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Voorwoord Burgemeester 
 
 

Beste brandweermannen en –vrouwen, 

Maar liefst tien brandweerkorpsen uit heel Nederland zijn vandaag in 

Drunen voor de tweede ronde van de gewestelijke vaardigheidstoetsen van 

Brandweer Nederland. Het gaat vandaag om de klasse Hoge Druk. Dat 

roept bij mij meteen de reactie op “dat zit wel goed”, want ik ken de 

brandweer als een organisatie die onder hele hoge druk prachtig presteert. 

 

Als burgemeester ben ik fan van de onze brandweermensen. Waar iedere 

inwoner het advies krijgt om niet naar de plek des onheils te gaan, doen 

brandweermensen dat juist wél. We zijn dan ook trots op onze brandweer. 

Op onze lokale brandweermensen, op de regionale brandweer in onze 

veiligheidsregio Brabant-Noord en op brandweermensen in heel Nederland. 

 

Dat onze blik zo breed is, is hier in Drunen niet vreemd. U bent vandaag te 

gast in Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen. Een fantastisch 

natuurgebied, maar in de warme maanden ook een gebied dat gevoelig is 

voor natuurbranden. Vorig jaar nog woedde er een stevige bosbrand. 

Brandweermensen uit onze hele regio en de handcrew van de brandweer 

uit Overijssel hebben toen keihard gewerkt om die brand te bestrijden. 

Brandweermensen staan voor elkaar en voor onze inwoners klaar. 

 

Daarom staan wij als gemeente Heusden ook klaar voor de brandweer. 

Vanuit onze organisatie draaien meerdere mensen dienst in piketfuncties  
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van de veiligheidsregio en hier in Drunen heeft de gemeenteraad besloten 

een nieuwe kazerne te gaan bouwen. Met de veiligheidsregio gaan we 

samen onderzoeken hoe de overdracht van de Heusdense kazernes kan 

plaatsvinden. 

 

 

Wij zijn de gemeente voor doeners met een droom, in Heusden zijn we 

samen thuis. Onze brandweer maakt dit mede mogelijk. De veiligheid van 

onze inwoners en onze bedrijven is bij de brandweer in goede handen. 

 

Namens het gemeentebestuur, onze inwoners en onze ambtelijke 

organisatie wens ik jullie een hele mooie wedstrijddag. Wat mij betreft zijn 

jullie bij voorbaat allemaal winnaars! 

 

Willemijn van Hees 

Burgemeester van Heusden 
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Voorwoord 

Postcommandant Brandweer Drunen Patrick 

Smulders 

 

Graag wil ik alle deelnemende posten aan de 2e 

ronde gewestelijke HD vaardigheidstoetsen welkom 

heten in Drunen. 

 

De tweede gewestelijke ronde van de vaardigheidstoetsen! Een knappe 

prestatie van de deelnemende ploegen, de laatste horde voor de landelijke 

finale! Ongeacht de uitkomst van de dag, met recht kunt u nu al zeggen dat 

u bij de beste ploegen van Nederland behoort. 

Drunen maakt deel uit van een regio die de Langstraat wordt genoemd en 

van oudsher bekend staat om zijn leer- en schoenenindustrie. Op 1 januari 
1997 zijn de gemeenten Drunen, Vlijmen en Heusden opgegaan in de 
fusiegemeente Heusden. Drunen telt ruim 18.000 inwoners. Grote 
werkgevers in Drunen zijn of waren de scheepsschroevenfabriek van 
Wärtsilä, (voorheen Lips en John Crane), de aluminiumfabriek van Sapa 

(voorheen Alcoa), en de messingfabriek LDM (voorheen onderdeel van 
Lips). Deze drie verwante bedrijven werken samen onder de naam Metal 
Valley. Op het landgoed van Kasteel Drunen was het voormalig themapark, 
het Land van Ooit gevestigd. Na de sluiting van dit park is het landgoed 
omgedoopt tot de 'Poort van Heusden'. 

Nationaal Park de Loonse en Drunense duinen ligt in ons verzorgingsgebied, 
daar zijn we als post trots op! Natuurbrandbestrijding is voor onze post met 
twee 4X4 voertuigen en een 4X4 verkenningsvoertuig een van de 
speerpunten. 

Het park is ruim 3500 hectare groot en is sinds 2002 een nationaal park. In 
de Loonse en Drunense Duinen vind je bos, heide en vooral veel zand. Het  
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is een van de grootste stuifzandgebieden van West-Europa. Een optimale 
voorbereiding op de PPMO is de uitdagende mountainbikeroute van in totaal 
42 km lang. 

Bosbrandbestrijding, metaalbrandbestrijding?…we hebben geprobeerd een 

realistisch en uitdagend scenario voor u uit te zetten wat aansluit bij de 

actuele ontwikkelingen in de gemeente Drunen. Ik wens u veel succes, 

maar vooral veel plezier tijdens deze dag! 

Met vriendelijke groet, 

Patrick Smulders 

Postcommandant Brandweer Drunen  
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Voorwoord coördinator vaardigheidstoetsen 

 
Beste brandweercollega’s en belangstellenden. 

Namens het ABWC wil ik u van harte welkom heten bij de 2e gewestelijke 

vaardigheidstoets TS-HD te Drunen op 15 juni 2019. Deze dag strijden er 7 

ploegen voor 3 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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2e gewestelijke vaardigheidstoetsen klasse:HD 

 
De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën van 
het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de 
medewerkers van de brandweer Drunen. 
 
Vaardigheidstoetsen : 2e gewestelijk 
 
Klasse : TS-HD 
 
Prijzen : 3 

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door 

Locoburgemeester Kees van Bokhoven om 

19.00 uur 

Plaats  :  Brandweerkazerne Drunen 
  Wilhelminastraat 9, 5151 BW Drunen 

  
 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 06-11624893 

 
Contactpersoon  : Postcommandant Patrick Smulders 
Gastkorps : Drunen 
 
Meldadres  : Brandweerkazerne Drunen 
  : Wilhelminastraat 9, 5151 BW Drunen 
  
 
Verkleden/douche : Handbalvereniging Avanti 
  : Torenstraat 146, 5151 JR Drunen 

  
 
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 baan 15 juni 2019 

 
Nr. Regio Post/Groep Melden Spelen 
 
1.  Brw-M.W.Brabant Sprang Capelle-3 07:30 uur 08:00 uur 
2. Brw-M.W.Brabant Almkerk 08:30 uur 09:00 uur 
3. Brabant-Noord Ravenstein 09:30 uur 10:00 uur 
4. VR-Zuid Holland Z Zwijndrecht 10:30 uur 11:00 uur 
 

Pauze 
 
5. VNOG Putten-2 12:45 uur 13:15 uur 
6. VR-Kennemerland Halfweg 13:45 uur 14:15 uur 
7. VR-Zeeland Goes Oranjeweg 14:45 uur 15:15 uur 
 
 
Wedstrijdleider: Martijn Jans 
 
Juryleden: 

Bevelvoerder Willy Tijssen 
Bevelvoerder Jan Slijkhuis 
Aanvalsploeg Rob van Duren 
Waterploeg Filippus Kiemel 
Pompbediener Pierre Damen 
Baanleider Frank van Hoek 
Administratie Willy Geurts 
 
Ontvangst Jury, 
Brandweerkazerne Drunen, Wilhelminastraat 9, 5151 BW Drunen 

aanvang 07:00 uur 
 
Naar landelijke finale HD: 
Nummer 1 zat. 14 september Harskamp, Gelderland 
Nummer 2 zat. 14 september Harskamp, Gelderland 
Nummer 3 zat. 14 september Harskamp, Gelderland 
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Verplichte aanrijroute HD-wedstrijden Drunen 15-06-2019 

Meldadres:  Brandweerkazerne 

Wilhelminastraat 9 

5151 BW Drunen 

Komende vanaf de A59 vanuit Waalwijk: 

A59,Waalwijk  

1. Rijd naar het oosten op de A59  
 

2. !! Neem afslag 40-Drunen-West richting Drunen-West !! 
 

3. Weg vervolgen naar de Eindstraat 
 

4. Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Grotestraat  
 

5. Sla linksaf naar de Jacobus van de Meijdenstraat 
 

6.  Sla rechtsaf naar de Schoolstraat  
 

7. Weg vervolgen naar de Wilhelminastraat  
 

8. bestemming bereikt 
 

Meldadres:  Brandweerkazerne 

Wilhelminastraat 9 

5151 BW Drunen 

N.B. Voertuigen dienen te allen tijde de Spoorlaan in Drunen te 
vermijden! 
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Komende vanaf de A59 vanuit Den Bosch: 

1. !! A59 Neem de A59 Neem AFRIT 42-Heusden vanaf de A59 !! 
 

2. Ga op het ‘ei van Drunen’ richting Drunen (3 kwart rond) 
 

3. Ga bij de 1e rotonde onder aan het ‘ei van drunen’ rechtdoor 
naar de Christiaan Huygensweg (industrieterrein 
Groenewoud) 

4. Sla linksaf naar de Thomas Edisonweg 
 

5. Aan het einde van de weg sla rechtsaf naar Groenewoud 
 

6. Blijf deze weg vervolgen naar de Bosscheweg 
 

7. Vervolg de Bosscheweg richting centrum 
 

8. Ga bij de rotonde rechtdoor naar de Grotestraat 
 

9. Neem de Grotestraat en ga rechtsaf naar de Dillenburgstraat  
 

10. Neem de Dillenburgstraat en ga linksaf naar de Wilhelminastraat  
 

11. bestemming bereikt 
 

Meldadres:  Brandweerkazerne 

Wilhelminastraat 9 

5151 BW Drunen 
 

 

N.B. Voertuigen dienen te allen tijde de Spoorlaan in Drunen te 
vermijden! 
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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. 

http://www.vaardigheidstoetsen.nl/
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• 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. 

• 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 
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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. 

  

 



 

Drunen -14- Datum: 15 juni  2019 

 

 
 
 

 
 

 

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. 
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