de totale inzet 

op het gebied van vakbekwaamheid. 

Omdat het belangrijk is dat de vaardigheidstoetsen in een aangename 

atmosfeer worden gehouden is ook de verzorging rondom en na afloop van de 

vaardigheidstoetsen uitstekend geregeld, met speciale dank aan de 

personeelsvereniging. 

Alle beïnvloedbare voorwaarden zijn wat mij betreft vervuld om er voor elke 

deelnemer en supporter een leuke en leerzame dag van te maken. 

Ik wens iedereen een prachtige dag toe en met daarbij de nodige gezelligheid! 

 

GW Hanekamp 

Postcommandant Eelde 
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Deze provinciale vaardigheidstoets wordt ook mogelijk gemaakt door  

Van Ark Juweliers  Primera Eelde    
Vos Vision    Slagerij Henk Klinkhamer 
Koos Sikkens   Twinkel Lights 
Huizing Totaal Advies  Auto Laning   

 Josefienz    Tankstation De Punt     
Ster Accountants  Arend Coiffures 
The Readshop Eelde  Tuincentrum Rutgers  
Kwekerij Bazuin 

 



 

EELDE                  -7-                                          Datum: 30 maart 2019 

Voorwoord Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 

Beste collega’s. 

Drenthe is dit jaar volop betrokken bij de vaardigheidstoetsen van het ABWC. 

 
Weer meer deelnemende ploegen uit Drenthe. 

Weer alle medewerking van ploegen voor de organisatie. 

Weer alle medewerking van het team Vakbekwaamheid en de VRD. 
Weer een heel enthousiast team van waarnemers, teamleiders, administratie en 

centralisten van ABWC Drenthe.  
 

Dit jaar organiseren we zelfs van elke klasse een provinciale toets. Dit kan alleen door 
alle medewerking van onze Drentse brandweerploegen. 

 

Ook gaan we door op de ingeslagen weg met de vaardigheidstoetsen want met de 
uitkomsten van het project DO IT hebben we geconstateerd dat wij het in Drenthe nog 

niet zo slecht doen.  
Nee man we doen het uitstekend!!!!!! 

 

Om de aansluiting te houden bij de ontwikkelingen binnen de brandweer sluiten we dit 
jaar zo veel mogelijk aan bij de regionale en landelijke vakbekwaamheidsthema’s.  

Bijvoorbeeld ‘de nieuwe kijk op brandbestrijding’. 
 

Op 16 maart, 30 maart, 13 april en 22 juni is het in Drenthe weer  

brandweervaardigheidstoestdag! 
Op 30 maart wordt in Eelde de provinciale vaardigheidstoets klasse TS-HD gehouden.  

 
Lees het reglement 2019 nog even goed door want dan ben je helemaal op de hoogte 

van de laatste wijzigingen. zie www.abwc.nl/downloads 
 

Jullie zijn allemaal van harte welkom in Eelde op deze gezellige dag waar we 

vakbekwaam blijven. 
 

Veel succes en we zien jullie in Eelde op 30 maart. 
 

 

Theo Seubers 

Provinciaal  coördinator vaardigheidstoetsen in Drenthe 

 

http://www.abwc.nl/downloads
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Provinciale vaardigheidstoetsen Hoofdklasse 

De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën van het 

Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 
de brandweerpost Eelde. 

 
Vaardigheidstoetsen : Eelde 

Klasse : TS - HD 

 

Prijzen : Er zijn prijzen voor nummer 1, 2 en 3 

Plaatsing volgende ronde : Nr. 1, 2 en 3 gaan door naar de  1e ronde gewestelijk  

   toets op 11 mei in Leek.  
 

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: Burgemeester 
  Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo 

 

Tijdstip prijsuitreiking : 19:00 uur 
 

Plaats  : Brandweerkazerne post Eelde 
      Burg. J.G. Legroweg 29a, Eelde     

 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via dhr. T. Seubers 06-22541691 

  en/of dhr. GW Hanekamp 06-81070282      

 

Contactpersonen  
Gastkorps : dhr. GW Hanekamp 06-81070282      

 
Meldadres  : De Notenkraker, 

   Schoollaan 16, Paterswolde  
  

Verkleden/douche : Brandweerkazerne post Eelde 

      Burg. J.G. Legroweg 29a, Eelde     
   

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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Verplichte rijroute via de A28. 
 
Vanaf Groningen. 
Vanaf Groningen neemt u de A28 richting Assen. U neemt afslag 38 Haren. 
Onderaan de afslag neemt u op de rotonde de eerste afslag richting Eelde 
Paterswolde de Meerweg op. 
Bij de rotonde aan het einde van de Meerweg neemt u de 2de afslag linksaf de 
Hoofdweg op. Bij de volgende rotonde neemt u de 3de afslag de Burgemeester 
J.G. Legroweg op.  Op de Burgemeester J.G. Legroweg neemt u de 1ste rechts de 
Raadhuislaan op. Hierna neemt u de 1ste links weg de Schoollaan op. U vindt de 
Notenkraker na 5 huizen aan u linkerzijde. U kunt achter de Notenkraker 
parkeren. 
 
Vanaf Assen. 
Vanaf Assen neemt u de A28 richting Groningen. U neemt afslag 38 Haren. 
Onderaan de afslag neemt u op de rotonde de 3de afslag. De volgende rotonde 
neemt u de 2de afslag richting Eelde Paterswolde de Meerweg op. Bij de 
rotonde aan het einde van de Meerweg neemt u de 2de afslag linksaf de 
Hoofdweg op. Bij de volgende rotonde neemt u de 3de afslag de Burgemeester 
J.G. Legroweg op.  Op de Burgemeester J.G. Legroweg neemt u de 1ste rechts de 
Raadhuislaan op. Hierna neemt u de 1ste links weg de Schoollaan op. U vindt de 
Notenkraker na 5 huizen aan u linkerzijde. U kunt achter de Notenkraker 
parkeren. 
 
 

Adres meldpunt: 
De Notenkraker 

Schoollaan 16 Paterswolde 
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Indeling baan   klasse TS-HD Eelde  30 maart 2019 
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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. 

 
 

 

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. 
 

 
 

 

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. 
 

 
 

 
 
 
 


