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Voorwoord Burgemeester 
 
Beste deelnemers, wedstrijdleiders, vrijwilligers en bezoekers, 

Als kersverse burgemeester van de gemeente Horst aan de Maas, is het mij een eer u 

welkom te mogen heten bij de ABWC-brandweerwedstrijden in één van onze mooiste 

kernen, Sevenum. Blijf tijdens de wedstrijd vooral bij de les, maar geniet ervoor of erna 

rijkelijk van al het moois wat we hier te bieden hebben. En komt u begin juli vooral nog 

eens terug wanneer hier het Oud Limburgs Schuttersfeest wordt georganiseerd! 

Bij de vrijwillige brandweer komt “maatschappelijke betrokkenheid” in zijn volle diepte 

tot uitdrukking. Brandweermensen staan letterlijk dag en nacht klaar om daar waar dat 

nodig is, hulp en ondersteuning te bieden. Dat stelt onze brandweervrijwilligers voor 

mooie taken, maar soms ook lastige en zelfs indringende momenten. Ik ben trots op al 

die vrijwilligers die desondanks een grote motivatie en plichtsbesef voelen om dit werk 

te (blijven) doen.  

Daarvoor is een goede voorbereiding essentieel. Opleiden, trainen en oefenen. Om 

vakbekwaam te worden, te zijn en te blijven. Door te trainen, te oefenen en constant bij 

te blijven in het vakgebied krijgen we professionele brandweervrouwen en –mannen 

van wie we erop aan kunnen dat ze hun taak aan kunnen en hun vak verstaan.  

De brandweerwedstrijden leveren daar ook een bijdrage aan. Want ook bij een 

wedstrijd wordt onder tijdsdruk gewerkt, wordt beoordeeld of procedures goed en 

zorgvuldig worden uitgevoerd en of elke deelnemer zijn rol en taak goed kent. Daarbij is 

het samenspel van het team een belangrijk onderdeel, net als veilig werken. En dat in 

“concurrentie” met andere teams. Het is goed dat dit gebeurt!  

Vandaag gaan in de klasse TAS-HD verschillende brandweercorpsen die strijd met 

elkaar aan. Ik wens jullie veel succes en een faire strijd. En vooral een leerzame dag; ik 

weet goed hoe jullie uitkijken naar de lijsten met de beoordelingen! 

De organisatoren en wedstrijdleiding wens ik een vlekkeloos verloop van de wedstrijd 

en bedank ik graag voor hun inzet en bijdrage om dit vandaag in Sevenum mogelijk te 

maken. 
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Ik kijk ernaar uit jullie vanavond bij de prijsuitreiking te ontmoeten en wens jullie een 

aangename dag in Sevenum!  

Ryan Palmen 

Burgemeester Horst aan de Maas  
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Voorwoord Postcommandant 

Beste brandweercollega’s en aanhang, 

Welkom in Sevenum bij Post Sevenum, onderdeel van brandweer Horst aan de Maas. 

Dit jaar is ons gevraagd om de gewestelijke vaardigheidstoets TS-HD te organiseren. 

Het doet me goed dat onze post bereid is dit te organiseren. Als post hebben we in het 

verleden ook regelmatig zelf mee gedaan aan de vaardigheidstoetsen, iets wat heden 
ten dage moeilijk voor elkaar te krijgen is. Iedereen heeft het tegenwoordig druk met 

andere zaken en men stelt andere prioriteiten aan vrijetijdsindeling.  
Ook het organiseren van deze vaardigheidstoets kost natuurlijk enige inspanning van 

onze vrijwilligers. Samen met onze partners en oud collega’s hebben we een scenario 
uitgewerkt dat voor een onvergetelijke dag moet gaan zorgen. 

 

Ik wil verder iedereen bedanken die op welke wijze dan ook een bijdrage heeft geleverd 
aan deze dag. Met name ook dank aan alle deelnemers die bereid zijn mee te doen aan 

deze vaardigheidstoets en zich hierin laten beoordelen. Als deelnemer aan deze toets 
offer je natuurlijk ook veel vrije tijd op, maar vergroot je wel je kennis en kunde van het 

brandweervak. 

 
Teamwork en conditie zullen een belangrijke rol spelen deze dag, en in een team is 

niemand belangrijker dan het team! 
Ook de waarnemers wens ik een mooie dag toe, met een objectieve beoordeling. 

Als laatste wil ik natuurlijk alle deelnemende ploegen veel succes wensen en een 

plezierige dag.  
 

Wim Everts 

Postcommandant Post Sevenum 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 

Beste brandweercollega’s en overige belangstellenden, 

Vandaag mag ik u, namens het ABWC, van harte welkom heten bij de 1e ronde 
gewestelijke vaardigheidstoets klasse TS-HD in het mooie Limburg. Bij de collega’s van 

de post Sevenum om precies te zijn. Tien ploegen gaan vandaag de onderlinge strijd 
aan. Zij willen laten zien wat zij kunnen en hopen op een plek bij de   

eerste drie zodat zij door mogen naar de volgende ronde. 

Vanuit Limburg nemen dit jaar 16 ploegen deel aan de vaardigheidstoetsen. Een mooi 
en vrij constant aantal. Fijn dat deze collega’s, maar zeker ook  hun vaardigheden op 

deze wijze willen laten toetsen.  

Ik hoop dat dit een voorbeeld voor andere collega’s mag zijn, zodat wij volgend jaar 
nog meer ploegen mogen verwelkomen. 

 
Voor nu wens ik alle deelnemers heel veel succes. Ik dank de collega’s van de post 

Sevenum dat zij deze vaardigheidstoets wilden organiseren. 

 
Graag vraag ik aandacht aan eenieder, deelnemers en publiek, om terughoudend te zijn 

met het delen van informatie over de inhoud van deze vaardigheidstoets op sociale 

media zoals facebook, twitter etc., eerder dan na afloop van deze dag. 

Laten wij er met zijn allen een mooie, leerzame en plezierige dag van maken. 

Provinciaal Coördinator vaardigheidstoetsen Limburg 

Willy Piepenbrock 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  TS-HD 

 

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

de brandweer Sevenum. 

 
Vaardigheidstoetsen : 1e ronde gewestelijk 

 
Klasse : TS-HD 

 

Prijzen : 3  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: burgemeester 
  Ryan Palmen 

 
Plaats  : Camping De Schatberg (centrumgebouw “De Borgh”) 

  Middenpeelweg 5, 5975 MZ Sevenum 
  Aanvang prijsuitreiking: 19:00 uur 

 

Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 06 50665814 
  en/of 06 29508386 

 
Contactpersoon  

Gastkorps : Wim Everts / 06 50665814 

 
Meldadres  : Brandweerkazerne post Sevenum 

   Luttelseweg 20, 5975 VW Sevenum 

 
Verkleden/douche : Locatie via ordonnans  

 
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  TS-HD 
Sevenum, 11 mei 2019 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 
1. BRW-Brabant-Noord Wanroij 2  07.15 07.45  

2. BRW-Brabant-Noord    Nistelrode 2         08.10  08.40  
3. BRW-Gelderl.-Midden   Kootwijkerbroek      09.05  09.35 

4. BRW-M.W. Brabant   Oudenbosch         10.00  10.30 
5. BRW-M.W. Brabant   Roosendaal         10.55  11.25 

Pauze 

6. VNOG     Winterswijk 3         12.30  13.00 
7. VNOG    Lichtenvoorde         13.25  13.55 

8. BRW-M.W. Brabant   Bergen op Zoom     14.20  14.50 
9. VR-Znstr.-Waterland   Oosthuizen         15.15  15.45 

10. BRW-Stede Broec   Stede Broec         16.10  16.40 

 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Willy Piepenbrock 

Ass. Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Jos Geerlings / Frits Haanraats 
  

 

Beoordelingsteam: 
Waarnemer Bevelvoerder Fred Koppes 

Waarnemer Bevelvoerder          Hans van Riet    
Waarnemer Aanvalsploeg          Midden-West Brabant 

Waarnemer Waterploeg          Harm Hoftiezer      
Waarnemer Pompbediende          Pieter Lamers  

Tijdwaarneming          Post Sevenum 

Administratie          Maurice Cormaux / Roel Laugs 
Verbindingen/Centralist          Post Sevenum 

 
De nummers 1, 2 en 3 gaan door naar de 2e ronde gewestelijke TS-HD op 15 juni 2019 
te Vlissingen.   
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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/
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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 vaardigheidstoets organiseren? 
 

Wij zijn altijd op zoek naar locaties en organiserende korpsen! 
 

Neem contact op met uw prov. coördinator vaardigheidstoetsen ABWC 
voor de mogelijkheden. 

 

 
 

 
 


