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Voorwoord burgemeester  
 
 

Beste brandweerteams,  

 

Mijn complimenten! Want wat is het goed dat jullie deelnemen aan deze dag van 

vaardigheidstoetsen. Het is uniek om dat in deze setting te kunnen doen: in 

competitie met andere teams. Het brengt een extra dimensie met zich mee. Het 

geeft jullie de kans om te oefenen met alles wat van jullie verwacht wordt in het 

brandweervak. Tegelijkertijd gaan jullie de uitdaging aan om beter te scoren dan 

andere teams. En dàt is leuk, leerzaam en zorgt voor ander soort energie. 

 

Het bestrijden van incidenten is jullie dagelijkse taak. De lat ligt daarbij vaak hoog: 

elke seconde telt. Het continu verbeteren van kennis en vaardigheden is inmiddels 

gemeengoed bij de brandweer. Zodat jullie zo goed mogelijk voorbereid zijn op die 

belangrijke taak in de gemeenschap. Veiligheid is iets wat ons allemaal raakt. En jullie 

inzet daarvoor is van grote waarde.   

Dagen als deze bevestigen dat er aandacht is om ervoor te zorgen dat jullie goed 

toegerust zijn om jullie taak goed uit te kunnen oefenen. Individueel én als team. Dat 

juich ik van harte toe.  

Veel succes met de wedstrijden! 

 

 

Burgemeester Steven Adriaansen  

Gemeente Woensdrecht 

 



 

Huijbergen, Ossendrecht en Putte                    -3-                      30 maart  2019       
   

Voorwoord clustercommandant  
 
Geachte deelnemers, 
 
Van harte welkom bij de ABWC Provinciale vaardigheidstoeten, klasse TD-HD én 
klasse 112, op zaterdag 30 maart 2019. De posten Huijbergen, Ossendrecht en Putte 
zijn verheugd u te mogen ontvangen in de mooie gemeente Woensdrecht. Jaarlijks 
vinden er talloze wedstrijden plaats maar wij trots zijn om deze keer als gastheer op 
te mogen treden. 
 
Ieder brandweerkorps beoefent regelmatig alle facetten van het brandweervak.  
Dat is nodig om op het moment dat het er werkelijk omgaat ook goed te kunnen 
presteren. Wedstrijden zijn een goede graadmeter om deze vakbekwaamheid vast te 
stellen. Bij incidenten zijn we gewend geraakt aan allerlei evaluatieverslagen en 
rapporten. Bij wedstrijden gebeurt dat gelukkig in de vorm van een uitslagenlijst. 
Uiteraard is de uitslag belangrijk maar ook hier geldt de gedachte dat deelnemen 
zeker zo belangrijk is om ervaring op te doen. 
 
Ik hoop dat u een leuke en leerzame wedstrijdcasus zal beleven en wens u veel 
succes toe. 
 
Woensdrecht, maart 2019 
 
G.D. (Berrie) de Groot, 
Commandant Cluster West  
Brandweer Midden- en West-Brabant 
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Voorwoord  Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 

Beste collega’s, supporters en andere geïnteresseerden, 
 

Goed te zien dat er weer een groot aantal inschrijvingen zijn voor de 
vaardigheidstoetsen! Het geeft aan dat dit fenomeen leeft en men de nut en 
noodzaak inziet om geoefend te blijven. 
De vaardigheidstoetsen staan voor de kracht van vakbekwaamheid en hiermee zijn 
wij een voorloper op de “profcheck” van de afdeling vakbekwaam blijven. 

 
Alles om ons heen verandert, ook de vaardigheidstoetsen. Dit betekent dat er 
vragen naar boven komen zoals: ‘Is de benaming TS-HD nog wel juiste of gaan we 
naar de klasse Brandbestrijding?’, ‘Hoe staat het met de hernieuwde kijk op 
brandbestrijding?’ en ‘Kloppen de scenario’s nog wel met de praktijk?’.     
Ook wij in de regio Midden- en West-Brabant zullen meegaan in deze tijd en de 
scenario’s en de beoordelingen hierop steeds aanpassen.  
Laat je niet verrassen en bekijk het reglement op www.abwc.nl/downloads  

 
Een vaardigheidstoets blijft een gezonde strijd. Stel je open om getoetst te worden 
op wat je de afgelopen jaren beoefend hebt. Doe dit zo realistisch, veilig en 
efficiënt mogelijk volgens de huidige les en leerstof. (ELO) 
De waarnemers zullen een beoordeling geven met een positieve terugkoppeling 
naar de deelnemers.  

 
Zaterdag 30 maart  zijn wij te gast bij de posten Huijbergen, Ossendrecht en Putte 
De collega’s van dit team hebben voor jullie een uitdagend, realistisch en zeker 
leerzaam scenario’s neergezet in de klasse TS-HD & 112. 
Langs deze weg wil ik deze posten en iedereen die betrokken is bij de organisatie, 
hartelijk danken voor de inzet en hun vrijwilligheid. 

 
Ik wens iedereen een sportieve mooie dag toe en hoop jullie deze dag of op een 
van de andere vaardigheidstoetsen te ontmoeten. 

 
Wilbert van Steenis  
Provinciaal coördinator vaardigheidstoetsen  
Midden- en West-Brabant   

 
 
 

http://www.abwc.nl/downloads


 

Huijbergen, Ossendrecht en Putte                    -6-                      30 maart  2019       
   

 
Provinciale vaardigheidstoetsen klasse: TS-HD & 112 

 

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

medewerkers van de brandweer posten Huijbergen, Ossendrecht en Putte. 

 
Vaardigheidstoetsen : Provinciale 

 
Klasse : TS-HD & 112 

 

Prijzen : ABWC stelt per baan 3 prijzen beschikbaar  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  
      Hoofdrepressie cluster west: Erik van Zundert  

       
Plaats  : MFC De Biezen 

  Schoolstraat 42 

  4645 DA Putte  
 

Tijd : 19:15 uur  
 

Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 06-83520441 
Wilbert van Steenis provinciale coördinator 
vaardigheidstoetsen ABWC  

 
Contactpersoon  

Gastkorps : Marty Bogers   ( 06-10865765 ) 
 

Meldadres  : MFC De Biezen 
   Schoolstraat 42 

   4645 DA Putte 

   LET OP VERPLICHTE AANRIJ ROUTE 
 

Verkleden/douche : Ter plaatse bekent gemaakt  
 

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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Soort: Provinciaal 

Klasse: TS-HD 

Wedstrijdplaats: Putte 

Datum: 30 maart 2019 

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

07:30 08:00 Roosendaal 

08:20 08:50 Steenbergen-2 

09:10 09:40 Sabic-2 

10:00 10:30 Waspik-2 

10:50 11:20 Oisterwijk 

 
Pauze  

12:30 13:00 Oudenbosch 

13:20 13:50 Woudrichem 

14:10 14:40 Rucphen 

15:00 15:30 Dussen-2 

15:40 16:20 Hilvarenbeek 

 
Beoordelingsteam; 
 

Teamleider : Bert Christianen  
 Bevelvoerder :  Frie Hamers 
 1 & 2  :  Pieter Hagenaars 
 3 & 4  :  Marcel Wervers 
 P  : Chris de Kam 
 Stage   : Andere Helmons 
 

Administratie: 
 
Barry & Wendy Snoeijers  
 

Vaardigheidstoets coördinatie : 
 
Wilbert van Steenis  &  Wim Faro 
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Soort: Provinciaal 

Klasse: 112 

Wedstrijdplaats: Putte 

Datum: 30 maart 2019 

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

07:30 08:00 Hoeven 

08:20 08:50 Zundert 

09:10 09:40 Oud Gastel 

10:00 10:30 Standdaarbuiten 

10:50 11:20 Kruisland 

 
Pauze  

12:30 13:00 Fijnaart 

13:20 13:50 Dinteloord 

14:10 14:40 Genderen 

15:00 15:30 ‘s-Gravenmoer 

15:40 16:20 Sleeuwijk 

 
Beoordelingsteam; 
 

Teamleider : Arjan Gijsberts  
 Bevelvoerder :  Dick van Weelde 
 1 & 2  :  Chris Buijs 
 3 & 4  :  Nick Wagenmakers 
 P  : Barry Snoeijers 
 Stage   : 
 

Administratie: 
 
Barry & Wendy Snoeijers  
 

Vaardigheidstoets coördinatie : 
 
Wilbert van Steenis  &  Wim Faro 
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Meldplaats: 
MFC De Biezen 

Schoolstraat 42 4645 DA Putte  
   

Verplichte aanrijroute 
 

 
 
Vanaf snelweg A4 afslag 30 richting Hoogerheide  N289 volgen naar putte  
Net voor tankstation TINQ links af ( koppelstraat )  
Vervolgens bocht mee naar rechts.  
Vervolgens bocht mee naar links ( bosweg ) 
Vervolgens bocht mee naar rechts ( bosweg ) 
Daarna eerste straat rechts naar  ( Moriaansdreef ) 
Vervolgens bocht naar links en gelijk weer bocht naar rechts 
Vervolgens tweede straat links  
MCF De Biezen bevind zich aan u rechterhand.  
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Plaatsing volgende ronde TS-HD 
 

    Geplaatst: Datum: Provincie: Organiserend korps: 

Nr. 1. 11-05-19 Limburg Sevenum 

Nr. 2. 11-05-19 Brabant-Noord Vierlingsbeek 

Nr. 3. 11-05-19 Limburg Sevenum 

 

Plaatsing volgende ronde 112 
 

    Geplaatst: Datum: Provincie: Organiserend korps: 

Nr. 1. 11-05-19 Utrecht Loenen aan de Vecht 

Nr. 2. 11-05-19 MWB ‘s-Gravenmoer 

Nr. 3. 18-05-19 Zeeland Ovezande 

 

LET OP ! 
 

Gemaakte foto’s / films mogen niet op facebook / 
twitter of andere multimedia geplaatst worden 

voor einde van deze vaardigheidstoetsen ! 
Hiermee houd u het spannend en sportief voor 

de ploegen die na u komen spelen. 
Tevens is het niet toegestaan om voor aanvang 

van u spelende ploeg bij of op het object te 
begeven . 
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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”. 
  

http://www.abwc.nl/
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 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. 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. 
 

 
 

 


