VAARDIGHEIDSTOETS 2020
Provinciaal

DATUM: 14 Maart 2020
PLAATS: Middenmeer
KLASSE: Hoofdklasse

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE

Voorwoord Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen
Beste brandweervrienden en vriendinnen,
Wij willen u met dit wedstrijdboekje uitnodigen voor de provinciale Hoofdklasse
vaardigheidstoetsen in Middenmeer, gemeente Hollands Kroon, onderdeel uitmakend
van Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord. Postcommandant van het vrijwillige korps
Middenmeer staat met zijn mensen garant voor een mooie wedstrijddag met een
aantrekkelijke oefening en een geoliede organisatie.
De vaardigheidstoetsen, wedstrijden, krijgen steeds meer een professioneel karakter.
De vaardigheidstoetsen hebben de aandacht van Brandweer Nederland, die bekijkt of
de toetsen bij kunnen dragen aan een kwaliteitsimpuls binnen brandweer Nederland.
De organisatie van de vaardigheidstoetsen wordt ook steeds professioneler. De
oefeningen krijgen een realistisch karakter, waarbij een scenario wordt gepresenteerd
dat u ook in uw dagelijkse praktijk tegen kan komen. Zo ook in Middenmeer waar de
Hoofdklasse baan een groot improvisatievermogen vergt.
De vaardigheidstoetsen zijn verder een moment om te toetsen of u de opgedane kennis
en vaardigheden beheerst. De oefening is dusdanig geënsceneerd dat meerdere
mogelijkheden een oplossing kunnen bieden ter bestrijding van het incident, waarbij de
beoordelingen zijn gebaseerd op de huidige landelijke les- en leerstof.
Verder hebben we dit jaar weer andere thema’s voor de wedstrijden waarbij er tijdens
de vaardigheidstoetsen kan worden ingegaan op de werkzaamheden binnen de
basisbrandweerzorg en de specifieke inhoud van de TAS.
Rest ons u veel succes te wensen in Middenmeer tijdens de Hoofdklasse
vaardigheidstoets. Wees sportief en maak er een mooie en vooral leerzame dag van.
Met vriendelijke groet,
Team Vaardigheidstoetsen Coördinatoren Noord-Holland
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Voorwoord Burgemeester
Als burgemeester kom ik altijd graag bij bijeenkomsten van de brandweer. Soms om
een koninklijke onderscheiding op te spelden, soms om gewoon kennis te maken en
informatie uit te wisselen. Bij oefenavonden word ik dan in een pak gehesen en mag ik
even mee-oefenen. En altijd zijn die bijeenkomsten gezellig en waardevol.
Eén boodschap herhaal ik iedere keer als ik weer eens op bezoek ben. En dat is dat de
inzet van al die brandweermensen van onschatbare waarde is. Dat het niet per se
vanzelfsprekend is om bij nacht en ontij klaar te staan voor een ander. Dat de
samenleving zo ongelooflijk blij mag zijn met mensen die zich als een soort roeping
inzetten voor mensen die hulp nodig hebben.
Maar om die hulp te kunnen bieden, moet je bepaalde kennis en vaardigheden
opbouwen. En die vaardigheden moeten uiteraard geoefend worden. Daarvoor zijn
vaardigheidstoetsen zoals die van vandaag in het leven geroepen. En natuurlijk ook om
kennis en ervaringen uit te wisselen.
Ik wil alle brandweermensen nogmaals hartelijk danken voor hun onophoudelijke inzet
voor de maatschappij. Heel veel succes gewenst met de vaardigheidstoets, en
daarnaast uiteraard heel veel plezier vandaag!
Rian van Dam
Burgemeester Hollands Kroon
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Voorwoord Postcommandant
Namens alle vrijwilligers van Post Middenmeer heet ik jullie van harte welkom in ons
dorp Middenmeer op zaterdag 14 maart om een ABWC vaardigheidstoets Hoofdklasse te
komen spelen. Met veel enthousiasme, zorg en oog voor detail is een realistisch
scenario bedacht die hopelijk nog lang in het geheugen zal blijven hangen.
Een stukje geschiedenis: De oorspronkelijke naam van Middenmeer was Sluis III,
gebouwd in 1932 en opgezet als modern brinkdorp. Tot Sluis III behoorde ook
Wieringerwerf en Slootdorp. Tezamen vormden deze 3 dorpen de gemeente
Wieringermeer. In 2012 zijn deze 3 dorpen opgenomen in de nieuw gevormde
Gemeente Hollands Kroon, een landelijke gemeente met een aanzienlijke agrarische
samenleving van zowel veeteelt, landbouw, bollenteelt als glastuinbouw. Naast de
verschillende inundaties, waarvan de laatste plaatsvond in december 1945 toen het
terugtrekkende Duitse leger de Wieringermeer onder water zette, kan Middenmeer zich
ook beroepen op het feit dat hier de eerste Moedermavo van Nederland werd opgericht
in 1975. Voor die tijd een controversieel onderwerp waar zelfs de internationale pers
aandacht voor had. Het eerste jaar meldde 130 vrouwen zich aan uit heel Noord
Holland en het revolutionaire idee had als resultaat dat binnen anderhalf jaar Nederland
reeds 41 moedermavo’s telde waar ca. 6000 vrouwen les volgden.
Terug naar het heden. Vorig jaar als ploeg nog zelf deelnemer aan de Hoofdklasse, nu
dus in de rol van organisator. Een rol die we met veel plezier opgepakt hebben en we
hopen dan ook dat alle deelnemers op deze dag voldoende uitdaging vinden in de
uitvoering van de taken tijdens de wedstrijd.
Wij wensen iedereen een hele leuke dag en veel succes !
Jean-Paul Meijer – Postcommandant vrijwillige post Middenmeer
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Provinciale vaardigheidstoetsen 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 Middenmeer
Vaardigheidstoetsen

:

Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord Post Middenmeer

Klasse

:

Provinciaal Hoofdklasse

Prijzen

:

Het ABWC stelt drie prijzen beschikbaar. Er gaan twee
winnaars naar de gewestelijke op 16 mei in Langedijk,
Noord-Holland

Prijsuitreiking

:

De prijzen worden uitgereikt door:
Mevr. Rian van Dam – Burgemeester Hollands Kroon

Plaats

:

Industrieweg 1, 1775 PV Middenmeer

Bij noodgevallen

:

Bent u bereikbaar via 06-30914964

Contactpersoon

:

Jean-Paul Meijer POCO Middenmeer 06-30914964

Meldadres

:

Brandweerpost Middenmeer, Ing. Wortmanstraat 45,
1775 BK Middenmeer

Verkleden/douche

:

Industrieweg 1, 1775 PV Middenmeer

Veiligheid

:

De organisatie gaat er vanuit dat u op de hoogte
bent van de “No play” procedure en er naar kunt handelen.

Programma:
06.45 uur
07.45
12.30
13.00
17.45
18.00

uur
uur
uur
uur
uur

Middenmeer

Alle medewerkers en juryleden melden zich in de
brandweerkazerne van Middenmeer
Start van de vaardigheidstoets
Lunch voor alle medewerkers en juryleden.
Vervolg van de vaardigheidstoets
Einde wedstrijden, bezichtiging object
Prijsuitreiking bij de voetbalvereniging Flevo in Middenmeer
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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 andere social media te
plaatsen.
Stel ook u supporters hiervan ook op de hoogte.
U houdt het dan ook nog spannend voor de ploegen die na u komen spelen!!

Zonder waarnemers geen vaardigheidstoetsen!
ABWC Noord Holland is op zoek naar nieuwe waarnemers. Lijkt het je leuk om op een
zaterdag collega’s waar te nemen en hun te voorzien van feedback in een leuke
enthousiaste groep? Laat het weten aan een van coördinatoren of stuur een mail naar
e.dangermond@abwc.nl .

Verplichte rijroute naar het meldadres:
Verplichte rij route 14-3-20
Komende vanaf zuidelijke richting over A7 afslag Abbekerk/Medemblik NR 11
Bovenaan links af richting Nieuwe Niedorp n239
Einde weg rechts richting Middenmeer is Alkmaarseweg
Na 1,5 km Links naar rotonde , rotonde rechts richting middenmeer n242
Bij Middenmeer rotonde ¾ Middenmeer in vlak voor Avia tank station links,
is breestraat. Dan 2e weg links (is na 200 meter)
Vanuit richting Alkmaar n242 volgen tot Middenmeer
rotonde ¾ Middenmeer in , vlak voor Avia tank station links is breestraat,
dan 2e weg links (is na 200 meter)
LET OP BESLIST NIET T POSTADRES IN DE NAVIGATIE ZETTEN
Eventueel navigatie adres breestraat 22 Middenmeer

Indeling baan Klasse; Hoofdklasse Middenmeer 14 maart 2020
Middenmeer
-614 maart 2020

Naam groep
1. Vr –Noord-Holland-Noord
2. Vr –Noord-Holland-Noord
3. Vr –Zaanstreek-Waterland
4. Vr –Zaanstreek-Waterland
Pauze
5. Vr –Kennemerland
6. Vr –Amsterdam-Amsteland
7. Vr –Gooi & Vechtstreek

Post
Enkhuizen
Langedijk
Wormer
Volendam
Beverwijk
Aalsmeer
Loosdrecht

Melden om:
07.15 uur
08.40 uur
09.50 uur
11.00 uur
13.00 uur
14.05 uur
15.15 uur

Spelen om:
07.45 uur
09.10 uur
10.20 uur
11.30 uur
13.25 uur
14.35 uur
15.45 uur

Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Erik Dangermond
Beoordelingsteam:
Waarnemer Officier van Dienst
Teamleider Bevelvoerder
Waarnemer Bevelvoerder
Waarnemer Aanvalsploeg
Waarnemer Waterploeg
Waarnemer Pompbediende
Tijdwaarnemer
Tijdwaarnemer
Administratie
Verbindingen/Centralist

Middenmeer

Rene Karman
Carlo Nannings
Bert van den Heerik
Jeroen Louwes
Paul Bolman
Dennis van Kraaij
Peter Tanis
Marc Verblaauw
Petra Janssen
Cees Korenstra
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Heerhugowaard
Hoorn
Assendelft
Wieringerwerf
Westwoud
Blaricum
Middenmeer
Middenmeer
Den Helder
Middenmeer
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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
bevelvoerderpompbediende-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.

Middenmeer
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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.

Middenmeer
2020
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