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Voorwoord Burgemeester 
Beste brandweermannen en -vrouwen en belangstellenden,  

Welkom in de gemeente Gemert-Bakel. Ik ben er trots op dat de brandweerpost Gemert 

van de regio Brabant Zuid-Oost deze ‘Klasse 112-wedstrijd’ organiseert. Hierbij 

verwelkomen we gastvrij brandweercollega’s van diverse posten en veiligheidsregio’s.  

Vandaag staan kwaliteit en inzet centraal. U zult alles uit de kast moeten halen om de 

jury en de collega’s te laten zien tot welke prestaties uw team in staat is. Vandaag 

oefent u in wedstrijdelement op situaties die in werkelijkheid levens kunnen redden. Uw 

vaardigheid is daarbij het allerbelangrijkste element. Hoe beslist u in het heetst van de 

strijd, om maar in brandweertermen te blijven. U maakt en houdt de samenleving een 

stuk veiliger en daarvoor wil ik mijn waardering uitspreken. Ik wens alle deelnemers 

daarom een leerzame dag, waarin ook gezelligheid en sportiviteit een plaats zullen 

hebben.  

Deze dag is ook een uitgelezen kans om dit belangrijke werk aan familie en vrienden te 

laten zien. Ik kijk er in ieder geval naar uit om de ploegen aan de slag te zien. Uiteraard 

ligt er voor de eerste drie blusgroepen een ticket klaar om deel te nemen aan de 2e 

gewestelijke ronde, in Spijkenisse op 15 juni. 

Dank aan de post Gemert en alle vrijwilligers voor de organisatie van deze dag. Ik wens 

alle deelnemers heel veel succes en wijsheid toe. Het belooft een geweldige dag te 

worden! 

Michiel van Veen 

Burgemeester Gemert-Bakel  
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Voorwoord Teamleider 
Inspanning: moeite doen om een activiteit te voltooien 

 
Het organiseren van een AWBC kwaliteitstest kost de nodige inspanningen. Die 

inspanningen zitten ook in het maken van het ABWC-programmaboekje. Naast relevante 
info gaat het boekje ook altijd gepaard met één of meerdere voorwoorden. Ik vraag mij 

dan wel eens af: ‘wordt het voorwoord ook gelezen?’. Ik span me nooit in om het 
voorwoord als eerste te lezen. Het meest nieuwsgierig ben ik naar de inspanning: de 

speeltijden. 

Toch hecht ik ook waarde aan het voorwoord. Het geeft een burgemeester, een 
leidinggevende of het ABWC de mogelijkheid om betrokkenheid te laten zien en een 

boodschap mee te geven. Van het ‘hart onder de riem steken’ tot een oprecht 
‘dankjewel’ voor de diverse inspanningen. Inspanningen waarvan we allemaal weten dat 

deze graag worden gedaan, maar die toch maar moeten gebeuren in tijden waarin 

iedereen druk is. Of het nou repressie is op de meest onmogelijke tijdstippen en op 
persoonlijk vaak onhandige en niet getimede momenten. Of dat het is ten behoeve van 

het organiseren van een kwaliteitstest. We doen toch maar mooi weer die moeite! 
 

Op deze dag wordt weer in spanning gewacht op wat het resultaat is geworden. Steeds 

vaker is het puntenverschil tussen de sterkste ploegen marginaal. Het beoordelen, 
punten toekennen en tellen; dat is ook nogal een inspanning met de kwaliteit die de 

ploegen nu tentoonspreiden. We staan bij alle inspanningen om een wedstrijddag goed 
te laten verlopen ook vaak (te) weinig stil. Maar we weten allemaal dat een dag als 

deze niet zomaar tot stand komt. Ik zeg het nog maar eens: net als bij een echte inzet 
gaat het gepaard met veel inspanningen voor ploeg en organisatie. Dat verdient veel lof 

en dankbaarheid. Bij deze! 

Maar goed, even terug naar het voorwoord. Want wie leest dat? Of gaan we meteen 
over op het voltooien van de activiteit?  Want dat is ook wel een beetje brandweer 

eigen. We krijgen een alarm of een opdracht en we gaan over tot actie. Daar trainen we 
voor en daar doen we het voor. Dan staan we scherp en hebben we niet veel informatie 

nodig om tot actie te komen. Nee, bij een inzet of een wedstrijd is een uitgebreid 

voorwoord niet nodig. Geef een kort bericht en de ploeg zal zich inspannen om het 
incident snel te bestrijden. Dus laat dit voorwoord voor wat het is. Nu over tot de 

inspanning en dus moeite doen om deze activiteit te voltooien!  
Succes en vooral veel plezier! 

 
Erwin Baron 

Teamleider Repressie 

Gemert-Bakel-De Rips-Lieshout 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen. 
 
De Provinciale vaardigheid toetsen zitten er weer op, dat wil zeggen dat de geplaatste 

ploegen zich kunnen gaan toetsen in de 1e gewestelijk toetsen. 
De ploegen komen nu dus niet alleen uit Brabant Zuid Oost maar ook uit de andere 

provincies zoals Zeeland, Limburg en Brabant Noord. 

Het Korps Gemert heeft deze taak op zich genomen om deze 1e gewestelijke 
vaardigheid toets op zich te nemen zij hebben hun eigen toets moeten verplaatsen om 

deze dag te organiseren. 
Zij hebben in het verleden laten zien dat zij dit met veel enthousiasme en veel inzet tot 

een goed einde zullen brengen. Zij zitten zelf nog in 2 klasse in de gewestelijke 
volgende ronde. 

 

 Welkom dus bij vaardigheidstoetsen 1e ronde gewestelijke van het ABWC, de ploegen 
die vandaag aantreden zijn een ronde verder en dat is een mooie prestatie. 

De vaardigheidstoetsen staan voor de kracht van vakbekwaamheid en hiermee zijn wij 
een voorloper op de “profcheck” van de afdeling vakbekwaam blijven. 

Alles om ons heen verandert, ook de vaardigheidstoetsen. Dit betekent dat er vragen 

naar boven komen zoals: ‘Is de benaming TS-HD nog wel juiste of gaan we naar de 
klasse Brandbestrijding?’, ‘Hoe staat het met de hernieuwde kijk op brandbestrijding?’ 

en ‘Kloppen de scenario’s nog wel met de praktijk?’. 
Ook wij in de regio Brabant Zuid -Oost zullen meegaan in deze tijd en de scenario’s en 

de beoordelingen hierop steeds aanpassen. 

Hou daarom onze site : www.vaardigheidtoetsen.nl, goed in de gaten en laat je niet 
verrassen door veranderingen. 

Voor de 3 ploegen die doorgaan naar de 2e gewestelijke veel succes. 
Met groet, 

 

 Alex Martens Prov. coordinator 

http://www.vaardigheidtoetsen.nl/
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  112 

 

De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 

de brandweer VRBZO Post Gemert 
 

Vaardigheidstoetsen : 2019 
 

Klasse : 112 1e gewestelijk 

 

Prijzen : 3  Beschikbaar gesteld door het ABWC 

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  

      Provinciaal coördinator: Alex Martens en 
                                         Burgemeester Dhr. Michiel van Veen 

 

Plaats  : Dientje 
      Kerkstraat 7 
      5421 KX  Gemert 

  Aanvang 19.30 uur 

 

Let op: In verband met de Cityrun is “Dientje”niet met de auto bereikbaar. 

Parkeren is mogelijk bij: Garage Vogels en parkeerterrein tegenover. 

Kromstraat 41 Gemert. 

Van hieruit is het 5 minuten lopen naar “Dientje 
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Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 0641314788 
  Bert van der Veen 0645244085 

 

Contactpersoon  
Gastkorps : Bert van der Veen 0645244085 

  Robert Bevers       0621117655 
  

Meldadres  : Brandweer Kazerne Post Gemert 
         Cortenbachstraat 2B 

         5421 KJ Gemert 

  
 

Verkleden/douche : Brandweer kazerne post Gemert 
      Cortenbach straat 2B 5421 KJ Gemert 

 

 
Veiligheid : De organisatie gaat ervanuit dat u op de hoogte bent 

  van de “No play” procedure en hier naar kunt handelen. 
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Indeling baan  Klasse 112   1e Gewestelijke 
11 mei 2019 te Gemert 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 

1. VRBZO                      Bakel 07.00 uur 07.30 uur 
2. VRBN              Mill                     07.45 uur  08.30 uur  

3. VRBZO   De Beerzen         08.45 uur  09.30 uur  

4. VRBN  Grave 09.45 uur  10.30 uur  
5 VRBZO   VRBZO (Dames)     10.45 uur             11.30 uur 

Pauze 
6. VRBN                       Sint Anthonis           12.15 uur  13.00 uur 

7. VRBZO             Mierlo           12.45 uur            14.00 uur  

8. VR-Limburg             Belfeld         13.45 uur  15.00 uur 
9. VR-Limburg             Hunsel          14.45 uur            16.00 uur 

10.VR-Limburg             Montfort        16.15 uur             17.00 uur 
 

 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Alex Martens 

Assistent Coordinator:                         Harolt Tekath 

 
Beoordelingsteam:      

Waarnemer Bevelvoerder/ teamleider Peter van Vlerken Lieshout 
Waarnemer Bevelvoerder  Theo Luijten  Nederweert 

Waarnemer Aanvalsploeg  Hendrie Mulleman Valkenswaard 

Waarnemer Waterploeg Edwin van Vliet Zeeland 
Waarnemer Pompbediende  Henk Roefs              Oirschot 

Tijdwaarnemer  Peter van Vlerken    Lieshout  
Tijdwaarnemer  Hendrie Mulleman Valkenswaard  

Tijdwaarnemer  Edwin van Vliet   

Administratie  Frans Oosterwaal Kaatsheuvel 
Administratie  Renske Brandt Helmond 

Administratie  Ping van Loon Bladel 
Verbindingen/Centralist  Koen van Stiphout Helmond 

 
Naar de 2e ronde gewestelijke gaan: 

Nrs.1, 2, en3  locatie volgt. 
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2019 

 

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 totaalbeeld 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. 
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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. 
 

 
 

 
 


