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Voorwoord burgemeester 

De brandweerpost Haps organiseert de eerste ronde van de Hoofdklasse 
Vaardigheidstoetsen in Brabant-Noord op zaterdag 13 april 2019. 
In totaal zullen er op deze dag 7 ploegen strijden om een plaats bij de 
beste drie. 
De beste 2 ploegen stromen door naar de gewestelijke wedstrijden. 
 
Als burgemeester van de gemeente Cuijk maar ook namens het hele 
korps nodigen wij alle deelnemers en publiek van harte uit om bij de 
brandweerwedstrijden in onze mooie gemeente aanwezig te zijn. 
Natuurlijk kom ik ook een kijkje nemen en de prijzen uitreiken! Waar 
deze wedstrijden in de omgeving van Haps plaats zullen vinden is op het 
moment van het schrijven van dit voorwoordje nog niet bekend……. 
 
Wel bekend is de branddriehoek en ik vergelijk deze wedstrijd er 
eigenlijk wel een beetje mee. Want ook voor deze wedstrijd heb je 
brandstof (energie), zuurstof en voldoende warmte nodig, want een 
goede temperatuur is toch wel wenselijk op deze dag! 
De post Haps is op dit moment al druk bezig met de voorbereidingen en 

de brandweerlieden doen er dan ook alles aan om er voor te zorgen dat 

u een warm welkom krijgt. 

Oefenen is een belangrijk onderdeel van jullie vak. Bij de brandweer 
betekent dit vanzelfsprekend ook praktisch handelen met het juiste 
materieel. Jullie moeten immers voorbereid zijn op alle mogelijke 
incidenten. Ik zie deze dag dan ook als een erkenning voor de vrijwillige 
brandweer. 
Vooral die mensen die zich keer op keer inzetten voor de 
brandbestrijding en ter verbetering van hun eigen handelen. Volgens mij 
kunnen veel mensen nog leren van de discipline en het lerend vermogen 
van de brandweer. 
 
Graag wil ik ook nu weer duidelijk maken dat ik grote waardering heb 
voor de brandweer. 
En zoals ik al vaker heb gezegd: “een goed en effectief opererende 
brandweer valt of staat bij goede, geschikte brandwachten die in goed 
teamverband met elkaar samenwerken en goed samenwerken met de 
korpsen!” 
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Tot slot wil ik ook alle vrijwilligers en juryleden bij voorbaat bedanken 
die geheel belangeloos op hun vrije zaterdag aanwezig zijn. Ik hoop dat 
u allemaal een hele mooie energieke en vooral ook gezellige  en 

leerzame dag zult hebben in ons mooie Haps. 
 
Wim Hillenaar  
Burgemeester gemeente Cuijk 
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Voorwoord Commandant 

Beste Brandweercollega’s, 
 
Welkom in Haps! 
 
Op zaterdag 13 april organiseert brandweerpost Haps de 

vaardigheidstoetsen Provinciale Hoofdklasse. Het is voor onze post de 
eerste maal dat we deze vaardigheidstoetsen organiseren, met veel inzet 
en enthousiasme hebben onze vrijwilligers een uitdagend en zo 
realistisch mogelijk scenario uitgewerkt. Van de 7 deelnemende ploegen 
wordt gevraagd hun kennis en vakbekwaamheid maximaal in te zetten 
om het scenario zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. 
 
Ik hoop dat alle ploegen worden uitgedaagd en aan deze dag vooral ook 
veel plezier beleven. De ABWC-vaardigheidstoetsen zijn een prachtige 
gelegenheid om je theoretische- en praktische brandweerkennis te 
toetsen en te laten beoordelen door collega’s van “buitenaf”. Dat levert 

voor iedereen ongetwijfeld weer diverse leermomenten op waarmee je je 
voordeel kan doen in de dagdagelijkse praktijk waarin we 24/7 klaar 
staan voor de samenleving. 
 
Uiteraard streven we naar een eerlijk en gelijkwaardig verloop van de 
wedstrijddag. 
Vandaar het verzoek aan de deelnemende ploegen om tijdens de 
vaardigheidstoetsen géén gebruik te maken van sociale media, in welke 
vorm dan ook. 
 

Ik wens jullie namens alle actieve leden, oud-leden en alle medewerkers 
van de brandweerpost Haps een hele fijne, boeiende maar zeker ook 
gezellige dag toe. 
En alvast voor de eerste twee prijswinnaars in deze ronde van de 
vaardigheidstoetsen Provinciale Hoofdklasse succes in de volgende 
ronde! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Egbert van Driel 
 
Postcommandant Haps 
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Voorwoord Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
Beste brandweercollega’s en belangstellenden. 

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

vaardigheidstoets  te Haps op 13 april 2019. Deze dag strijden er 7 

ploegen voor 2 plaatsen in de volgende ronden. 

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 belangstellenden 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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Indeling baan : Hoofdklasse, 13 april 2019 
 

Nr.Regio Post/Groep Melden UGS Spelen 

1. Brabant-Noord Geffen-2 07:00 07:20 07:30 

2. Brabant-Noord Schaijk W 08:30 08:50 09:00 

3. Brabant-Noord Rosmalen-2 09:45 10:05 10:15 

4. Brabant-Noord Uden-2 11:00 11:20 11:30 

    

Pauze (12:45 tot 13:15) 

    

5. Brabant-Noord ’s-Hertogenbosch 2 13:00 13:20 13:30 

6. Brabant-Noord Schijndel 14:15 14:35 14:45 

7. Limburg-Noord Beesel-Reuver 2 15:30 15:50 16:00 

 
 
Juryleden: 

OvD Tom Siebers 
Bevelvoerder Herman Reijnders  
Bevelvoerder Marcel Bongers 
Aanvalsploeg Ton Verbruggen 
Waterploeg Wilfried Barten 
Pompbediener Pierre Damen 
Baanleider Marc Driessen 
Administratie Ton Kapteijns 
 
Ontvangst Jury; Brandweerkazerne Haps, Oeffeltseweg 9, 5443 PJ om 

06:30 uur 
 
Naar de ronde Gewestelijk Hoofdklasse: 
Nummer 1 Zaterdag 11 mei Nijkerk, Gelderland 
Nummer 2 Zaterdag 18 mei Rhenen, Utrecht 
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Provinciale 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 Haps. 

 
Vaardigheidstoetsen : Provinciaal 
 
Klasse : Hoofdklasse 
 
Prijzen : 2 

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: 
Burgemeester Wim Hillenaar om 19.30 uur 

 
Plaats  : Brandweerkazerne Haps 
  Oeffeltseweg 9, 5443 PJ Haps 
 
Bij noodgevallen : 088-0208177 
 
 
Contactpersoon  : Egbert van Driel 

Gastkorps : Haps 
   
 
Meldadres : Brandweerkazerne Haps 
  Oeffeltseweg 9, 5443 PJ Haps 
  
 
Verkleden/douche : Sporthal De Stappert  
   Beerseweg 4, 5443 BJ Haps 
 
 
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/
http://www.vaardigheidstoetsen.nl/
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• 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./ 


