VAARDIGHEIDSTOETSEN 2019
PROVINCIALE RONDE
DATUM:

30-03-2019

PLAATS:

Zutphen

KLASSE:

TAS HD & 112

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE

Voorwoord Postcommandant
Beste brandweercollega’s en supporters
Op zaterdag 30 maart heten wij jullie van harte welkom in Zutphen.
Overal waar mensen goed willen zijn in een bepaalde vaardigheid ontstaat al snel de
drang om deze te meten met anderen. Dat gebeurt vandaag tijdens de provinciale
vaardigheidstoetsen in Zutphen.
Bij deze vaardigheidstoetsen willen we zien wie er scoort met zijn vaardigheden,
vaardigheden die we bij de brandweer belangrijk vinden. De laatste maanden is er hard
gewerkt om scenario’s te bedenken, uit te werken en te verfijnen. Wij zijn er dan ook
van overtuigd dat we een tweetal uitdagende, maar realistische scenario’s hebben
gerecreëerd. Scenario’s, waar de vaardigheden van de ploegen goed tot hun recht
komen en waar de ploegen hun leermomenten uit kunnen halen.
Als postcommandant ben ik trots dat vrijwilligers uit mijn korps de uitdaging hebben
opgepakt om deze dag te organiseren. We gaan er als gastheer alles aan doen om de
wedstrijd goed te laten verlopen en er een leuke en leerzame dag van te maken.
Het zal een dag worden met competitie, kameraadschap, spanning en bovenal plezier.
Ik wens iedereen veel succes toe!
Niels Eskes
Postcommandant Brandweer Zutphen
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Voorwoord Wedstrijdleider
Beste collega’s
Met veel genoegen wil ik jullie uitnodigen voor deelname aan en bezoeken van de
provinciale vaardigheidstoetsen in de klassen TSHD en 112. Deze
vaardigheidstoetsen zullen worden gehouden op zaterdag 30 maart in Zutphen. Op
voorhand wil ik de post Zutphen, en een ieder die op welke wijze dan ook heeft
meegeholpen, heel hartelijk danken.
Zutphen, een hanzestad aan de IJssel, midden in onze provincie met een rijke
geschiedenis. Leuke binnenstad zeker de moeite waard om bij goed weer een keer een
terras te bezoeken. Qua vaardigheidstoetsen heeft de post Zutphen ruime ervaring en ik
ben er va overtuigd dat de post twee uitdagende leerzame scenario’s heeft uitgezet om
jullie vaardigheden te toetsen.
Het ABWC blijft volop in ontwikkeling. Om de landelijke ontwikkelingen te volgen zijn
een aantal projecten gestart waarbij onderzocht wordt hoe we de ontwikkelingen rond
TS4 en de hernieuwde kijk op brandbestrijding kunnen implementeren bij de
vaardighiedstoetsen. Voornamelijk de hernieuwde kijk zal een uitdaging zijn. de
ontwikkelingen van deze projecten kan je volgen op de website van het ABWC. De
belangrijkste wijzigingen zijn in dit uitnodigingsboekje opgenomen maar ik adviseer jullie
ook om de vernieuwde website van het ABWC te raadplegen.
www.vaardigheidstoetsen.nl .
Namens het ABWC en de post Zutphen wens ik jullie, als deelnemers maar zeker ook
de supporters, een hele mooie, leerzame en bovenal een sportieve dag toe.
Ben van Steenbergen
Assistent provinciaal coördinator vaardigheidstoetsen Gelderland/Flevoland
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Belangrijkste wijzigingen 2019
- Andere werkwijze planning deelnemende ploegen:
Elk jaar blijkt het lastiger om een goede planning te maken die zo min mogelijk gevolgen
heeft voor de repressieve dekking van de vier veiligheidsregio’s. Daarnaast groeit
gelukkig het aantal deelnemers voor Gelderland-Flevoland nog elk jaar. Bovendien zijn
er met enige regelmaat ook reguliere activiteiten in uw veiligheidsregio (Realistisch
oefenen, Natuurbrandoefening, etc.).
Om deze reden hebben we besloten om de veiligheidsregio’s zelf uitvoerig te betrekken
in de planning van de vaardigheidstoetsen. Hiermee willen we de vaardigheidstoetsen
toekomstbestendig houden.
Wij leveren een evenredige verdeling per veiligheidsregio aan per vaardigheidstoets en
tijdstip. De contactpersoon per Veiligheidsregio vult de naam in van de spelende ploeg.
Er kleven ook nadelen aan dit systeem: Minder voorkeursmogelijkheden voor een
deelnemende ploeg door een beperkte keuze. Er kan minder gekeken worden naar
reisafstand en speelvolgorde.
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 2019”
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Provinciale vaardigheidstoets klasse: TAS HD
De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën van het
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van
de brandweer Zutphen.
Vaardigheidstoetsen

:

Zutphen

Klasse

:

TAS HD en 112

Prijzen

:

1e, 2e, 3e prijs

Prijsuitreiking

:

De prijzen worden uitgereikt door:
Burgemeester Annemieke Vermeulen

Tijd

:

18.30 uur

Plaats prijsuitreiking

:

Remise Brandweerkazerne Zutphen
Gerard Doustraat 129

Bij noodgevallen

:

0883105647

Contactpersoon
Gastkorps

:

Niels Eskes

Meldadres

:

Gerard Doustraat 129
7204 EW Zutphen

Verkleden/douche

:

Hanzehal
Fanny Blankers-Koen weg 2
7203 AA Zutphen

Veiligheid

:

De organisatie gaat er vanuit dat u op de hoogte
bent van de “No play” procedure en er naar kunt handelen.
Zo niet kunt u dat vooraf aangeven bij het jurylid dat u
vanaf het meldadres komt ophalen.
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Indeling baan

Provinciale TAS-HD
Zutphen 30 Maart 2019

Naam groep
1. Kesteren
2. Elburg
3. Garderen
4. Elspeet 2
5. Neerijnen West 4

Melden om:
07.45 uur
08.05 uur
09.05 uur
09.55 uur
10.45 uur

Spelen om:
08.00 uur
08.50 uur
09.50 uur
10.40 uur
11.30 uur

Pauze 12.20 uur tot 13.00 uur
6. Wageningen
7. Lingewaal Noord 2
8. Creil
9. Oldebroek 2
10. Elst

12.15 uur
13.05 uur
13.55 uur
14.45 uur
15.35 uur

13.00 uur
13.50 uur
14.40 uur
15.30 uur
16.20 uur

Prijsuitreiking 18.30 uur
Provinciale coördinator vaardigheidstoetsen:
Ben van Steenbergen
Ass. Provinciale coördinator vaardigheidstoetsen: Michel van Haaften
Juryleden:
Baancoördinator:
Waarnemer bevelvoerder
Waarnemer 1 & 2
Waarnemer 3 & 4
Waarnemer pompbediende
Tijdwaarnemers
Verbindingen/Centralist
Rekenkamer

Peter van Wijk
Gert van de Weerd
Eddy Keuzink
Martijn Stoof
Eric Geurtsen
Organiserend Korps
Organiserend Korps
Elly Greive

Nr 1 gaat naar de eerste ronde gewestelijk te IJsselmuiden op18 Mei 2019
Nr 2 gaat naar de eerste ronde gewestelijk te Loenen a/d Vecht op 11 Mei 2019
Nr 3 gaat naar de eerste ronde gewestelijk te De Beerzen op 25 mei 2019
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Indeling baan

Provinciale 112
Zutphen 30 Maart 2019

Naam groep
1. Zetten 2
2. Lichtenvoorde 2
3. Culemborg
4. Maasdriel Oost
5. Groenlo 2

Melden om:
07.45 uur
08.05 uur
09.05 uur
09.55 uur
10.45 uur

Spelen om:
08.00 uur
08.50 uur
09.50 uur
10.40 uur
11.30 uur

Pauze 12.20 uur tot 13.00 uur
6. Ens 2
7. Lienden
8. Otterlo
9. Gameren 2
10. Wehl

12.15 uur
13.05 uur
13.55 uur
14.45 uur
15.35 uur

13.00 uur
13.50 uur
14.40 uur
15.30 uur
16.20 uur

Prijsuitreiking 18.30 uur
Provinciale coördinator vaardigheidstoetsen:
Ben van Steenbergen
Ass. Provinciale coördinator vaardigheidstoetsen: Michel van Haaften
Juryleden:
Baancoördinator:
Waarnemer bevelvoerder
Waarnemer 1 & 2
Waarnemer 3 & 4
Waarnemer pompbediende
Tijdwaarnemers
Verbindingen/Centralist
Rekenkamer

Frans van de Wetering
Kees de Velde Harsenhorst
Harm Hoftiezer
Tonny Krabben
Frank Salemink
Organiserend Korps
Organiserend Korps
Elly Greive

Nr 1 gaat naar de eerste ronde gewestelijk te Bedum op 25 mei 2019
Nr 2 gaat naar de eerste ronde gewestelijk te Elst op 18 Mei 2019
Nr 3 gaat naar de eerste ronde gewestelijk te IJsselmuiden op18 Mei 2019
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2019
De vaardigheidstoetsen worden gespeeld overeenkomstig het wedstrijdreglement 2019
Lees dit door voor aanvang. Tijdens de vaardigheidstoetsen wordt u gevolgd en
beoordeeld door juryleden, 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. Nieuwe
jurylijsten zijn te downloaden op de site www.ABWC.nl
Denkt u vooral even 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.
De organisatie zorgt voor een communicatiemiddel tussen bevelvoerder en AC.
U zorgt zelf voor onderlinge communicatiemiddelen tussen bevelvoerderpompbediende-manschappen.
• De statusbox is niet van toepassing bij wedstrijden.
• 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
jurylid bevelvoerder. U mag geen nieuwe zaken meer aanpakken. Bestaande
reeds ingezette activiteiten worden beoordeeld tot het einde van de oefening.
• Indien de waterploeg iets doet waarvan de jury had gedacht dat de
aanvalsploeg dit 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.
• 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
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•
•

•

•

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. Het gaat dan bij een HV om een
chauffeur en een “magazijnmeester” en bij een redvoertuig om een chauffeur en
een “bediener” van de korf. Zij kunnen slechts voor deze werkzaamheden
worden ingezet en niet voor andere. 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.

Gebruik social-media ( twitter en facebook) gepast. Het versturen van
informatie, beeldmateriaal, etc welke betrekking hebben op de
vaardigheidstoets is tot het moment dat de laatste ploeg van de dag speelt
niet toegestaan.
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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.
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