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Voorwoord Burgemeester 
 
Beste deelnemer, 

 

Wij kunnen altijd op de brandweer rekenen, van het blussen van branden tot het 

redden van levens. Het is dan ook van groot belang dat de brandweermannen en 

vrouwen fit zijn en een goede conditie hebben. Hoe kan dit beter getest worden dan 

in een wedstrijd? Vandaag gaan jullie de strijd met elkaar aan tijdens de 

hogedrukvaardigheidstoets en een 112-vaardigheidstoets van het ABWC. 

 

De vrijwillige brandweer is, met drie brandweerposten in Heusden, goed 

vertegenwoordigd. Dit keer is het de beurt aan ‘Post Vlijmen’ om de 

brandweerwedstrijden te organiseren. 

 

Ik heet jullie dan ook, namens hen, van harte welkom in gemeente Heusden. In de 

omgeving van Vlijmen gaan jullie vandaag de strijd met elkaar aan! Het wordt een 

competitieve dag maar geniet vooral ook van het samenzijn. Het is belangrijk, om in 

tijden van ‘rust’ elkaar nog beter te leren kennen en de onderlinge band te 

versterken, want de vrouwen en mannen van de brandweer steunen elkaar door dik 

en dun. Dat kan alleen als er een hechte band is en je elkaar blindelings vertrouwt. 

 

De leden, oud-leden van de ‘post Vlijmen’ samen met enkele externen hebben 

ervoor gezorgd dat we er vandaag weer een knallende dag van kunnen maken. Ik 

ben nu al benieuwd wie zich na vandaag het ‘beste brandweerkorps’ mag noemen. 

 

Namens de gemeente wens ik je een leerzame en vooral plezierige dag toe! Weet 

dat je inzet veel respect afdwingt in onze gemeenschap. 

 

Succes! 

 

Willemijn van Hees, 

Burgemeester Heusden 
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Voorwoord Postcommandant 
 
Beste Brandweercollega’s, 

Namens Brandweerpost Vlijmen wil ik jullie hartelijk welkom heten in Vlijmen voor de 
brandweervaardigheidstoetsen van zaterdag 23 maart 2019! 

Met veel enthousiasme hebben oud-leden en brandweervrijwilligers van post Vlijmen 
samen met externen, twee fantastische vaardigheidsbanen gemaakt waar jullie als 

ploeg jullie lusten op kunnen botvieren. Tien ploegen mogen op de Hogedruk-baan 
hun vaardigheden ten toon spreiden en tien ploegen mogen op de 112-baan hun 
skills laten zien. 

De ABWC-vaardigheidstoetsen zijn een prachtige gelegenheid om per ploeg de 
theoretische- en praktische brandweerkennis te toetsen. Doelstelling is een mooie 
gezellige wedstrijddag waar iedereen persoonlijke leerpunten mag ontvangen. Wat 
minstens zo belangrijk is van zo’n dag is de collegiale gezelligheid en een extra 
verbroederingsmoment tussen posten. 

In het boekje hebben we niet de route naar de douches aangeven want dan weten 
jullie meteen waar de wedstrijd locatie is. Jullie zijn voor of na het douchen welkom 
op de brandweerkazerne Vlijmen voor fris, bier (ook alcoholvrij) tegen betaling of 
een gratis bakkie leut. 

We hopen dat jullie in groten getale aanwezig zullen zijn bij de prijsuitreiking om de 
winnaars in het zonnetje te zetten (of wenselijk zelf in het zonnetje te staan). Om 
19.00 worden jullie verwacht in kazerne Vlijmen voor de prijsuitreiking. We hopen 
dat jullie allemaal meerdere uren blijven hangen na de prijsuitreiking om gezellig bij 
te kletsen en na te genieten van een mooie dag! 

Namens alle leden en oud-leden van Brandweer post Vlijmen wensen we jullie een 
fijne, leerzame, sportieve, leuke en gezellige dag toe! 

Vriendelijke groet, 

Camillo Schure, 

Postcommandant Vlijmen 
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Voorwoord Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
Beste brandweercollega’s en belangstellende. 

Namens het ABWC wil ik u van harte welkom heten bij de vaardigheidstoetsen 112 

en TS-HD te Vlijmen op 23 maart 2019. Deze dag strijden er 20 ploegen voor 6 

plaatsen in de volgende ronde. 

Maar liefst 51 ploegen uit onze regio hebben zich ingeschreven om hun 

vaardigheden te toetsen.  Wij als organisatie zijn trots om voor al deze deelnemer de 

vaardigheidstoetsen op de verschillende dagen te mogen organiseren. Dit natuurlijk 

samen met een aantal zeer enthousiaste posten die daar ook dit seizoen weer het 

voortouw in nemen. 

Zowel de deelnemers als alle betrokkenen van de organisatie zijn elk op hun eigen 

manier bezig met vakbekwaam blijven. Prachtig om te ervaren dat we allen bezig zijn 

om het beste uit ons zelf te halen en zo de professionaliteit van ons vak op hoog 

niveau te houden.  

 

Op voorhand wil ik alle deelnemers, waarnemers  en een ieder die betrokken is bij de 

organisatie van de vaardigheidstoetsen bedanken voor hun inbreng! Samen maken 

we er weer een leerzaam en interessant seizoen van. 

 

Hopelijk mogen we ook dit jaar weer vele bezoeker ontvangen tijdens de 

vaardigheidstoetsen. Zowel betrokken brandweercollega’s, familieleden, als andere 

belangstellende zijn van harte welkom! 

 

Wellicht kent u onze slogan. “Houd het eerlijk”.  

Gelieve geen informatie over de inhoud van de vaardigheidstoets te delen op sociale 

media op de dag zelf. Dit om er voor te zorgen dat alle deelnemers gelijke kans 

hebben op een plaats in de volgende ronden. 

 

Ik wens u een leerzame, succesvolle en leuke dag toe! 

 

Martijn Jans, 

 

Regionaal coördinator vaardigheidstoetsen Brabant-Noord 
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Verplichte rijroute A59 Afrit 43 Nieuwkuijk, onderaan afrit linksaf (Wolput), 

vervolgens weg volgen en rechts aanhouden (Abt van Engelenlaan) 

Bij rotonde rechtsaf (Tuinbouwweg) deze volgen, enkele kruisingen oversteken en 

meldadres ligt aan rechterkant! 

Meldadres: BrabantPlant Tuinbouwweg 78, 5254VJ Haarsteeg (door de 

poort naar achteren rijden daar is de kantine). 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse: TS-HD en 112 

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

 
Vaardigheidstoetsen : Provinciaal 
 
Klasse : 112 en TS-HD 
 
Prijzen : 3 

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: burgemeester 
Willemijn van Hees, aanvang 19:30 uur 

Plaats  : Brandweerkazerne Vlijmen, Burg. Zwaansweg 2a, 

  5251 CJ Vlijmen 
 
Bij noodgevallen : bereikbaar via: 
  Eric van Oers 06-34830351 
  Camillo Schure 06-22575797 
   
Contactpersoon  : Camillo Schure 
Gastkorps : Vlijmen   
 
Meldadres  : Brabantplant, Tuinbouwweg78, 
  : 5254 VJ Haarsteeg, verplichte rijroute, zie routekaart 
 
Verkleden/douche : 09:00 uur tot 12:00 uur Kazerne Vlijmen. 

12:00 uur tot 18:00 uur sporthal die Heygrave, Burg. 

Zwaansweg 4, 5251 CJ Vlijmen 
 

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 baan 

Vlijmen 23 maart 2019 

 
Nr. Regio Post/Groep Melden Spelen 
 
1. Brabant-Noord Liempde 07:15 uur 08:00 uur 
2. Brabant-Noord Zeeland 08:10 uur 08:55 uur 
3. Brabant-Noord Mill 09:05 uur 09:50 uur 
4. Brabant-Noord Uden 10:00 uur 10:45 uur 
5. Brabant-Noord Oss 10:55 uur 11:40 uur 
 
Pauze 
 
6. Brabant-Noord Sint-Oedenrode 12:15 uur 13:00 uur 
7. Brabant-Noord Drunen 13:10 uur 13:55 uur 
8. Brabant-Noord Schijndel 14:05 uur 14:50 uur 
9. Brabant-Noord Geffen 15:00 uur 15:45 uur 
10. Brabant-Noord Berlicum 15:55 uur 16:40 uur 
 
 
Wedstrijdleider: Martijn Jans 
 
Juryleden: 
Bevelvoerder: Hans van Hoof 
Bevelvoerder: Harrie Constant 
1+2: Yvonne van Hooft 
3+4: Ger Adriaanse 
Pompbediener: Hans Schuurmans 
Baanleider: Eugene van Geffen 
Administratie: Luus van Esch 
 
Ontvangst Jury: Kazerne Vlijmen, Burg. Zwaansweg 2a, 5251 CJ Vlijmen, 
 aanvang 06:30 uur. 
 
 
Naar 1e ronde Gewestelijk 112: 
Nummer 1 Zaterdag 11 mei Gemert, Brabant-Zuid-Oost 
Nummer 2 Zaterdag 11 mei ‘s-Gravenmoer, Midden-West 
Nummer 3 Zaterdag 18 mei IJsselmuiden, Overijssel 
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Indeling baan  TS-HD baan 

Vlijmen 23 maart 2019 
 

Nr. Regio Post/Groep Melden Spelen 
 

1. Brabant-Noord Sint-Michielsgestel 07:30 uur 08:00 uur 
2. Brabant-Noord Vught A 08:25 uur 08:55 uur 
3. Brabant-Noord Haaren 09:20 uur 09:50 uur 
4. Brabant-Noord Boekel 10:15 uur 10:45 uur 
5. VR-Limburg-Noord Stramproy 11:10 uur 11:40 uur 
 
Pauze 
 
6. Brabant-Noord Oeffelt 12:35 uur 13:00 uur 
7. Brabant-Noord Nistelrode 2 13:30 uur 13:55 uur 

8. Brabant-Noord Boxmeer 14:25 uur 14:50 uur 
9. Brabant-Noord Cromvoirt 15:20 uur 15:45 uur 
10. VR-Limburg Beesel-Reuver 16:15 uur 16:40 uur 
 
 
Wedstrijdleider: Martijn Jans 
  
Juryleden: 
Bevelvoerder: Wim Janssen 
Bevelvoerder: Robert van de Wolk 
1+2: Rob van Hedel 
3+4: Marc Vissers 
Pompbediener: Pierre Damen 
Baanleider: Theo Clijnk 
Administratie: Luus van Esch 
 
Ontvangst Jury: Kazerne Vlijmen, Burg. Zwaansweg 2a, 5251 CJ Vlijmen 
 aanvang 06:30 uur 
 
 
Naar 1e ronde Gewestelijk 112: 
Nummer 1 Zaterdag 11 mei Vierlingsbeek, Brabant-Noord 
Nummer 2 Zaterdag 11 mei Vierlingsbeek, Brabant-Noord 
Nummer 3 Zaterdag 11 mei Sevenum, Limburg 
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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 juryleden, 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 jurylijsten zijn te downloaden op de site www.vaardigheidstoetsen.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 wedstrijden. 
• 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 

jurylid bevelvoerder. U mag geen nieuwe zaken meer aanpakken. Bestaande 
reeds ingezette activiteiten worden beoordeeld tot het einde van de 
oefening. 

• Indien de waterploeg iets doet waarvan de jury 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.vaardigheidstoetsen.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. 

 

 
 

 
 


