
 

 
VAARDIGHEIDSTOETS 2017 

2e ronde Gewestelijk 
 
 

DATUM: 10 juni 2017 
 

PLAATS: Norg 
 

KLASSE: 112 
 

Er geldt een verplichte aanrijroute!! 
 
 
 

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE 
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Voorwoord Burgemeester 
 
 

“Water naar het vuur brengen” 

 
 

Namens de vrijwilligers van de brandweerpost Norg heet ik u van harte welkom 
in de gemeente Noordenveld bij de 2e gewestelijke  vaardigheidstoets op 

zaterdag 10 juni.  

Overal in het land worden er al enige tijd wedstrijden georganiseerd om de 
vrijwilligers van de brandweer goed getraind te houden.  

De wedstrijd in de 112- klasse is een bijzonder spannende.  
Niet alleen omdat het scenario strikt geheim is, maar ook omdat de post Norg 

kan kiezen uit een brandscenario, een oefening waar technische assistentie moet 
worden verleend, maar ook kan er een scenario ontwikkeld worden dat te maken 

heeft met gevaarlijke stoffen zoals radioactief afval.  

 
 

Uiteraard is dit  een oefening, maar de brandweerman/vrouw van tegenwoordig 
moet immers overal op voorbereid zijn.  

Toen Jan van der Heijden in 1672 de brandspuit ontwikkelde, waardoor het 

mogelijk werd om via slangen “water naar het vuur te brengen”, kon hij niet 
weten hoe de brandweerorganisatie er 345 jaar later uit zou zien.  

Ruim 700 vrijwilligers van Brandweer Drenthe staan dag en nacht klaar bij brand 
en voor hulpverlening bij incidenten.  

Deze mensen werken of wonen altijd in je buurt. Na een brandmelding bij de 
meldkamer in Drachten vertrekken zij vanuit hun thuis- of werksituatie naar één 

van de 36 brandweerposten. Alleen in Emmen is sprake van permanente 

bezetting van de post door 'beroepsbrandweer'.  
Werken als brandweervrijwilliger doe je naast je normale werk en dagelijkse 

bezigheden. 
 

 

Als burgemeester ben ik best trots op deze grote groep goed georganiseerd en 
getrainde (veelal) vrijwilligers.  

Grote waardering heb ik voor al jullie inzet en betrokkenheid en de vele uren die 
jullie steken in opleiding en oefenen om op deze manier jullie vakbekwaamheid 

als vrijwillige brandweer te behouden en te vergroten, wat een veilig gevoel 

geeft aan de inwoners van Noordenveld. Uiteraard ben ik er ook trots op dat er 
zoveel verschillende brandweerkorpsen naar de gemeente Noordenveld afreizen.  
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Wellicht is dit voor sommigen ook een reden om nog eens terug te komen in 

deze mooie gemeente met tal van bezienswaardigheden zoals het 

Gevangenismuseum in Veenhuizen, Het Speelgoedmuseum Kinderwereld in 
Roden of het prachtige natuurgebied De Onlanden bij Peize.  

 
Ik ben er van overtuigd dat jullie een prachtige sportieve, maar vooral een 

gezellige dag tegemoet gaan en zal ook zeker een kijkje komen nemen.  

 
Graag tot ziens! 

 
Klaas Smid, burgemeester van Noordenveld. 
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Voorwoord  Hoofd Incidentbestrijding 
 

Beste collega’s, 
 

Namens Veiligheidsregio Drenthe en post Norg heet ik jullie van harte welkom op de 
2e ronde gewestelijke 112 vaardigheidstoetsen. Op zaterdag 10 juni gaan negen ploegen 

uit zes verschillende provincies op sportieve wijze met elkaar de strijd aan. De 
vrijwilligers van Post Norg hebben samen met het ABWC een uitdagend en realistisch 

scenario voor de ploegen geënsceneerd. Een enscenering die recht doet aan een 2e 

ronde gewestelijke vaardigheidstoets.  
 

De deelnemende ploegen hebben in de provinciale en 1e gewestelijke voorrondes laten 
zien een incident veilig, efficiënt en effectief  op te kunnen lossen. Werken als een 

team, daar komt het op aan! Natuurlijk willen alle deelnemende ploegen een zo hoog 

mogelijke plaats bemachtigen om door te stoten naar de landelijke finale op 9 
september in Assendelft.  

  
Post Norg is een trotse post met een hechte groep gedreven en gemotiveerde 

vrijwilligers. Deze trots komt tot uiting in het mooie drukwerk dat na afloop aan de 

deelnemers aangeboden wordt.  Via dit voorwoord wil ik mijn dank en bewondering 
uitspreken aan de  vrijwilligers van post Norg (inclusief partners!) voor de tijd en 

inspanning die al zijn en nog worden geleverd om deze dag succesvol te laten verlopen. 
Ook alle vrijwilligers van het ABWC verdienen een woord van dank. Zij dragen zorg voor 

een objectieve beoordeling die aansluit bij de landelijke les- en leerstof. Post Norg en de 
vrijwilligers van het ABWC staan samen garant voor een dag vol vakbekwaamheid. Top!  

 

Welke drie ploegen worden aan het eind van de dag door de beoordelaars aangewezen 
als de beste en gaan door naar de landelijke finale? Samen met jullie kijk ik 

nieuwsgierig en met spanning uit naar de prijsuitreiking.  
 

Alle deelnemers heel veel succes en een bijzonder plezierige en leerzame dag 

toegewenst. 
 

Richard Klok 
Hoofd Incidentbestrijding 

 

 
 

http://www.vrd.nl/
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 

Beste collega’s. 

ABWC Drenthe is steeds aan het vernieuwen! Vorig jaar waren ze nog in opleiding maar 

nu zijn de vier waarnemers volwaardige beoordelaars.  
 

Ook de administratie heeft een nieuw gezicht. Marijke heeft helaas Drenthe verlaten, 
maar de nieuwe gezichten zijn nu Heleen, Machtilda en Marian.  

Welkom allemaal en ik ben trots op jullie medewerking!! 
 

Gelukkig worden de vaardigheidstoetsen steeds vaker een onderdeel van het 

vakbekwaam blijven. Deelname aan de vaardigheidstoetsen is dus een uitstekend 
middel om vakbekwaam te blijven.  

We gaan dit jaar verder met het bepalen van de ploegindeling door middel van loting. 
Omdat het gewoon goed bevallen is.  

 

Belangrijk blijft natuurlijk ook het genieten van een gezellige dag en om even bij te 
praten met de collega’s. Ik weet zeker dat jullie op 10 juni in Norg kunnen genieten van 

alles wat de brandweer zo mooi maakt.  
Jullie zijn allemaal doorgedrongen naar de 2e ronde van de gewestelijke 

vaardigheidstoets en super gemotiveerd om bij de eerste drie te eindigen, want dan sta 

je wel mooi in de finale! 
 

De post Norg zal samen met het ABWC zorgen voor een gezellige, leerzame en 
plezierige brandweerdag. Jullie zijn van harte welkom.      

 
Ik wil de Veiligheidsregio Drenthe, de gemeente Noordenveld en de post Norg hartelijk 

bedanken voor het organiseren van de vaardigheidstoets en voor het regelen van deze 

brandweerdag. 
 

Lees het reglement 2017 nog even goed door want dan ben je helemaal op de hoogte 
van de laatste wijzigingen. zie www.abwc.nl/downloads 

 

Ik wens jullie namens alle medewerkers en beoordelaars een prettige toetsdag toe. 
 

 
Theo Seubers 

Provinciaal  coördinator vaardigheidstoetsen in Drenthe 

http://www.abwc.nl/downloads
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Verplichte aanrijroute 
 

Aanrijroute vanaf: 

Assen A28  –  Afslag 33 (Norg N371), op N373 via Huis ter Heide,  
 Zuidvelde naar Norg 

Roden  –  N373  (Norg)   via Roderesch en Langelo naar Norg 

Friesland  –  N917 (Haulerwijk) via Een naar  Norg 

 
 

Meldadres is Brandweerpost Norg, Eenerstraat 69, 9331 VE Norg.  
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:   
 
De vaardigheidstoetsen in 2017 worden georganiseerd onder auspiciën van het 

Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 
de brandweer Norg. 

 

Vaardigheidstoetsen : Norg 
 

Klasse : 112 
 

Prijzen : Er zijn prijzen voor de nummers 1 t/m 3 en  

  individuele prijzen voor de ploegleden. 
   

Prijsuitreiking    :   De prijzen worden uitgereikt door Klaas Smid 
burgemeester gemeente Noordenveld 

 

Plaats  : Wordt bij het melden kenbaar gemaakt 
   Norg 

 
Plaatsing volgende ronde: Nr. 1, 2 en 3 gaan naar de landelijke finale op  

9 september in Assendelft (Utrecht).   
 

 

Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via Jannes Barelds 06-22888802 
  en/of Theo Seubers 06-22541691 

 
Contactpersoon  

Gastkorps : Jannes Barelds (postchef) 06-22888802 

 
Meldadres : Brandweerpost Norg 

   Eenerstraat 69 
   9331 VE Norg 

    
Verkleden/douche :      Wordt bij het melden kenbaar gemaakt 

      Norg 

 
 

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  112  10 juni  Norg 
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2017 

 
De vaardigheidstoetsen worden gespeeld overeenkomstig het wedstrijdreglement 2017. 

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. 
 Indien een ploeg iets doet waarvan de beoordelaar had gedacht dat een andere 

ploeg dit zou 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. 
 Brandweer Nederland is volop in ontwikkeling op belangrijke thema’s. Denk 

aan:  

o Schoon / hygiënisch werken,  
o Situationeel leidinggeven en  

o Andere bezetting op tankautospuiten 

Voor als nog gaat iedere regio hier op eigen wijze mee om. Er is landelijk 
verschil in implementatie en bijscholing op dergelijke thema’s. Veelal ontbreekt 

ook het toetsingskader. 
 

Het ABWC heeft daarom besloten om dergelijke thema’s niet te toetsen tijdens 

de georganiseerde Vaardigheidstoetsen in 2017. 
 

Moet u datgene wat u hebt geleerd op het gebied van bijvoorbeeld schoon 
werken dan niet toepassen? Uiteraard wel! Verteld u aan uw beoordelaar wat u 

van plan bent te gaan doen. Als uw handelingen passen binnen het geheel van 
de vaardigheidstoets dan kunt u deze gewoon uitvoeren. Past dit niet, dan zal 

de beoordelaar aangeven dat uw verklaring voldoende is. Nogmaals, er vindt 

geen beoordeling hierop plaats! 
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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 zoals twitter en facebook gepast! 
 
Het verzenden 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. 
 

 
 

 
 


