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COVID-19 MAATREGELEN 
 
ALGEMEEN 
 

We respecteren de basismaatregelen. De belangrijkste basismaatregel is; ‘ben je niet 

fit, dan blijf je thuis’. Verder vragen we het volgende van je; 
➢ Was geregeld je handen, we zullen dit zoveel mogelijk faciliteren; 

➢ Hoest en nies in je elleboog; 
➢ Klachten? Blijf thuis en doe een test; 

➢ Zorg voor voldoende frisse lucht; 
➢ Haal een vaccin, booster- of herhaalprik. 
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Verplichte rijroute   Noordellijke ringweg Groningen ABWC Brandweer kazerne Bedum 

Vanuit N370 Plataanlaan richting 

Eemshavenweg N46 

Afslag Noordwolde 

Bedum Rechtsaf richting 

Zuidwolde Noordwolde 

Rotonde Rechtsaf richting  

Noordwolde Bedum 

Brandweer kazerne 

Industrieweg 15 Bedum 
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Voorwoord 
Burgemeester Het Hogeland 
 

Beste brandweerlieden, 

 

Hartelijk welkom voor de landelijke finale van de ABWC-wedstrijden. 

Welkom in de wat oppervlakte betreft één na grootste gemeente van Nederland, gemeente Het Hogeland. 

Een uitgestrekte en veelzijdige gemeente met zo’n 50 kernen vanaf de buitenwijken van Groningen tot aan 

de Eemshaven en Lauwersoog 

Maar vooral ook welkom in Bedum.  

Het zal u als rechtgeaarde brandweerlieden natuurlijk al meteen zijn opgevallen: de scheve toren van de 

Walfriduskerk in het centrum van dit prachtige dorp. Ja heus, hij staat schever dan de wereldberoemde 

toren van Pisa. Op een hoogte van ruim 35 meter hangt “onze” toren 2,611 m scheef en die van Pisa net 

iets minder namelijk 2,55! Wees gerust, een stevig betonnen korset voorkomt verdere verzakking. U kunt 

zich dus vandaag met een gerust hart overgeven aan de wedstrijd in een scenario dat door de collega’s van 

de ploeg uit Bedum is bedacht en afgelopen maanden angstvallig geheim is gehouden. 

Bij deze wil ik iedereen die heeft bijgedragen aan de voorbereidingen van deze dag hartelijk dankzeggen. 

Zonder al die vrijwillige inzet was deze dag niet mogelijk. 

Regelmatig ben ik bij een uitruk, oefening of korpsbindingsavond onder de indruk van de professionaliteit 

en teamgeest van al die brandweerploegen. Waardering daarvoor is iedere keer weer op zijn plaats. 

Vandaag wordt ook een beroep gedaan op uw vakbekwaamheid en op uw samenwerkingsgerichtheid. 

Gelukkig nu in een gesimuleerde werkelijkheid, maar dat neemt niets weg van de waardering voor uw 

inzet ook op een dag als vandaag. Want ook op deze competitieve wijze werkt u aan de professionaliteit 

van Brandweer Nederland, en daarmee aan een adequate hulpverlening, brand- en crisisbestrijding.  

Graag wens ik u allen een fantastische sportieve, leerzame en vooral ook fijne en gezellige collegiale dag.  

Er gaat niets boven…………? O jawel hoor, heel veel, om te beginnen het mooie dorp Bedum waar u 

vandaag te gast bent en waar alle inwoners , de Beemsters u van harte welkom heten! 

 

Bedum, 12 augustus 2022 

Mr. Henk Jan Bolding 

Burgemeester Het Hogeland 
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Voorwoord 
Regionaal Commandant 
 

Enthousiasme. 

 

Dat woord komt in mij op als ik denk aan vaardigheidstoetsen binnen de brandweer. 

 

Enthousiasme bij de deelnemers; 

Enthousiasme bij de organiserende posten; 

Enthousiasme bij de beoordelaars en alle mensen die de toetsen mogelijk maken; 

Enthousiasme bij het publiek en binnen de gemeenschappen als de toetsen worden gehouden. 

 

En dit jaar in het bijzonder. Wat was het heerlijk om het enthousiasme weer terug te zien na twee 

coronajaren, waarin de toetsen – net als vele andere activiteiten – stil zijn komen te liggen. Om elkaar 

weer te ontmoeten tijdens formidabel georganiseerde dagen, met uitdagende scenario’s en een gezellig 

samenzijn. Een overduidelijk bewijs dat brandweerzorg meer is dan uitrukken alleen. Oefenen, ontmoeten, 

uitdagen en een gezonde competitie zijn onderdeel van wat mensen bindt binnen de brandweer.  

 

Met deze toets in ons mooie Bedum – Beem op zijn Gronings – sluiten we een mooi ‘toetsjaar’ af. De 

landelijke finale 112. We zijn trots om dat in Groningen te mogen organiseren. Alle deelnemers zijn voor 

mij nu al winnaar. Immers, de landelijke finale bereiken is al een prestatie van formaat. Toch kan er maar 

één de finale winnen en wie dat wordt …. we gaan het zien.  

 

Ik wens de deelnemers heel veel plezier en succes. De organisatoren en beoordelaars wil ik bedanken voor 

hun inzet dit jaar, klasse dat jullie weer menig uurtje hebben besteed aan het neerzetten van de 

provinciale, gewestelijke en nu landelijke toetsmomenten. Met al deze activiteiten hebben jullie weer een 

waardevolle bijdrage geleverd aan datgene wat mensen bindt en verbindt binnen de brandweer. Dank dus 

daarvoor. 

 

Enthousiasme tenslotte werkt volgens mij ook aanstekelijk, je kunt het overdragen aan anderen. Ik hoop 

dat jullie mooie verhalen anderen mogen inspireren om volgend jaar weer – of voor het eerst – mee te 

doen aan de vaardigheidstoetsen. Met elkaar blijven we op die manier investeren in het ijzersterke merk, 

de brandweer. 

 

Schiere wedstried, heb ’n mooie dag.  

 

Roelf Knoop 

Regionaal commandant Brandweer Groningen 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
2022 was en is een bijzonder jaar! Na twee jaar mochten we onze vaardigheden weer laten zien bij de 

vaardigheidstoetsen van het ABWC. Groningen deed mee aan de vaardigheidstoetsen TAS-HD, aan 

vaardigheidstoetsen met een officier van dienst: de hoofdklasse en aan vaardigheidstoetsen 112. We 

mogen met heel veel plezier terugkijken naar de vaardigheidstoetsen die we georganiseerd hebben en 

waar we aan meegedaan hebben: veel blije brandweercollega’s, enthousiast publiek, mooie scenario’s en 

fraaie resultaten! 

Vandaag de kers op de taart: de landelijke finale vaardigheidstoesten 112! 

Groningen heeft al heel lang geen landelijke finale meer georganiseerd en we zijn nu super trots dat we, 

na de coronapauze van twee jaar, sinds lange tijd weer een landelijke finale mogen organiseren. 

De brandweerpost Bedum heeft door corona lang moeten wachten op deze finale, maar de inzet om tot 

een mooi scenario te komen op een prachtige locatie was daar zeker niet minder om. Deze dag zou niet 

mogelijk geweest zijn zonder de inzet van post Bedum, de eigenaren van alle attributen en alle vrijwilligers 

die vandaag de handen uit de mouwen steken. Allen namens de deelnemers en het ABWC ontzettend 

bedankt! 

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om Groningse ploegen alvast uit te nodigen om volgend jaar 

mee te doen in een of meerdere vaardigheidstoetsen. Naast de Hoofdklasse, waarbij je, samen met een 

OvD een middelincident bestrijdt en de 112-vaardigheidstoets, is er volgend jaar ook de klasse 

brandbestrijding. Deze klasse vervangt de klasse Hoge Druk en geeft je de mogelijkheid om te laten zien 

dat je een brand kunt bestrijden met de methoden en technieken van nu. 

Voor vandaag wens ik de deelnemende ploegen veel succes en vrijwilligers en publiek een heel mooie dag! 

 
 

Piet Tolsma                                                

Provinciaal Coördinator ABWC 
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Landelijke Finale klasse:  112 

 

De vaardigheidstoetsen in 2022 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 

de brandweer Bedum 

 
Vaardigheidstoetsen : 24 september 2022 

 
Klasse : 112 

 

Prijzen : 1 t/m 3 door ABWC  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: Henk Jan Bolding  
 

Plaats  : Brandweer Kazerne Bedum, Industrieweg 15 Bedum  
 

Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via Anno Bulthuis 06 -50808727 
  en/of Piet Tolsma, 088-1624756 

 

Contactpersoon  
gastkorps : Ploegchef Anno Bulthuis 06 -50808727 

 
Meldadres  : Brandweer Kazerne Bedum, Industrieweg 15 Bedum  

  

 
Verkleden/douche : Sportzaal, Schoolstraat 19 9781AC Bedum 

    
 

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  Landelijke finale 112  
Bedum 24 september 2022  

 
   

Naam groep  Post Melden om: 
Spelen 
om:. 

1. VR- Drenthe Beilen - 3 07.20 uur 08.00 uur 

2. BRW Amsterdam/Amstelland Aalsmeer 2 08.15 uur 08.55 uur 

3. VR-Zaanstreek-Waterland Marken 2 09.10 uur 09.50 uur 

4. VRU 1 Linschoten 2 10.05 uur 10.45 uur 

5. VR- Gelderland-zuid Asperen 11.00 uur 11.40 uur 

Pauze  12.35 uur 13.20 uur 

6.VR Hollands Midden Katwijk 12.40 uur 13.20 uur 

7. VR Brabant Zuid Oost De Beerzen 13.35 uur 14.15 uur 

8. BRW-M.W.Brabant Waalwijk 14.25 uur 15.10 uur 

9. VR Brabant Zuid Oost VRBZO 15.20 uur 16.05 uur 

einde   17.00 uur  
 

 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Piet Tolsma 

  
 

Beoordelingsteam: 
Baanleider                              VRG, Fokko van der Struik 

Waarnemer Bevelvoerder         VRG, Peter Schoonbeek  

Waarnemer Bevelvoerder       VRF, Edwin Stoelwinder 
Waarnemer Aanvalsploeg       VRD, Aaldrik Arends 

Waarnemer Waterploeg       VRIJsselland, Wim Vrooland 
Waarnemer Pompbediende       VRG, Max Jorritsma 

Administratie                          Frouk van Dijken en Hiddo Niemeijer 

 
Tijdwaarnemer       Korps Bedum 

Centralist                               Paul de Jong 
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2022 

 
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 bevelvoerder-
pompbediende-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. 

 
 

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. 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. 
 

 
 

 
 


