VAARDIGHEIDSTOETS 2020
PROVINCIAAL
DATUM: 7 maart 2020
PLAATS: Wesepe
KLASSE:

hoofdklasse
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Voorwoord burgemeester
Hartelijk welkom op 7 maart en veel succes!
De vier blusgroepen in Olst-Wijhe nemen regelmatig deel aan
brandweerwedstrijden. En zo nu en dan organiseren zij ook zelf een
wedstrijd. Niet zonder reden. ‘Oefening baart kunst’, luidt immers een
bekend gezegde. Talent helpt, maar een topper word je vooral door hard
werken en veel oefenen. Incidentbestrijding en crisisbeheersing hebben
politiek-bestuurlijk hoge prioriteit. De investeringen in werving, opleiding,
oefening, materiaal, voertuigen en huisvesting van brandweermensen en ook
het multidisciplinair optreden zijn daar goede voorbeelden van. En terecht,
de samenleving is kwetsbaar door een toenemend aantal risico’s en moet
beschermd worden. De brandweer staat gelukkig bij onze burgers heel goed
aangeschreven. De verwachtingen over het optreden van de brandweer zijn
hoog. Dat optreden is overigens –laten we eerlijk zijn- voor jullie niet zonder
gevaar.
Dus, oefenen en nog eens oefenen, goed leren van ongelukken en inspelen
op nieuwe inzichten, het hoort er allemaal bij. En dan is het daarnaast
belangrijk om zo nu en dan kennis en vaardigheden te meten met die van de
collega’s. Een beetje competitie mag er dan zijn, sterker nog … dat is leuk en
geeft gezonde stress. Het is weer eens wat anders dan de gebruikelijke
oefenavond. En dan mag het óók gezellig zijn. In dit geval: een dagje uit
naar Wesepe!
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U bent zaterdag 7 maart bij ons in goede handen. De blusgroep Wesepe
heeft samen met het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité een spannende
Hoofdklasse wedstrijd gearrangeerd. De ontvangst is in de kazerne Wesepe.
U wordt goed verzorgd. Voordeel is bovendien dat Olst-Wijhe zelf niet
meedoet en dat verhoogt uw kansen op een goede ranking aanmerkelijk ;-).
Ik dank de leden van de blusgroep Wesepe en het ABWC hartelijk voor de
organisatie en alle voorbereidingen! Zij hebben erg hun best gedaan om de
dag voor u zo aangenaam én leerzaam mogelijk te maken.
Hartelijk welkom in Olst-Wijhe en ik wens u veel succes in de sportieve
krachtmeting. Ik zie u graag terug bij de prijsuitreiking. Het is eigenlijk heel
simpel: de beste wint de beker en krijgt de eer … maar ieder van u bent
straks -hoe dan ook- weer een ervaring rijker!
O ja, voordat ik het vergeet, kom later nog eens terug in Olst-Wijhe, op een
meer ontspannen manier … U bent hartelijk welkom!
Ton Strien,

burgemeester van Olst-Wijhe
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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 ver daar buiten.
Als ABWC ontkomen we 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. Er zijn nieuwe
vaardigheidsklassen in ontwikkeling zoals TS4 en brandbestrijding.
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.
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: hoofdklasse
De vaardigheidstoetsen in 2020 worden georganiseerd onder auspiciën van
het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de
medewerkers van de brandweer post Wesepe.
Vaardigheidstoetsen : provinciaal
Klasse

: hoofdklasse

Prijzen

: het ABWC stelt 3 prijzen beschikbaar
De nr 1 gaat door naar Nijkerk (GLD) op
23 mei 2020

Prijsuitreiking

: De prijzen worden uitgereikt door:
burgemeester Ton Strien

Plaats

: kazerne Wesepe

Bij noodgevallen

: bent u bereikbaar via brandweerkazerne Wesepe

Contactpersoon
Gastkorps

: René Kluin, 06-10668607

Meldadres

: kazerne Wesepe, Eikenweg 3, 8124 PJ te
Wesepe

Parkeren

: Bij object

Verkleden/douche

: Sportclub Wesepe, Boxbergerweg 38a, 8124 PB
Wesepe

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 Hoofdklasse

Wesepe, 7 maart 2020
Naam groep
Nijverdal
Hardenberg
Waardenburg-4
PAUZE
Loppersum-2
Lopik
Denekamp

Regio
VR Twente
VR IJsselland
VR Gelderland Zuid

Melden om:
7.30 uur
8.50 uur
10.20 uur
12.30 uur
12.20 uur
13.50 uur
15.20 uur

VR Groningen
VR Utrecht
VR Twente

Spelen om:
8.00 uur
9.30 uur
11.00 uur
13.00 uur
14.30 uur
16.00 uur

Maximale speeltijd per ploeg: 75 minuten
Provinciaal coördinator vaardigheidstoetsen
Waarnemers
OvD
Bevelvoerder
Bevelvoerder
Aanvalsploeg
Waterploeg
Voertuigbediende
Tijdwaarneming
Administratie
Verbindingen/Centralist

Freddy Hendriks

Gerben Willighagen
Dinand Neleman
Wim Vrooland
Nick Krijn
Jamie Bijsterbosch
onbekend
kazerne Wesepe
Chrisstien Dollekamp
Dick Steenbergen
kazerne Wesepe

Hoe om te gaan met foto’s, filmpjes en social media: Wij verzoeken u
dringend om helmcamera’s en drone’s thuis te laten. Foto’s en filmpjes welke
tijdens de vaardigheidstoets gemaakt zijn, pas aan het einde van de dag op
facebook/twitter of andere 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!!
WESEPE
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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 Wesepe, Eikenweg 3 te
Wesepe verwacht
07.30 uur Eerste ploeg meldt zich op het meldadres
08.00 uur Aanvang vaardigheidstoetsen
12.30 uur Lunchpauze
12.20 uur Eerste middagploeg meldt zich op het meldadres
17.15 uur Einde vaardigheidstoetsen
18.30 uur Prijsuitreiking te kazerne Wesepe, Eikenweg 3 te Wesepe.
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 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 onderlinge communicatiemiddelen tussen bevelvoerderpompbediende-manschappen. Voor de communicatiemiddellen tussen
bevelvoerder, OvD zorgen wij.
 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.

WESEPE

10

Datum: 7 maart 2020

WESEPE

11

Datum: 7 maart 2020

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.
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