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Voorwoord burgemeester 

 

Brandweerlieden, genodigden en allen, die door hun aanwezigheid hun 
belangstelling willen 
tonen dan wel fanatiek komen supporteren tijdens de landelijke finale 
2019, van harte welkom in Schijndel, gemeente Meierijstad. 
 
De wedstrijden zijn onderdeel van het 125-jarig jubileum van de 
brandweer in Schijndel. Zes 
brandweerkorpsen geven dit jaar acte de présence om in onderlinge 
competitie uit te maken 
wie van hen de benodigde vaardigheden het beste beheerst. 
Vaardigheden die een uitgebreid repertoire beslaan. Immers, de 
vrijwilligers van de brandweer zijn veel meer dan de van oudsher 
bekende bluseenheid. Door de veelzijdigheid van hun taken, wordt van 
hen een grote zelfdiscipline vereist, een goede onderlinge 
verstandhouding (in sommige gevallen zal men zelfs letterlijk blindelings 
op elkaar moeten kunnen vertrouwen) en veel, veel oefenen op allerlei 
(on)denkbare zaken. Ook het bijhouden van de theorie vereist een 
gedegen opleiding en studie. Vandaag zult u met eigen ogen kunnen 
waarnemen waartoe dit vele oefenen heeft geleid. Want uiteindelijk zal 
alles toch in praktijk gebracht moeten worden. Zoveel is zeker. Alleen, 
het tijdstip waarop men “in het echt” moet uitrukken is iets wat men niet 
in eigen hand heeft. Bij nacht en ontij kan men te hulp geroepen worden. 
 
Brandweerlieden krijgen steeds vaker te maken met mensen die hun 
boosheid niet kunnen 
beteugelen. Het lontje van de mensen wordt steeds korter. 
Brandweermensen moeten 
ongehinderd hun werk kunnen uitvoeren. Geweld en agressie tegen 
hulpverleners in welke 
vorm dan ook is onacceptabel en wordt niet getolereerd. Wij zullen er 
alles aan doen om 
dergelijk gedrag in Meierijstad te bestrijden. Daarom heb ik zo ontzettend 
veel waardering en 
bewondering voor deze mensen. Ze staan er toch maar iedere keer! 
 
Vandaag wordt in competitief verband gestreden in zo nauwkeurig naar 
het werkelijke leven 
nagebootste omstandigheden. Nu kan men tonen de kneepjes van het 
vak te kennen en hoe 



 

 

Schijndel –28  september 2019      3         

deze in goed onderlinge samenwerking toe te passen. 
Ik wens u alleen een bijzonder fijne wedstrijd toe! 
 
Ir. C.H.C. van Rooij 
Burgemeester 
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Voorwoord Commandant 

Beste Brandweercollega’s, 
 
Allen hartelijk welkom in het mooie Schijndel voor de landelijke finale van 

de vaardigheidstoetsen Hoofdklasse 2019.   

Als postcommandant van brandweer Post Schijndel in de 

veiligheidsregio Brabant Noord ben ik  samen met onze 26 vrijwilligers 

enorm trots om vandaag de zes beste brandweerploegen van Nederland 

te mogen ontvangen. Zij hebben inmiddels een hele rij 

vaardigheidstoetsen goed doorlopen waardoor zij nu echt aan elkaar 

gewaagd zijn om te strijden om het landskampioenschap. Los van hun 

operationele taak thuis, in hun eigen omgeving hebben zij veel tijd 

gestopt in het oefenen voor deze dag. Het zo realistisch mogelijk in 

praktijk brengen van jullie (theoretische en praktische) kennis gaat heel 

natuurlijk samen in de methode van de vaardigheidstoetsen.  

Naast de winnaar staan op zaterdagavond ook 5 finalisten! Vergeet dus 

niet dat jullie dus al heel ver gekomen zijn. Je eigen korps en natuurlijk 

jullie gemeente mag heel trost zijn op zulke gedreven, getrainde en 

fanatieke brandweermensen die over hun veiligheid waken. Ook de 

saamhorigheid en teambuilding opgedaan op of in aanloop naar dit 

kampioenschap zullen jullie nooit vergeten. 

De organisatie dit jaar wordt gedaan door de vrijwilligers van post 

Schijndel. Zij bestaan dit jaar 125 jaar en weten wat het is om paraat te 

staan, om te oefenen, te leren, sociale activiteiten te ontwikkelen en ook 

nog eens met trots naar hun eigen prijzenkast te kijken van de afgelopen 

125 jaar. 
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Naast tal van jubileumactiviteiten dit jaar is de organisatie van de finale 

een mooi moment om onszelf te profileren. Onze saamhorigheid om dit 

te mogen en kunnen organiseren is weer goed van pas gekomen. Echt 

iedereen is ingezet of heeft zijn steentje bijgedragen in het scenario, de 

voorbereiding en de dag zelf. Het korps Schijndel herkent zich in de 

slogan: één team, één taak. Iets wat we al 125 jaar heel normaal vinden. 

Met dank aan alle betrokkenen die deze dag mogelijk maken wens ik 

iedereen een hele fijne en succesvolle dag toe. 

Willem van Cuijk 

Postcommandant post Schijndel 

Brandweer Brabant Noord 
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Voorwoord Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 

Beste brandweercollega’s en belangstellende. 

 

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

vaardigheidstoets hoofdklasse te Schijndel op 28 september 2019. Deze 

dag strijden er 6 ploegen voor de fel begeerde titel van landskampioen. 

 

Alle deelnemende ploegen hebben dit seizoen al meerdere 

ingewikkelde uitdagingen voorgeschoteld gekregen tijdens de 

voorrondes. Deze hebben ze met goed resultaat doorstaan en daarmee 

een plaatsje veroverd in de landelijke finale. Dat is op voorhand al een 

prestatie van formaat. Wij zijn ook trots dat wij nu de landelijke finale 

mogen organiseren voor deze kundige ploegen!  

De vaardigheidstoetsen houden de geoefendheid van de deelnemers op 

niveau en vooral het lerend effect is van belang tijdens deze toetsen. 

Maar nu de deelnemers eenmaal de finale bereikt hebben is het winnen 

van deze finale natuurlijk een doel op zich. Hierbij wil ik alle deelnemers 

ontzettend veel succes wensen met het behalen van dit doel! 

 

De post Schijndel heeft de organisatie van deze landelijke finale op zich 

genomen. Met veel energie, zorgvuldigheid en professionaliteit hebben 

ze een zeer uitdagend scenario neer gezet voor de deelnemende 

ploegen. Ik ben er zeker van de al deze energie en weken van 

voorbereidingen zullen resulteren in een finale waardige 

vaardigheidstoets!  

 

Hopelijk mogen we ook op de finale dag weer vele bezoekers ontvangen 

tijdens deze vaardigheidstoets. Zowel betrokken brandweercollega’s, 

familieleden, als andere belangstellende zijn van harte welkom! 

 

Wellicht kent u onze slogan. “Houd het eerlijk”.  
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Gelieve geen informatie over de inhoud van de vaardigheidstoets te 

delen op sociale media op de dag zelf. Dit om ervoor te zorgen dat alle 

deelnemers gelijke kans hebben op een goed resultaat. 

 

 

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

 

 

 

Martijn Jans 

 

Regionaal coördinator vaardigheidstoetsen Brabant-Noord 
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Indeling baan : Hoofdklasse, 28 september 2019 
 

Nr.Regio Post/Groep Melden  Spelen 

1. BRW-M.W.Brabant Diessen 07:45  08:15 

2. VR-Gelderland Z Neerwijnen west 2 09:15  09:45 

3. VR-Brabant zuid oost DE Beerzen-2 10:50  11:15 

     

    

Pauze (12:25 tot 13:00) 

    

4. VRU-2 Cothem/langbroek-2 12:30  13:10 

5. Brw- Amsterdam/Amstel Aalsmeer 14:10  14:40 

6. Vr-Rotterdam-Rijnmond Dirksland 15:40  16:10 

 
 
Juryleden: 
OvD Frank van Krieken 
Bevelvoerder Hendrie Mulleman  
Bevelvoerder Arjan Gijsbers 
Aanvalsploeg Jan Slijkhuis 
Waterploeg Rob Gitmans 
Pompbediener Herman Reijnders 
Baanleider Willy Tijssen 
Administratie Joost Gevers 
 
Ontvangst Jury; Brandweerkazerne Schijndel, Kerkendijk 57, 5482 KG 
om 06:15 uur 
 
 
 

 

Landelijke vaardigheidstoetsen klasse: Hoofdklasse 

De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën 

van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met 

de medewerkers van de brandweer Schijndel. 

 
Vaardigheidstoetsen : Landelijk 
 
Klasse : Hoofdklasse 
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Prijzen : 3 

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: 
Burgemeester Kees van Rooij om 19.30 uur 

 
Plaats  : Cultureel Centrum ‘t Spectrum 
  Steeg 9, 5482 WN Schijndel 
 
Bij noodgevallen : 06-11886935 
 
 
Contactpersoon  : Willem van Cuijk 
Gastkorps : Schijndel 

   
 
Meldadres : Brandweerkazerne Schijndel 
  Kerkendijk 57, 5482 KG Schijndel 

Aanrijden spelende ploegen via A2 ’s 

Hertogenbosch, dan afslag Schijndel, en 

navigatie Kerkendijk 57 invoeren. 

 
Verkleden/douche : Sportcomplex De Dioscuren  
   Bunderstraat 6b Schijndel 
 
 
Veiligheid : De organisatie gaat ervan uit dat u op de 
  hoogte bent van de “No play” procedure en 
  ernaar kunt handelen. 
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen 2019 

 

De vaardigheidstoetsen worden gespeeld overeenkomstig het 

wedstrijdreglement. Lees dit 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 goed 

observeren kan niet van 25 meter afstand. Er worden niet alleen kruisjes 

gezet waar allemaal aan gedacht is maar ook naar het totaalbeeld 

tijdens de inzet. Nieuwe jurylijsten zijn te downloaden op de site 

www.vaardigheidstoetsen.nl. 

Denk aan de volgende punten: 

• Vooraf bij de start wordt willekeurig de rolverdeling van de 

manschappen toegewezen. Dit geldt niet voor de OvD, 

Bevelvoerder en Chauffeur. 

• Is uw nummer duidelijk zichtbaar? Ook met ademlucht? 

• Is uw uitrusting voorzien van veiligheidsmiddelen zoals 

bijvoorbeeld een FireFly, gebruik deze dan ook (goed). 

• Een nader bericht kan alleen juist worden gegeven na 

verkenning van de bevelvoerder en een daarin gebaseerde 

indruk van de inzet. 

• Verbindingen gaan via C-2000. Berichten gaan van de AC naar 

de bevelvoerder en vice versa. De organisatie zorgt voor deze 

communicatiemiddelen. 

• U zorgt zelf voor communicatiemiddelen binnen de ploeg. 

• Het jurylid bevelvoerder kan de opdracht ‘speeltijd voorbij’ of 

‘inpakken’ geven. U mag dan geen nieuwe taken oppakken. 

Bestaande of reeds opgepakte taken worden beoordeeld tot het 

einde van de wedstrijd. 

• Indien de waterploeg iets doet waarvan de jury had bedacht dat 

de aanvalsploeg dit zou doen, wordt dit gewoon beoordeeld met 

daarbij de opmerking ‘gedaan door’. 

 

http://www.vaardigheidstoetsen.nl/


 

 

Schijndel –28  september 2019      11         

• De statusbox is niet van toepassing tijdens de wedstrijd. 

• Speel geen toneel! Niet alleen zeggen maar ook doen. Indien 

het niet is toegestaan zal de jury ingrijpen. Wees niet bang om 

hardop te denken. 

• Voor deelname aan de wedstrijd is een volledig uitgeruste TS 

benodigd. Het is niet toegestaan extra uitrusting bovenop de 

standaard bepakking te gebruiken om de inzet voor alle ploegen 

gelijk te houden. 

• De inzet van een HV of RV kan voorkomen. Deze staan onder 

het bevel van de wedstrijdploeg. Bij een HV zijn dit de chauffeur 

en ‘magazijnmeester’, bij een RV een chauffeur en korfbediener. 

Deze manschappen zijn niet inzetbaar voor andere taken. 

Samenwerking met deze manschappen wordt ook beoordeeld. 

• Levensreddende handelingen kunnen voorkomen en hier wordt 

ook op beoordeeld. 

 

Wees vooral sportief en eerlijk… Er kunnen fouten gemaakt 

worden, door u en door ons. Echter, we streven hetzelfde doel na: 

het leereffect en het niveau van brandweer Nederland op peil 

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 

AWBC voor de mogelijkheden./ 


