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Voorwoord burgemeester 

 

Beste lezers, 

Welkom in ons mooie dorp Linschoten. Wij zijn er trots op dat we u kunnen ontvangen in 

deze gloednieuwe kazerne. De kazerne is vorig jaar officieel geopend en voldoet aan 

alle technische, wettelijke en brandweer specifieke eisen van deze tijd. In het bijzonder 

vermeld ik graag dat de leden van het korps zelf vele werkzaamheden hebben 

uitgevoerd voor de verbouwing. Een knap staaltje werk dat laat zien waar dit 

brandweerkorps toe in staat is. 

 

Maar nu naar de dag van vandaag, die weer spannend wordt. Welkom aan alle 

deelnemende ploegen en ook aan juryleden, wedstrijdleiders, supporters en andere 

belangstellenden. Het belang van de toetsen staat buiten kijf. Het vak van 

brandweerman of -vrouw is een geweldig beroep, waarvoor veel oefening en training 

nodig is. 

Het is bijzonder hoe u zich inzet voor mens en dier in nood en dat u daarvoor de nodige 

training en oefening volbrengt. Zo’n dag als vandaag draagt daar in grote mate aan bij. 

Je ziet hoe belangrijk het is om de vakbekwaamheid te behouden. Als burgemeester 

geeft het mij veel vertrouwen dat we op goed voorbereide korpsen kunnen bouwen. 

 

Vandaag wacht u vast een sportieve en leerzame wedstrijddag. Ik wens u allemaal veel 

succes en plezier toe tijdens deze dag in ons mooie Linschoten. 

 

Burgemeester Petra van Hartskamp  
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Voorwoord directeur brandweerrepressie 
 
Al jaren bezoek ik met veel plezier de vaardigheidstoetsen. Het doet me goed collega’s te zien die zich 
met zoveel enthousiasme inzetten voor het brandweervak en die de saamhorigheid laten zien die zo 
kenmerkend is voor onze brandweerorganisaties. Vandaag zijn jullie daar zelf onderdeel of getuige van 
en heet ik jullie van harte welkom bij post Linschoten van de Veiligheidsregio Utrecht. 
 
Het doet me goed dat post Linschoten bereid is om de vaardigheidstoets te organiseren. Want ik besef 
me goed wat er allemaal bij komt kijken. Een vaardigheidstoets wordt niet in één avond bedacht, 
voorbereid, georganiseerd en uitgezet. En dan zijn er nog de voorbereidingen voor de dag zelf: het 
ontvangen van teams en geïnteresseerden, de organisatie van de logistiek en het organiseren van de 
prijsuitreiking. Posten worden hierbij vaak ondersteund door familie, vrienden en lokale ondernemers. 
Erg mooi om te zien. Ik wil iedereen die een bijdrage levert of heeft geleverd hiervoor hartelijk 
bedanken. 
 
Ik ben trots op de deelnemers die zo serieus met het brandweervak bezig zijn en zich objectief willen 
laten beoordelen. Zij offeren hun vrije tijd op voor een extra oefenmoment en het vergroten van hun 
kennis en kunde. Ik hoop dat alle deelnemers weer vol genieten van de uitdagende scenario’s en 
professionele enscenering bij de vaardigheidstoetsen. 
 
Ik juich het toe dat posten een kijkje in elkaars keuken nemen en van elkaar willen leren. De 
vaardigheidstoetsen en de organisatie daarvan leveren hier een goede bijdrage aan.  
 
Ik wens alle deelnemers heel veel succes, een leerzame ervaring en vooral veel plezier toe!  
 
 
Directeur Brandweerrepressie/regionaal commandant brandweer 
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Bas van den Hemel 

 
 
Voorwoord postcommandant 
 
beste Brandweer collega’ s en belangstellenden, 
Namens alle leden en oud leden van de Post Linschoten heet ik u van harte welkom bij 
het Gewestelijke HD en 112 vaardigheidstoets. 
 
2017 Was voor de Post Linschoten een bijzonder jaar. Het in gebruik nemen van de 
nieuwe kazerne, maar ook Landskampioen worden in de 112 klasse, is altijd 
motiverend en speciaal voor een korps. Na het succes van vorig jaar doet het mij goed 
dat de enthousiaste vrijwilligers van Post Linschoten dit jaar bereid zijn zich in te zetten 
om deze vaardigheidstoetsen te organiseren. Deze mensen hebben kans gezien om 
twee verschillende en vooral realistische scenario’s te bedenken voor de klasse 112 en 
TAS HD. 
 
De vaardigheidstoetsen zijn het moment waarop de vakbekwaamheid  en vaardigheid 
getoetst wordt en levert nieuwe inzichten en kennis op. Wat kan beter en vooral op 
welke manier? Maar ook wat zijn de omstandigheden en hoe gaan we optreden? Het 
delen van praktijkervaringen is van essentieel belang en brengt ons verder in de snel 
veranderde brandweer wereld! 
 
Ik wens alle deelnemende korpsen een fijne wedstrijddag en vooral een leerzame dag 
toe. Hopelijk kunnen we aan het eind van de dag met elkaar, onder het genot van een 
hapje en een drankje, terugblikken op een geslaagde dag! 
met vriendelijke groet, 



 

Linschoten V01-4            -5-                  Datum:26-05-2018 

 
Bonne-René van Ringelesteijn 

 

 
 
 
Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
Beste deelnemers, 
Provinciaal,  maar zeker ook landelijk,  zitten de vaardigheids toetsen in de lift. De aantallen zijn 
per provincie gelijk gebleven of zelfs iets hoger dan in 2017. 
Ook dit jaar hebben de korpsen weer hun uiterste best gedaan om een mooi scenario voor de 
ploegen te maken. 
 
Wij wensen jullie een mooie dag toe met aan het einde, het resultaat dat je verwacht van deze 
dag. 
Met collegiale brandweer groet, Provinciaal coördinatoren Utrecht. 
Marcel de Vries, Rob Balk, Arie Weiland 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  TS/HD-112 

 
De vaardigheidstoetsen in 2017 worden georganiseerd onder auspiciën van het 

Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 

de brandweer Linschoten. 
 

 

Vaardigheidstoetsen           :    1e ronde gewestelijke 
 
Klasse                              :    TS/HD en 112 
 
Prijzen                              :    3  
 
Prijsuitreiking                    :   De prijzen worden om 18:30 uur uitgereikt door  
                                           de burgemeester, mevrouw van Hartskamp. 
 
adres                               :    van Rietlaan 11 
 
Bij noodgevallen               :    Bereikbaar via 0888784155 
 
Contactpersoon                :     B. Ringelesteijn  
Gastkorps                                            
 
Meldadres   korpsen         :   van Rietlaan 11  
   
Meldadres waarnemers      : van Rietlaan 11 
 
Waarnemers vrijdagavond  : om 19 uur aanwezig 
 
Verkleden/douche              :  van Rietlaan 11 
 
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  TS/HD 
 
 

Verzoek aan u om tijdens de vaardigheidstoetsdag, pas aan het einde van de dag uw 
gemaakte foto’s/filmpjes op Facebook/Twitter of andere multimedia te zetten. 
Hou het ook voor de ploegen die na u komen spannend!!!  

 

Naam      Post   Melden om: Spelen om:. 
01.VRU.      post Westbroek/Tienhoven       07.30 08.00 
02.VRU.       post Amerongen 2  08.20  08.55 
03.VRU.       post Bunschoten2   09.20  09.50   
04.VRZHZ.  post Meerkerk                   10.15  10.45  
05.BRW.M.W. Brabant post Dussen2   11.10  11.40  
Pauze      12.35  13.00 
06.VRZHZ.  post Oud-Beijerland     12.45  13.15  
07.BRW N. Brabant post Oeffelt     13.40  14.10  
08.VR-Zeeland post Stavenisse   14.35  15.05 
09.VR-Zeeland post Aardenburg   15.30  16.00  
EIND   16.55 
De nr 1, 2, en 3 gaan op 23 juni naar Garderen in Gelderland. 
 

 

 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets:  

Marcel de Vries, Rob Balk, Arie & Cor Weiland  
 

Beoordelingsteam: 

Beoordelaar Bev/teamleider   Barend van Benthem UT  

Beoordelaar Bevelvoerder               Harry Heesen ZH        

Beoordelaar Aanvalsploeg                        Jan-Kees Rooze ZL 

Beoordelaar Waterploeg             Jorn Klaver  UT            
Beoordelaar voertuigbediener         Roland Douqué UT 

                                                          
Tijdwaarnemer   Linschoten                

Tijdwaarnemer   Linschoten               

Administratie                              Martijn Raymaekers            
Administratie                                                   Klaas van Meeuwen       

Verbindingen/Centralist                                Freddy van Kooten 
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Indeling baan 112 
 
 

Verzoek aan u om tijdens de dag van de vaardigheidstoetsen pas aan het einde van de dag uw 
gemaakte foto’s/filmpjes op facebook/Twitter of andere multimedia te zetten. 
Hou het ook voor de ploegen die na u komen spannend!!!  

 

Naam   Post  Melden om: Spelen om: 
01.VRU.    Nieuwer ter Aa        07.30 08.00 
02.VRU.     Maartensdijk    08.45  09.00 
03.VRU.     Zeist     09.45  10.00   
04.VNOG  post Zutphen 2    10.45  11.00  
Pauze               12.00  
05.VR.      Zaanstreek-Waterland post Marken 2 12.45  13.00 
06.VRZHZ. post Heinenoord           13.45  14.00  
07.VRU.     Groenekan    14.45  15.00  
EIND        16.00  
De nr 1, 2, en 3 naar GEZ. Brandweer Z.H. op 16 juni. 
 

  

Prov. Coördinator vaardigheidstoets:  
Marcel de Vries, Rob Balk, Arie & Cor Weiland  

 
Beoordelingsteam: 

Beoordelaar bev/teamleider           Kees van Barneveld UT                

Beoordelaar Bevelvoerder                 Hans van Riet NH        
Beoordelaar Aanvalsploeg                 John Stooker UT 

Beoordelaar Waterploeg                 Evert Molenaar UT  

Beoordelaar voertuigbediener             Tonny Scheel  ZH                                                

  

Tijdwaarnemer                  Linschoten                                      
Tijdwaarnemer                  Linschoten                                  

Administratie                                     Silvia van Es  

administratie                  Simone Weiland 
Verbindingen/Centralist                  Cor Weiland 
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2018 

 
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. Nieuwe 
waarnemingslijsten 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 bevelvoerder-
pompbediende-manschappen.  

 De statusbox 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. 
 Verbindingen/Centralistjury 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. 
 

 

http://www.abwc.nl/
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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. 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. 
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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. 
 

 
 

 
 


