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Voorwoord  
 
Beste brandweerteams, 

Het bestrijden van incidenten is jullie dagelijkse taak. Jullie steken je nek uit om 

anderen te helpen, gaan voorop bij gevaar. Het belang van goed geschoolde 

brandweerkorpsen is dus essentieel! 

Vandaag is het team van 's Gravenmoer jullie gastheer en zij hebben hun best gedaan 

om u een mooi programma voor te leggen. 

Ieder brandweerkorps oefent regelmatig alle facetten van het brandweervak. Maar 

als er geoefend kan worden met een wedstrijdelement geeft dat toch net meer 

uitdaging. 

Deze wedstrijden laten niet alleen de adrenaline weer stromen maar halen ook het 

beste uit de teams. Het oefenen, het leren en het leveren van een optimale prestatie 

dragen bij aan de veiligheid van onze inwoners. Die veiligheid is iets wat ons allemaal 

raakt en daarbij is jullie inzet van grote waarde! 

Haal vandaag het beste uit jezelf en het beste uit jouw team.  

Veel succes maar vooral ook heel veel plezier! 

 

Marina Starmans-Gelijns 

Burgemeester gemeente Dongen 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

         ‘s Gravenmoer                               -3-                          11 mei  2019         

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 



 

         ‘s Gravenmoer                               -4-                          11 mei  2019         

 
 
Voorwoord  Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 

 
Beste collega’s, supporters en andere geïnteresseerden, 

 
Welkom bij vaardigheidstoetsen 1e ronde gewestelijke, 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 Midden- en West-Brabant zullen meegaan in deze tijd en de 
scenario’s en de beoordelingen hierop steeds aanpassen.  
Laat je niet verrassen en bekijk het reglement op www.abwc.nl/downloads  

 
Een vaardigheidstoets blijft een gezonde strijd. Stel je open om getoetst te worden 
op wat je de afgelopen jaren beoefend hebt. Doe dit zo realistisch, veilig en 
efficiënt mogelijk volgens de huidige les en leerstof. (ELO) 
De waarnemers zullen een beoordeling geven met een positieve terugkoppeling 
naar de deelnemers.  

 
Zaterdag 11 mei  zijn wij te gast bij de groep ‘s Gravenmoer. Deze collega’s hebben 
voor jullie een uitdagend, realistisch en zeker leerzaam scenario neergezet  
Langs deze weg wil ik een ieder die betrokken is bij de organisatie, hartelijk danken 
voor de inzet en hun vrijwilligheid. 

 
Ik wens iedereen een sportieve mooie dag toe en hoop jullie deze dag of op een 
van de andere vaardigheidstoetsen te ontmoeten. 

 
Wilbert van Steenis  
Provinciaal coördinator vaardigheidstoetsen  
Midden- en West-Brabant   
 

 
 
 

http://www.abwc.nl/downloads
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Vaardigheidstoetsen 1e ronde gewestelijk 112 

 
De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën van 

het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de 
brandweer post ‘s Gravenmoer. 

 

Vaardigheidstoetsen : 1e ronde gewestelijke 
 

Klasse : 112 
 

Prijzen : ABWC stelt per baan 3 prijzen beschikbaar  

Prijsuitreiking    :    De prijzen worden uitgereikt door:  
                                                         Burgemeester van gemeente Dongen 

  

Plaats  : Brandweerkazerne  
  Molendijk 3e  

  5109 RL ‘s Gravenmoer 

 
Tijd : 19:15 uur  

 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 06-83520441 

Wilbert van Steenis provinciale coördinator 
vaardigheidstoetsen ABWC  

Contactpersoon  

Gastkorps : Christ van Gurp     ( 06-52398089 ) 
  Maarten Havenga  ( 06-22517154 ) 

 
Meldadres : Brandweerkazerne  

  Molendijk 3e  

  5109 RL ‘s Gravenmoer 
 

   LET OP VERPLICHTE AANRIJ ROUTE 
 

Verkleden/douche : Ter plaatse bekend gemaakt  

 
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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Soort: 1e ronde gewestelijke  

Klasse: 112 

Wedstrijdplaats: ‘s Gravenmoer 

Datum: 11 mei 2019 

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

07:40 08:00 Waalwijk 

08:35 08:55 Vught - B 

09:30 09:50 Schoonrewoerd 

10:25 10:45 Liempde 

11:20 11:40 Heinenoord 

 
Pauze  

12:55 13:15 Kruisland  

13:50 14:10 Oud Beijerland 

14:45 15:05 Steenbergen 

15:40 16:00 Melissant  

 Einde  

 
 
Beoordelingsteam; 
 

Teamleider :   Melchior van Slobbe ( Midden- West Brabant) 
 Bevelvoerder :     ( Utrecht ) 
 1 & 2  :     ( Brabant Noord) 
 3 & 4  :   Karel Dieker   ( Midden- West Brabant ) 
 P  :   Martin van Dorp  ( Midden- West Brabant ) 
 Stage   :  
 

Administratie: 
 
Barry & Wendy Snoeijers  
 

Vaardigheidstoets coördinatie : 
 
Wilbert van Steenis  &  Wim Faro 
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Welkom bij de brandweer Midden en West-Brabant post ’s Gravenmoer 

Wij als brandweerpost ‘s Gravenmoer heten u van harte welkom in ons mooie dorp, 
waar u uw kennis en kunde komt laten zien.  
Maar we hopen natuurlijk dat het voor uw alle een mooie leerzame en vooral een 
gezellige dag mag worden. 
’s Gravenmoer is een klein landelijk dorp en behoort tot de gemeente Dongen. De 
post bestaat uit 17 mannen en 1 vrouw, sinds vorige jaar hebben we er 4 aspiranten 
bij gekregen welke nu volop met de opleiding bezig zijn. Alle 4 hebben ze voorheen 
bij de jeugdbrandweer gezeten, deze kweekvijver heeft zeker zijn vruchten 
afgeworpen want hiermee hebben wij nu 6 man afkomstig van de jeugdbrandweer 
Dongen. Daarnaast heeft de regionale brandweer Midden en West-Brabant via deze 
kweekvijver 1 OVD, en nog 1 OVD in opleiding. Deze hebben het voor ons weer 
mogelijk gemaakt om deel te kunnen nemen aan de hoofdklasse vaardigheidstoets.  
De bezetting overdag is ook bij onze post lastig. Er zijn in ons verzorgingsgebied 
weinig bedrijven. We hebben gemiddeld een kleine 30 uitrukken per jaar, gelukkig 
hebben we weinig loze en automatische meldingen. We zitten hier in een landelijke 
agrarische omgeving waarmee jullie ook deze dag zullen kennis maken. 
Wij als team denken voor de deelnemende ploegen en toeschouwer een mooi 
scenario te hebben neergezet. 
Wij als post ’s Gravenmoer nemen zelf elk jaar ook weer deel aan de 
vaardigheidstoeten in de diversen klasse HD-Tas, 112 en als het mogelijk is de 
hoofdklasse. Dit jaar zelfs deelgenomen aan de pilot TS4 in Aalsmeer. 
Ondanks meedoen belangrijker is als winnen, gaan ook wij telkens graag een ronden 
verder. Soms lukt het ons wel maar vaak ook net niet, we hebben de laatste 10 jaar 
wel 2 maal aan de landelijke finale mogen ruiken. 
 
Nogmaals heel veel plezier deze dag en geniet ervan. 
 
Namens post ’s Gravenmoer    
 
 
 

 
 

 



 

         ‘s Gravenmoer                               -8-                          11 mei  2019         
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Verplichte aanrijroute 
Meldplaats: Brandweer kazerne Molendijk 3e ‘s Gravenmoer 
 

Via A59 afslag 35 Waspik / ’s Gravenmoer 
Of A27 afslag Oosterhout / Dongen 
 
 

 

Meldplaats 
Molendijk 3e 
5109 RL 
‘s Gravenmoer 

A59 afslag 35 

A 27 afslagnr. 19  
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Plaatsing volgende ronde  
 

    Geplaatst: Datum: Provincie: Organiserend korps: 

Nr. 1. 15-06-19 Zuid Holland Spijkenisse 

Nr. 2. 15-06-19 Zuid Holland Spijkenisse 

Nr. 3. 15-06-19 Zuid Holland Spijkenisse 

 

 
 
 

LET OP ! 
 

Gemaakte foto’s / films mogen niet op facebook / 
twitter of andere multimedia geplaatst worden 

voor einde van deze vaardigheidstoetsen ! 
Hiermee houd u het spannend en sportief voor 

de ploegen die na u komen spelen. 
Tevens is het niet toegestaan om voor aanvang 

van u spelende ploeg bij of op het object te 
begeven . 
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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 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”. 
 

 

http://www.abwc.nl/
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 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 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. 
 

 
 

 


