VAARDIGHEIDSTOETS 2020
Provinciaal

DATUM: 21 maart 2020
PLAATS: Nieuwveen
KLASSE: Hoofdklasse

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE

Voorwoord Ploegchef Brandweer Nieuwveen
Beste brandweercollega’s en lezers,
Namens de kazerne Nieuwveen verwelkom ik jullie in ons mooie dorp Nieuwveen wat
verscholen ligt tussen de weilanden in het groene hart. Wij zijn trots en vol
enthousiasme om de eerste ronde van de hoofdklasse te mogen organiseren. De
mensen van onze kazerne hebben een prachtig scenario uitgewerkt en dit zal naar
verwachting voor voldoende uitdagingen gaan zorgen.
Brandweerman zijn in de tijd van tegenwoordig is allemaal niet meer zo
vanzelfsprekend. De maatschappij wordt complexer en de eisen worden alsmaar hoger.
Hierdoor stijgt de druk en wordt er steeds meer van de brandweer verwacht. Opleiden
en trainen blijft een rode draad in je brandweercarrière en hoe mooi is het dan als je je
vakbekwaamheid kan toetsen op een moment als dit.
Bij deze wil ik alvast eenieder bedanken die deze dag heeft mogelijk gemaakt. Samen
met de juryleden hopen we op een geslaagde dag met mooi weer en wens ik alle
deelnemende ploegen heel veel succes en voor degene die naar de volgende ronden
gaan, alvast gefeliciteerd.
21 maart staat zo weer voor de deur, dus tot snel.
Dirk Jan Verkerk
Ploegchef Brandweer Nieuwveen
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Voorwoord
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen
Beste brandweercollega’s en supporters
Hierbij nodigen wij u uit voor de provinciale vaardigheidstoets Hoofdklasse, welke
worden gehouden op zaterdag 21 maart 2020 in Nieuwveen.
De vaardigheidstoets van vandaag wordt door het korps van Nieuwveen in
samenwerking met de veiligheidsregio Hollands Midden georganiseerd. De ploeg van
Nieuwveen speelt alweer een aantal jaren mee in deze klasse en ook dit jaar doen ze
weer mee. In 2017 hebben zij voor het laatst een ABWC-vaardigheidstoets
georganiseerd en ik ben dan ook blij dat zij dit jaar de organisatie van deze provinciale
Hoofdklasse toets op zich willen nemen. Immers, meedoen is ook een keer organiseren!
Ik wil vanaf deze plaats alle deelnemers bedanken voor hun inschrijving. Het is goed te
zien dat ook dit jaar weer 13 enthousiaste Zuid-Hollandse ploegen in de Hoofdklasse
aan de start willen verschijnen. Samen met Noord-Holland zijn we hofleverancier in
deze klasse!
Aan alle supporters wil ik graag een dringende oproep doen om geen foto’s en filmpjes
op social media te zetten tot de laatste ploeg gespeeld heeft. We houden het graag
eerlijk!
U doet uiteraard ook aan deze vaardigheidstoets mee om de gewestelijke wedstrijden
bereiken. Als dit doel gehaald is kunt u alle informatie over de wedstrijddata,
deelnemende ploegen, uitslagen en ook alle programmaboekjes terugvinden op de site
van het ABWC: www.vaardigheidstoetsen.nl. Wij adviseren u om de site regelmatig te
bezoeken, zodat u op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen.
Samen met mijn team wens ik u een fijne dag en veel succes toe !
Met vriendelijke groet,
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen Zuid-Holland
Minka Honders-de Grunt
Dr. van Stratenweg 741
4205 LR Gorinchem
Tel : 06 5044 9631
E-mail : mwhonders@abwc.nl
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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 Nieuwveen.
Vaardigheidstoetsen

:

ABWC Zuid-Holland

Klasse

:

112

Prijzen

:

Het ABWC stelt 3 prijzen beschikbaar. Er gaan 2 ploegen
door naar de gewestelijke ronde.

Prijsuitreiking

:

De prijzen worden om 18.15 uur uitgereikt door
de heer drs. T. (Tjeerd) Neumann
Sectordirecteur Brandweerzorg

Plaats

:

Brandweerkazerne Nieuwveen
Hogendijk 2a
2441 CK Nieuwveen

Bij noodgevallen

:

Bent u bereikbaar via Dirk Jan Verkerk
mob nr 06-83947663

Contactpersoon
Gastkorps

:

Dirk Jan Verkerk

Meldadres

:

Wim van Diemen montage en onderhoudsbedrijf
Schoterhoek 3a, 2441 LC Nieuwveen

Verkleden/douche

:

Brandweerkazerne Nieuwveen
Hogendijk 2a, 2441CK Nieuwveen

Veiligheid

:

De organisatie gaat ervan uit dat u op de hoogte
bent van de “No play” procedure en er naar kunt handelen.
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Plattegrond
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Indeling baan

Hoofdklasse
Nieuwveen, 21 maart 2020

Naam groep
Post
1. VRHM – Ouderkerk aan den IJssel
2. VRZHZ - Sliedrecht
3. VRHM - Noordwijkerhout
4. VRR - Maassluis
Pauze
5. VRHM - Meldkamer
6. VRZHZ – Brandwijk
7. VRR - Dirksland

Melden om:
07.00 uur
08.15 uur
09.30 uur
10.45 uur

Spelen om:.
07.45 uur
09.00 uur
10.15 uur
11.30 uur

12.45 uur
14.00 uur
15.15 uur

13.30 uur
14.45 uur
16.00 uur

Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Minka Honders
Beoordelingsteam:
Waarnemer OvD
Waarnemer Bevelvoerder
Waarnemer Bevelvoerder
Waarnemer Aanvalsploeg
Waarnemer Waterploeg
Waarnemer Pompbediende
Administratie
Administratie

Martin Lugtenburg
Rinus van Antwerpen (teamleider)
Hans Sevenstern
Martin de Zeeuw
Jan Slijkhuis
Hans Peter van den Haak
Johan de Pee
Ingrid de Roos

Tijdwaarnemer
Centralist

Brandweer Nieuwveen
Brandweer Hollands Midden
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Aandachtspunten van de organisatie 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle deelnemende ploegen dienen zich 45 minuten voor de aangegeven starttijd te
melden bij de hierboven genoemde kazernes
De juryleden melden zich om 06.45 uur bij de brandweerkazerne.
Supporters dienen zich op verzoek te kunnen legitimeren en worden begeleid naar
het wedstrijd object.
Deelnemers, supporters en overige belangstellenden dienen zich te houden aan de
aanwijzingen van de jury en de organisatie.
Het is leden van de deelnemende ploegen en supporters niet toegestaan zich in de
omgeving van het wedstrijdobject op te houden voordat zijn/haar ploeg heeft
deelgenomen.
Het is niet toegestaan om een ploeg op enige wijze aanwijzingen te geven.
Diskwalificatie wordt dan niet uitgesloten.
Na de wedstrijd wordt de ploeg naar een omkleedruimte en douchegelegenheid
begeleid.
Op de wedstrijd is de ARBO-wet van toepassing. Bij het noodsignaal “No Play” kan
terstond de wedstrijd en de simulatie worden stilgelegd.
De organisatie en of de wedstrijdleiding kan op geen enkele wijze aansprakelijk
worden gesteld voor vermissing van en/of schade aan goederen en/of materialen.
U wordt door het organiserende korps naar de uitgangsstelling begeleid.
10 minuten voor de aangegeven speeltijd in het boekje dient u daar
aanwezig te zijn en de onderlinge portofoon kanalen getest te hebben !
Tijdens het aanrijden mogen geen optische en akoestische signalen worden
gebruikt.
In alle onvoorziene gevallen beslist de wedstrijdleiding.
Veel plezier toegewenst!
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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 de
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.

Nieuwveen

-11-

Datum: 21 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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