
 

 

VAARDIGHEIDSTOETSEN 2020 
        PROVINCIALE RONDE      
               
 

DATUM:   07-03-2019 
   
PLAATS:   ISK Harskamp 

 
KLASSE:   TAS HD & 112 

 
 
 
 

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE 
 
 
 

Let op legitimatie is verplicht! Ook voor 
toeschouwers! 
 
Foto’s en filmpjes maken van gebouwen 
en militaire voertuigen is niet toegestaan! 

  



            

Voorwoord Commandant Infanterie Schietkamp 

Geachte deelnemers Brandweer vaardigheidstoetsen. Ik heet u van harte welkom op deze wedstrijddag 

die wij ter ere van het 25 jarig bestaan van het Defensiebrandweerkorps van het Infanterie 

Schietkamp ( ISK ) voor jullie mogen organiseren. 

Net als militairen spelen brandweerlieden een belangrijke rol in de veiligheid van onze BV Nederland.  

Als commandant van het ISK hecht ik grote waarde aan het samen trainen en werken van Defensie 

personeel met onze civiele partners in veiligheid en in de afgelopen 3½ jaar heb ik getracht om 

daaraan zo goed mogelijk invulling te geven. 

Een bekend wapenfeit zijn de 2 grote natuurbrandoefeningen hier op het ISK (2017) waar de VGGM en 

VNOG met veel materiaal uitrukten om het LCMS te testen en de onderlinge samenwerking op elkaar 

af te stemmen. Natuurbrand is een groot risico hier op de Veluwe waarbij de gevolgen enorm kunnen 

zijn, als we kijken naar de recente branden in Australië kunnen wij ons allemaal een beeld vormen bij 

wat dat kan inhouden… 

Brand en specifiek natuurbrand, maakt onderdeel uit van het reguliere bedrijfsproces hier op het ISK 

waarbij 240 uitrukken op jaarbasis tot de normale werkzaamheden behoren. 

Ik mag dan ook met trots zeggen dat ik experts in natuurbrandbestrijding binnen mijn korps heb. Deze 

kennis delen wij graag met onze omliggende korpsen, door lessen terreinrijden te verzorgen en samen 

te oefenen in brandbestrijding. Ook zijn veel van mijn brandweermensen in hun vrije tijd actief als 

vrijwilliger bij de omliggende korpsen, waardoor een mooie kruisbestuiving plaatsvindt. 

Door samen te werken en te trainen, worden wij steeds beter in onze taak en hoe beter wij zijn in onze 

taak hoe veiliger de BV Nederland is met alles wat ons lief is, want daar doen wij het voor. 

Net als militairen hebben brandweerlieden een roeping om hun naasten veilig te houden. 

Net als militairen zijn brandweerlieden bereid daar een groot persoonlijk risico voor te nemen. 

Ik ben trots op u en het werk wat u doet voor onze veiligheid, u heeft mijn respect! 

Ik wens u veel succes maar vooral veel plezier tijdens deze wedstrijddag die wij voor u mogen 

organiseren. 

Commandant Infanterie Schietkamp 

 

Marc C. van Groenestein          

Majoor der Jagers 

 

 
 

 
 
 



 
 
 
Voorwoord Postcommandant 

 
Beste brandweercollega’s en supporters, 

 
Na een periode van afwezigheid doet de Defensie Bedrijfs Brandweer van het Infanterie Schietkamp 

(ISK) al weer enkele jaren met heel veel plezier mee aan de ABWC vaardigheidstoetsen. Met veel 

enthousiasme kwam er vervolgens vanuit de brandweer groep het verzoek om ook weer eens een 

vaardigheidstoets te organiseren. Hoe mooi is het om dat te combineren met ons 25 jarig lustrum. 

 

Van ouds her bestond brandweer ISK uit een vrijwillige organisatie van schietbaanmedewerkers en 

onderhoud-/logistiek defensiepersoneel. Omdat het aantal branden op het schietterrein in der tijd 

toenam en om de civiele brandweer te ontlasten, is in 1995 de Defensie Bedrijfsbrandweer ISK 

opgericht. 

 

Ik ben er trots op dat onze brandweer organisatie de uitdaging is aangegaan om deze dag te 

organiseren. We zullen er alles aan doen om deze dag zo goed mogelijk te laten verlopen.  

 

Voor de liefhebbers is er na het spelen en douchen de gelegenheid om met de brandweerploeg een 

virtuele schietoefening te draaien in de schietsimulator van de Schiet en Trainings School. Kom daarna 

genieten van een hapje en een drankje in de remise van brw ISK (geb. 204). Rondom het gebouw 

staan diverse voertuigen van het ISK heden en verleden opgesteld. 

 

Ik wens een ieder een leuke, leerzame en sportieve dag toe. 

 

 

Arjan Methorst 

Post Commandant DBB ISK 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
Hoe bereikt u Brandweer ISK : 

 
Als u de plaats Harskamp komt binnen rijden dan volgt u de geel/blauwe borden met de tekst 

“Brandweer en Brandweerwedstrijden”. U wordt omgeleid naar een tijdelijke ingang. 

 

 
Niet via de hoofdingang het terrein betreden !!! 

 
 

Deelnemende ploegen 
• Deze kunnen als ze het terrein op komen rijden zich melden in de tent. 

• Hier kan men een kop koffie krijgen en zich gereed maken voor aanvang wedstrijd. 

 
 
Toeschouwers 

• Deze dienen zich bij binnenkomst te legitimeren bij de daar aanwezige medewerkers. (dit 

omdat de wedstrijden op militairterrein plaatsvinden) 

• Daarna kunnen ze de geel/blauwe borden volgen met de tekst “toeschouwers 112/HD” en “P 

toeschouwers 112/HD”. 

• Als de auto geparkeerd is op de daarvoor aangewezen plaats dan kan men de geel/blauwe 

borden volgen naar de desbetreffende wedstrijd baan. 

 

 

Als u na de wedstrijd het terrein wilt verlaten dan dient u de geel/blauwe borden te volgen met de 

tekst “uitgang” 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



 
 

 
Programma : 

 
 
06.15 uur Alle medewerkers en juryleden melden zich in de brandweerkazerne van 

Brandweer ISK. 

 

07.45 uur Start van de vaardigheidstoetsen. 

 

12.20 uur Lunch voor alle medewerkers en juryleden. 

 

13.00 uur Vervolg van de vaardigheidstoetsen. 

 

17.30 uur Einde vaardigheidstoetsen. 

 

19.00 uur Prijsuitreiking in brandweerkazerne Brandweer ISK. 

 (gebouw 204) 

 

 
 
Hoe om te gaan met social media : 

 
Wij verzoeken u dringend om tijdens de vaardigheidstoets dag, pas aan 

het einde van de dag uw gemaakte foto’s/filmpjes op facebook/twitter of 

ander social media te plaatsen. 

 

Stel ook u supporters hiervan op de hoogte. 

U houdt het dan ook nog spannend voor de ploegen die na u komen 

spelen. 

 
 

 
 

 
 
Het is niet toegestaan om foto’s/filmpjes te maken van de 

gebouwen en of militaire voertuigen en deze op social media 
te plaatsen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  Belangrijkste wijzigingen 2020 

 
 

• Er zijn wijzigingen gekomen in de beoordelingslijsten (landelijk doorgevoerd): 

 - Er zijn dubbele beoordelingspunten verwijderd; 

 - Op de beoordelingslijsten van Chauffeur-Pompbediende is meer ruimte gekomen voor scenario  
      specifieke punten; 

            - Onderwerpen zoals het kwadrantenmodel, de basisprincipes brandbestrijding, FABCM, enz zijn  
     opgenomen in de jurylijsten; 

             De volledige beoordelingslijsten 2020 kun je raadplegen op de website van het ABWC. 

 

• Scenario’s zonder slachtoffers (redding) kan mogelijk zijn. We verwachten wel dat de punten hierdoor dichter 
bij elkaar komen te liggen omdat er dan minder beoordelingspunten zijn. 

 

• Het afbrandscenario is mogelijk. Bij het moment van het ‘opgeven’ van het gebouw is het scenario meester. 
Het kan zijn dat er in de enscenring rekening wordt gehouden met inzetstrategie. Hierdoor kan er bij een 

correcte inzet het gebouw behouden blijven, maar bij een verkeerde strategie een brand escaleert. 
 

• O-bundels / One-Seven enz. zijn toegestaan in de klasse TS-HD. Maar het moet wel efficient, veilig en 

effectief worden toegepast. Het is mogelijk dat beoordelaars hier vragen over stellen. 

 
Voor nog meer bijzonderheden en aandachtspunten verwijzen we u naar elders in dit boekje en naar de website. U 

vindt deze onder “aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen 2020”  

 
 
  



Provinciale vaardigheidstoetsen klasse : 112/HD 

 
 
De vaardigheidstoetsen in 2020 worden georganiseerd onder auspicien van het Algemeen Brandweer 

Wedstrijd Comite en in samenwerking met de medewerkers van Brandweer ISK Harskamp. 

 
Vaardigheidstoetsen  : Bedrijfsbrandweer Defensie post ISK 
 
Klasse    : Provinciaal 112/HD 

 

Prijzen    : Het ABWC stelt drie prijzen per baan 

beschikbaar.  

 

Prijsuitreiking   : De prijzen worden uitgereikt door 

Commandant Infanterie SchietKamp, 

Majoor MC van Groenestein 

 

Plaats     : Brandweerkazerne Brandweer ISK 

      Otterloseweg 5 

      6732 ZG Harskamp 

 

Bij noodgevallen   : Bent u bereikbaar via 06-13065339 of 

      06-37417331 

Contactpersoon 

gastkorps    : Marco van Alfen 06-37417331  

Gerco Donkersteeg 06-13065339 

 

Meldadres    : Generaal Winkelmankazerne 

      Otterloseweg 5 

      6732 ZG Harskamp 

     (geel/blauwe borden “brandweer” 

 volgen) 

 

Douchen    : Generaal Winkelmankazerne Sportzaal 

      (geel/blauwe borden “douche” volgen) 

 

Veiligheid    : De organisatie gaat er vanuit dat u op 

       de hoogte bent van de “No play” 

procedure en er naar kunt handelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Indeling baan  Provinciale TAS-HD 

ISK Harskamp 7 Maart 2020 
 

Naam groep  Melden om: Spelen om: 
1. Dodewaard 07.45 uur 08.00 uur 
2. Wageningen 08.05 uur 08.50 uur 
3. Harderwijk 3 09.05 uur 09.50 uur   
4. De Valk 09.55 uur 10.40 uur 
5.   Ermelo 10.45 uur           11.30 uur 
 
                          Pauze 12.20 uur tot 13.00 uur 
 
6. Zutphen 12.15 uur 13.00 uur 
7. Barneveld 1 13.05 uur 13.50 uur    
8.  Creil 13.55 uur 14.40 uur 
9. Winterswijk 14.45 uur 15.30 uur 
10. Elst         15.35 uur           16.20 uur 
 
                                             Prijsuitreiking 19.00 uur 
 
Ass. Provinciale coördinator vaardigheidstoetsen: Job Maassen 
Ass. Provinciale coördinator vaardigheidstoetsen: Michel van Haaften 
 
Juryleden: 
Baancoördinator:   Jan Jansen 
Waarnemer bevelvoerder  Wilco van Leijenhorst  
Waarnemer 1 & 2  Wouter Hazeleger  
Waarnemer 3 & 4  Gerben Gerestein 
Waarnemer pompbediende  Harm Hoftiezer 
Stage waanemer  Elwin Bouw 
Tijdwaarnemers  Organiserend Korps    
Verbindingen/Centralist  Organiserend Korps 
Rekenkamer  NNB 
 
 
Nr 1 gaat naar de eerste ronde gewestelijk te Asperen (GLD) op 16 Mei 
Nr 2 gaat naar de eerste ronde gewestelijk te Asperen (GLD) op 16 Mei 
Nr 3 gaat naar de eerste ronde gewestelijk te Vinkeveen (UT) op 16 Mei 
  



   

Indeling baan  Provinciale 112 
ISK Harskamp 7 Maart 
 

Naam groep  Melden om: Spelen om: 
1. Emmeloord 07.45 uur 08.00 uur 
2. Kootwijkerbroek 3 08.05 uur 08.50 uur 
3. Gameren 09.05 uur 09.50 uur   
4. Elspeet 09.55 uur 10.40 uur 
5.   Culemborg 10.45 uur           11.30 uur 
 
                          Pauze 12.20 uur tot 13.00 uur 
 
6. Waardenburg 12.15 uur 13.00 uur 
7. Elburg 13.05 uur 13.50 uur    
8.  Zetten 2 13.55 uur 14.40 uur 
9. Buren 14.45 uur 15.30 uur 
10. Asperen           15.35 uur           16.20 uur 
 
                                             Prijsuitreiking 19.00 uur 
 
Ass. Provinciale coördinator vaardigheidstoetsen: Job Maassen 
Ass. Provinciale coördinator vaardigheidstoetsen: Michel van Haaften 
 
Juryleden: 
Baancoördinator:   Klarens van Kruistum 
Waarnemer bevelvoerder  Jaap Roelofsen 
Waarnemer 1 & 2  NNB 
Waarnemer 3 & 4  Martijn Stoof  
Waarnemer pompbediende  Steven Homan 
Stage waarnemer  Jan Hazeleger 
Tijdwaarnemers  Organiserend Korps    
Verbindingen/Centralist  Organiserend Korps 
Rekenkamer  Elly Greive 
 
 
Nr 1 gaat naar de eerste ronde gewestelijk te Asperen (GLD) op 16 Mei 
Nr 2 gaat naar de eerste ronde gewestelijk te Scheemda (GR) op 9 Mei 
Nr 3 gaat naar de eerste ronde gewestelijk te Tjallebert (FR) op 16 Mei  



DE ROUTE NAAR 

EEN HEERLIJK VLUGGE HAP  

 
  

OF EEN LEKKERE LUNCH OF DINER  
 

 

 

UITGEBREIDE KAART 

KEUZE UIT O.A. 12 HAMBURGERS  
 


