VAARDIGHEIDSTOETSEN 2020
PROVINCIALE RONDE
DATUM:

14 -03-2019

PLAATS:

Oldebroek

KLASSE:

Hoofdklasse

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE

Voorwoord

Beste brandweercollega’s,
Als assistent coördinatoren vaardigheidstoetsen heten wij jullie van harte welkom in Oldebroek.
Met veel enthousiasme en gedrevenheid heeft de post Oldebroek zich gestort op de
voorbereidingen om deze dag voor jullie tot een succes te maken. Zij hebben hun uiterste best
gedaan om een uitdagend en realistische scenario te bedenken waar wij als brandweer in de
praktijk mee te maken kunnen krijgen.
Vakbekwaam worden en blijven maakt onderdeel uit van het Leven Lang Leren waar we als
brandweermensen veel mee bezig zijn. Vaardigheidstoetsen zijn een uitstekend middel om
kennis, kunde en ervaring in een onbekend scenario en voor ‘vreemde ogen’ in praktijk te toetsen.
Door de opzet van de vaardigheidstoetsen wordt ook een positieve bijdrage geleverd aan het
vakbekwaam blijven van het repressief brandweerpersoneel.
En dit heeft tot gevolg dat we effectiever en veiliger kunnen optreden tijdens een repressieve
inzet.
Wij wensen alle deelnemende ploegen een leerzame, succesvolle en ook gezellige dag toe. Laat
u verrassen door wat u voorgeschoteld krijgt en maak van de gelegenheid gebruik om ervaringen
uit te wisselen en kennis te delen met andere brandweercollega’s.

Bart van Veldhuisen en Johan Hofman

Ass. coördinatoren vaardigheidstoetsen

Programma :

06.15 uur

Alle medewerkers en juryleden melden zich in de brandweerkazerne van
Brandweer Oldebroek.

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 Oldebroek

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.

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 : Hoofdklasse

De vaardigheidstoetsen in 2020 worden georganiseerd onder auspicien van het Algemeen Brandweer
Wedstrijd Comite en in samenwerking met de medewerkers van Brandweer Oldebroek.
Vaardigheidstoetsen

:

VNOG post Oldebroek

Klasse

:

Provinciaal Hoofdklasse

Prijzen

:

Het ABWC stelt drie prijzen beschikbaar.

Prijsuitreiking

:

19:00 uur door Burgemeester Haseloop

Plaats

:

Brandweerkazerne Oldebroek
Spronksweg 12
8096 AP Oldebroek

Parkeren

:

Personenauto’s en busjes kunnen parkeren bij het
gemeentehuis. Raadhuisplein 1 in Oldebroek
Tankautospuiten kunnen parkeren achter de
brandweerkazerne op de parkeerplaats van de COOP.

Bij noodgevallen

:

06-31997217

Contactpersoon
gastkorps

:

Gerrit Jan Rens 06-11047244

Meldadres

:

Brandweerkazerne Oldebroek
Spronksweg 12
8096 AP Oldebroek

Douchen

:

Gymzaal
Van Sytzamalaan 1 BG
8096 AR Oldebroek

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 Hoofdklasse
Oldebroek 14 maart 2020

Meldtijd: Speeltijd:

Korpsnaam:

07:45

08:00

Ermelo 2

08:30

09:15

Kerkdriel

09:45

10:30

Huissen

11:00

11:45

Kesteren 2

12:45

13:30

Pauze

13:00

13:45

Putten

14:15

15:00

Zaltbommel
Prijsuitreiking 19.00 uur

Ass. Provinciale coördinator vaardigheidstoetsen: Bart van Veldhuisen
Ass. Provinciale coördinator vaardigheidstoetsen: Johan Hofman
Juryleden:
Baancoördinator:
Waarnemer bevelvoerder
Waarnemer Ovd
Waarnemer 1 & 2
Waarnemer 3 & 4
Waarnemer pompbediende
Tijdwaarnemers
Verbindingen/Centralist
Rekenkamer
NR 1 gaat naar Nijkerk op 23 Mei
NR 2 gaat naar Nijkerk op 23 Mei

Johan de Ridder
Hubert Bruijnes
Ruud v Hattum
Gerrit Bonestro
Herman Winnemuller
Frenk Salemink
Organiserend Korps
Organiserend Korps
Dennis Smink en Corné Krijkamp

