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Voorwoord Burgemeester 
 

      
 

 

Voorwoord Operationeel  Manager 
 

Beste brandweercollega's,  
 
 

De wereld waarin wij leven veranderd met de dag. Of het nu de woningen zijn waarin 

we leven, de vervoersmiddelen waarmee we ons vervoeren of de delicate omgeving om 

ons heen: we zien ze veranderen als we met ons vak bezig zijn. Nieuwe 
veiligheidsvoorzieningen in auto's, alternatieve krachtbronnen in huizen of onze 

omgeving die steeds weer vraagt om andere kennis, andere vaardigheden of inzichten 
van ons als brandweer. 
Training is dan ook essentieel en gericht op onze dagelijkse uitdagingen: ''Train as you 
Fight''.  
Respect aan u is dan ook op zijn plaats. Want je kwetsbaar op durven stellen gedurende 

een vaardigheidstoets, waarbij anderen iets mogen zeggen over jóu vaardigheden vergt 
moed. Moed die bij u past als brandweerploeg. 
 

Dankbaarheid & respect ook richting onze postleden die – samen met de organisatie - 

deze dag mogelijk maken en al weken bezig zijn met de organisatie rondom het object, 

de logistiek en materiaal: Chapeau !.  
 

Vergeet vooral niet te genieten, deze dag - de vaardigheidstoets – mag vooral een 
gezellige dag zijn met hopelijk veel leuke en - soms - spannende momenten waarbij 

collega's maar ook partners en kinderen elkaar ontmoeten met een brede glimlach.. 
 

Namens post Geldrop wens ik u veel succes, wens ik allemaal een eerste plek (of toch 

tenminste een mooie beker) en veel gezelligheid! 
  
Hang tough' 
  
Bas van Doren  
Operationeel manager post Geldrop'' 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen. 
 
Ik heet jullie hartelijk welkom op deze 2e vaardigheidstoets klasse 112 2019 

 te Geldrop Mierlo. 
De post Geldrop heeft dit jaar de organisatie van deze klasse op zich genomen waar wij 

als ABWC ze zeer dankbaar voor zijn. 

Het is toch weer iedere keer moeilijk om een geschikt scenario te bedenken, en ik denk 
dat zij ook nu weer een uitdagend scenario hebben bedacht. 

Hoe de posten het hebben opgelost zien we op het eind van de dag tijdens de 
prijsuitreiking. 

Ik wil alvast de post Geldrop bedanken voor hun gastvrijheid en hun inzet om deze 

vaardigheid toets tot een leuke leerzame dag te maken. 
De post Geldrop doet al jaren mee met de vaardigheid toetsen van het ABWC, met 

wisselende successen, maar ook in het organiseren zijn ze een kei. 
Het scenario zal dan ook zo zijn, dat er een uitdagende dag voor jullie in het verschiet 

ligt.  
De ploegen die doorgaan naar de 1e gewestelijke wensen we van hieruit dan ook veel 

succes. 

 
Een woord van dank aan de eigenaar van het object en alle vrijwilligers van de post 

Geldrop, mijn team de beoordelaars en mijn assistent want zonder hun kunnen jullie 
deze vaardigheid toets niet spelen en dus niet jullie vaardigheden laten beoordelen. 

 

Sta open voor deze beoordelingen zij zullen altijd een positief karakter hebben bedoeld 
om jullie iets mee te geven. 

Na dit jaar zullen er wijzigingen zijn de te spelen klasse ‘s, kijk eens regelmatig op de 
site van het ABWC; www.abwc,nl . 

Wees sportief en zet pas na de laatste te spelen ploeg foto`s of items op de sociaal 

media. 
Alle ploegen veel succes vandaag en misschien treffen we elkaar in de volgende ronde.  

 

 Alex Martens prov. Coördinator Brabant Zuid Oost. 
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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 Geldrop-Mierlo post Geldrop. 
 

Vaardigheidstoetsen : provinciaal 

 
Klasse : 112 

 

Prijzen : 3 beschikbaar gesteld door het ABWC 

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: 

     Provinciaal Coördinator Alex Martens en 

      Wethouder Marc Jeuken 
 

Plaats  : Brandweerkazerne Geldrop 
      Laan der Vier Heemskinderen 17 
      5664 TH Geldrop-Mierlo 
  Aanvang 19.30 uur  

        
 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via Provinciaal Coordinator 0641314788 
  en/of Harolt Tekath  06466388226 

 
Contactpersoon  

Gastkorps : Bas van Doren 

 
Meldadres  : Kazerne Geldrop 

   Laan der Vier Heemskinderen 
   5664 TH Geldrop-Mierlo  

 
Verkleden/douche : Brandweer Kazerne Geldrop  

 

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  Provinciaal Klasse 112 
   Geldrop-Mierlo 

 
 

Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 

1.VRBZO Son en Breugel1   07.00 uur   07.30 uur 
2.VRBZO    De Beerzen 1          07.50 uur   08.30 uur     

3.VRBZO    Budel 1          08.45 uur   09.30 uur 
4.VRBZO    Luyksgestel 1          09.45 uur             10.30 uur  

5.VRBZO    Bakel 3          10.45 uur   11.30 uur  

Pauze 
6.VRBZO    Hapert 3          12.30 uur             13.00 uur  

7.VRBZO    Maarheeze           13.20 uur   14.00 uur 
8.VRBZO    Ploeg VRBZO          14.10 uur   15.00 uur  

9.VRBZO    Reusel 1          15.00 uur   16.00 uur  
10.VRBZO    Gemert 2          16.10 uur   17.00 uur 

 

Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Alex Martens 
Ass.   Coördinator vaardigheidstoets: Harolt Tekath 

  
 

Beoordelingsteam: 

Waarnemer Bevelvoerder/Teamleider.       Hendrie Mulleman       Valkenswaard 
Waarnemer Bevelvoerder                       Iwan Michelbrink    Hapert      

Waarnemer Aanvalsploeg                       Peter van Vlerken    Lieshout 
Waarnemer Waterploeg                       Henk Roefs     Oirschot 

Waarnemer Pompbediende                       Jan-Pieter Louwers    Mierlo   
Tijdwaarnemer                       Hendrie Mulleman    Valkenswaard  

Tijdwaarnemer                       Peter van Vlerken    Lieshout 

Administratie                       Frans Oosterwaal    Kaatsheuvel 
                       Renske Brandt    Helmond 

                                                             Ping van Loon    Bladel 
Verbindingen/Centralist                       Thijs Geeven     Geldrop-Mierlo 

 

Naar de volgende ronde 1e Gewestelijk: 
Nummer 1 en 2   Gemert-Bakel 11 mei 

Nummer 3           Elst               18 mei 
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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”. 

• 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/
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. 
 

 
 

 
 


