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Voorwoord Burgemeester 
 
Beste deelnemer, 

 

Welkom in Hoek, bij je collega’s van de post Mauritsfort. Aan Mauritsfort de eer het 

wedstrijdseizoen 2020 te openen met de provinciale vaardigheidstoets klasse 112.  

 

Hoek is een dorp, bescheiden van omvang, maar gelegen in een gebied met diverse 

veiligheidsrisico’s. Industriële activiteiten in het havengebied, scheepvaart op de Westerschelde 

en het Kanaal Terneuzen-Gent en niet te vergeten de Westerscheldetunnel. 

 

Al deze activiteiten brengen risico’s met zich mee. Hier willen we op ieder moment van de dag 

samen op voorbereid zijn. Zo blijven wij een provincie waar het fijn en veilig wonen, werken en 

recreëren is. Dit vraagt om brandweerzorg op maat. Daar draag jij je steentje aan bij, door ieder 

moment van de dag klaar te staan voor je omgeving. Ik heb veel waardering voor jouw 

betrokkenheid en inzet voor de veiligheid in Zeeland. 

 

Ik bedank de vrijwilligers van de post Mauritsfort voor de organisatie van deze dag. 

Brandweermensen staan regelmatig voor inzetten onder zware omstandigheden. Je weet als geen 

ander dat een goede voorbereiding levens redt. En hoe belangrijk het is dat je je vaardigheden 

blijft trainen, zowel de basis, als de specialismen. Het wedstrijdscenario vandaag biedt vast een 

mooie uitdaging.  

 

Je gaat vandaag de strijd aan met vrijwilligers van tien andere Zeeuwse posten. Samen met je 

ploeg strijd je om de eer en om een plek in de volgende ronde, de eerste ronde Gewestelijk. 

Daarnaast biedt deze dag ook een mooie gelegenheid je collega’s te ontmoeten en ervaringen uit 

te wisselen.  

Voor vandaag wens ik je veel succes toe en vooral een hele sportieve en gezellige dag! 

 

Jan Lonink 

Burgemeester Terneuzen 

Voorzitter Veiligheidsregio Zeeland 
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Voorwoord Clustercommandant  

Door de organisatie van de vaardigheidstoetsen in de klasse 112 wordt in Hoek weer een start 

gemaakt met het Zeeuwse vaardigheidstoetsen seizoen. Er zullen er nog vele volgen die alleen 

maar kunnen slagen door veel werk te verzetten voor zowel organisatie als de deelnemende 

ploegen.  

Starten met een 112 vaardigheidstoets is eigenlijk het mooiste wat er is.  

Het scenario kan namelijk iets zijn uit het hele spectrum van alle activiteiten waar de brandweer 

voor opgeroepen kan worden. Brand, technische hulpverlening, inzet gevaarlijke stoffen of een 

waterongeval. Het is best lastig om voor deze specifieke opdracht nog snel even de puntjes op de 

I te zetten. Parate kennis met veelal technisch inzicht van de deelnemende ploegen en een goede 

communicatie over de te volgen werkwijze door de ploegleden bij het bestrijden van het incident, 

is hier van cruciaal belang. 

Het is dan ook altijd mooi om te zien hoe de opdracht, die overigens voor alle ploegen dezelfde is, 

op verschillende manieren wordt uitgevoerd. 

Meestal leiden de verschillende werkwijzen toch naar een goed resultaat, terug keren naar een 

stabiele situatie. 

Nadat de toetsen zijn gespeeld wordt er zoals gebruikelijk een rangschikking opgemaakt. Deze 

rangschikking behelst zoveel onderdelen dat er veelal niet gesproken kan worden van een goed of 

een fout, maar dat veiligheid zwaar meetelt is wel een zekerheid. Aan de hand van deze 

rangschikking wordt dan bepaald welke ploegen er door gaan naar een volgende ronde. 

Vanaf deze plaats wil ik dan ook de ploeg Mauritsfort bedanken voor het vele werk dat inmiddels 

in het voortraject is verzet om deze vaardigheidstoetsen te doen slagen.  

Dat er op deze dag nog veel werk verzet moet worden is ook wel duidelijk.  

Ook de jury veel wijsheid toegewenst om te komen tot een verantwoorde rangschikking. 

En bedenk, meedoen is belangrijker dan winnen!!! 

Jan Rijk 

Clustercommandant VRZ Zeeuws Vlaanderen. 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
Beste brandweervrienden en vriendinnen.  

 

Vandaag de eerste provinciale vaardigheidstoets in Zeeland. Een baan in de klasse 112 
in het mooie Zeeuws-Vlaanderen. 

Met veel enthousiasme is de organisatie door de mensen van de post Mauritsfort 
opgepakt. 

 

Sprak ik vorig jaar over een jaar van doorontwikkeling, in 2020 gaan we daar mee 
verder. De pilots in de klasse brandbestrijding en de klasse variabele voertuigbezetting 

krijgen een vervolg. De enscenering van de banen met name in het kader van de 
basisprincipes is erg belangrijk en vraagt extra aandacht.  

 

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 Mauritsfort. Na een gedegen 

voorbereiding hebben zij 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 Mauritsfort 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:  112 

 

Deze vaardigheidstoets wordt georganiseerd onder auspiciën van het Algemeen 
Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de vrijwilligers van de brandweer 

Mauritsfort. 

 
Vaardigheidstoetsen : ABWC Zeeland 

 
Klasse : 112 Provinciaal 

 

Koffiemaaltijd : Brandweerkazerne, Mauritsfort 2, 4542 LA Hoek 

   Aanvang : 18.00 uur! 

 

Prijzen : de nrs. 1 t/m 3  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  
  Burgemeester Jan Lonink 

 
Plaats  : Brandweerkazerne, Mauritsfort 2, 4542 LA Hoek 

  Aanvang : 19.00 uur! 

 
Bij noodgevallen : Maarten Leune  06-13549361 

    
Contactpersoon post : Marco Marijs 06-11050770 

 
Meldadres  : Brandweerkazerne Biervliet, Weststraat 34,  
   4521 AX Biervliet  
 
Verkleden/douche : Brandweerkazerne, Mauritsfort 2, 4542 LA Hoek 

 
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 28 februari 2020 
aanmelden via wedstrijdleider@vrzeeland.nl 
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Indeling baan  112 Provinciaal 
Mauritsfort,  7 maart 2020 

 
Nr Naam groep Meldtijd Starttijd 

1 Westdorpe 7.30u 8.00u 
2 IJzendijke 8.20u 8.50u 
3 Borssele 9.10u 9.40u 
4 
5 

Aardenburg 
Sint-Maartensdijk 

10.00u 
10.50u 

10.30u 
11.20u 

    
 Pauze Pauze Pauze 
6 Hulst 12.30u 13.00u 
7 Veere 13.20u 13.50u 
8 Baarland 14.10u 14.40u 
9 Krabbendijke 15.00u 15.30u 
10 Tholen 15.50u 16.20u 
 

Prov. Coördinator vaardigheidstoets:  Maarten Leune 
 

Beoordelingsteam: 
Functie Naam  

Beoordelaar Bevelvoerder 

Teamleider 
Edwin de Kam  

Beoordelaar Bevelvoerder Martin Lindenbergh  
Beoordelaar Aanvalsploeg Angelo Faas   

Beoordelaar Waterploeg Maarten Molema  
Beoordelaar Chauffeur/P. Arjan Filius  

Centralist Anke Engelberts  

Administratie Elma van Aken 
Petra de Kam 

 

   
Speeltijd is vastgesteld op maximaal 35 minuten! 

 
Naar 1e ronde Gewestelijk 112: 

 

De nummers 1,2 en 3   6 juni  Burgh-Haamstede 
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meldplaats 

prijsuitreiking 

meldadres 
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parkeren 

prijsuitreiking 
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2020 

 

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. 

 
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. 
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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. 
 

 
 

 
 

 


