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Voorwoord  regionaal commandant 
 

Beste lezer,  
  
Als Regionaal Commandant ben ik een groot voorstander van de jaarlijkse 
brandweervaardigheidstoetsen die samen met het Algemeen Brandweer Wedstrijd 
Comité worden georganiseerd. Ik vind het dan ook een eer om u via dit voorwoord te 
mogen aanmoedigen om u van uw beste kant te laten zien. 
 
Op deze dag kunnen wij onze professionele vaardigheden met elkaar 
toetsen en tonen. Belangrijk om de kwaliteit van ons werk te kunnen 
meten. En dat alles gegoten in een prikkelende combinatie van 
onderlinge competitie en werken in situaties die de realiteit dicht 
benaderen. 
 
Juist tijdens deze dagen wordt duidelijk waar wij als brandweer van de Veiligheidsregio 
Midden- en West-Brabant het verschil maken. Wij zijn een slagvaardige organisatie die 
zichtbaar in de samenleving wil staan. Naast het toetsen van onze vakbekwaamheid gaat 
het ook over hoe wij met elkaar samenwerken en in verbinding staan met elkaar en met 
de inwoners van onze regio. Immers, wij willen ons vak op peil houden om 24 uur per 
dag, alle dagen van het jaar klaar te staan voor mensen in nood.  
 
Bij het optreden bij incidenten kan ook onze eigen veiligheid in het geding zijn. In 
dergelijke situaties is het van groot belang dat wij op elkaar kunnen vertrouwen, dat je 
weet dat je met elkaar de klus klaart. Voor mij zijn deze dagen daarom ook belangrijk 
voor onze onderlinge verbondenheid en samenwerking: binnen de deelnemende 
ploegen, tussen de ploegen… Verbondenheid en samenwerking maken het werken met 
elkaar plezierig, maar ook van vitaal belang. Zeker in onze complexe samenleving waar 
ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen hele grote gevolgen kunnen hebben. En dan is het 
van groot belang dat we er niet alleen voor staan. Dat we deel uit maken van een mooie 
organisatie met slagkracht. Waarbij wij samen onze regio veiliger maken! 
 
Vakmanschap, optreden als team, het vermogen te improviseren waar de routine 
ophoudt. Stuk voor stuk ingrediënten die nodig zijn om de vaardigheidstoetsen succesvol 
aan te pakken. En het gaat er niet alleen om dat je weet wát er moet gebeuren en hoe.  
Het gaat er ook om dat je het waar maakt als het er écht op aan komt.  
 
Ik wens alle deelnemers heel veel succes in de strijd. En ik dank de organisatoren van 
deze dag voor het werk dat is gedaan om de dag tot een succes te maken.  
 
Jolanda Trijselaar, 
Regionaal Commandant 
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Soort: Provinciaal 

Klasse: 112 

Wedstrijdplaats: Zundert 

Datum: 7 maart 2020 

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

07:30 08:00 Dinteloord 

08:20 08:50 Oisterwijk-2 

09:10 09:40 Fijnaart 

10:00 10:30 Waalwijk 

10:50 11:20 S’- Gravemoer 

 Pauze  

12:30 13:00 Werkendam 

13:20 13:50 Woudrichem 

14:10 14:40 Dussen 

15:00 15:30 Waspik 

15:40 16:20 Hilvarenbeek  

 
 
Beoordelingsteam; 
 

Teamleider : Frie Hamers  
 Bevelvoerder :  Bert Christianen 
 1 & 2  :  Chris Buijs 
 3 & 4  :  Kees Hagendijk 
 P  : Chris de Kam 
 Stage   : 
 

Administratie: 
 
Barry & Wendy Snoeijers  
 

Vaardigheidstoets coördinatie : 
 
Wilbert van Steenis  &  Wim Faro 
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Voorwoord  commandant cluster zuid  
 
Beste brandweercollega’s, 

Al sinds 1946 worden er in Nederland vaardigheidstoetsen gehouden bij de brandweer. 7 

maart zijn jullie bij ons in Zundert te gast waar de Provinciaal Klasse 112 gaan 

plaatsvinden met als uiteindelijke doel deel te gaan nemen aan de landelijke finale in 

september om de titel Landskampioen te behalen. Het halen van deze titel is een grote 

eer maar er kan er helaas maar 1 de winnaar zijn. Deelnemen aan deze 

vaardigheidstoetsen levert meer op dan alleen winnen. Het tijdens de wedstrijden 

beoefenen van je vak om dit in de praktijk goed en veilig te kunnen uitvoeren. Oefenen is 

een belangrijk onderdeel van ons vak. De wereld om ons heen verandert snel en wij als 

brandweer kunnen niet achterblijven. Incidenten en technieken veranderen en moeten 

inslijten om ze ons goed eigen te kunnen maken. Door dit te doen in competitieverband 

geeft dit door tijdsdruk en invloeden vanuit de omgeving extra druk en stress die in een 

reguliere oefenavond minder makkelijk na te bootsen zijn.  

Vaardigheidstoetsen dragen er aan bij dat we goed blijven en verder groeien in ons vak. 

Op basis van realistische scenario’s en veelal gebaseerd op waargebeurde incidenten 

kunnen jullie je vaardigheden, deskundigheid en ervaringen tonen. En door de 

professionele feedback kunnen we leren van elkaar.   

Zoals Aristoteles, Grieks filosoof, ooit zei: ‘Wat men moet leren doen, leert men door te 

doen.’ 

Ik hoop dat we jullie op 7 maart een leuke en leerzame vaardigheidstoets kunnen 

aanbieden. De post Zundert heeft in ieder geval enorm zijn best gedaan om een leerzame 

vaardigheidstoets voor jullie te organiseren dus daar kan het niet aan liggen. Ik wens jullie 

een mooie, sportieve en vooral leerzame wedstrijd. 

Succes! 

Marlou Boot 

Cluster Commandant Zuid 

Brandweer Midden- en West-Brabant 
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Voorwoord  Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 

 
Beste collega’s, supporters en geïnteresseerden,  

De Veiligheidsregio Midden-en West Brabant is volop in beweging en staat aan de 
vooravond van grote organisatieveranderingen. Vakbekwaamheid en zichtbaarheid staan 
hierbij hoog in het vaandel. Zo zijn de vaardigheidstoetsen van het ABWC opgenomen in 
het visiedocument Vakbekwaam Blijven.  
 
Gezamenlijk met diverse posten in de regio zet het ABWC al jaren realistische en mooie 
scenario’s uit zodat jullie kunnen oefenen in een veilige omgeving. Doordat de 
waarnemers direct hun feedback geven op de inzet worden veel leerdoelen behaald. 
Daarnaast is de onderlinge -sportieve- competitie mooi meegenomen om het teamgevoel 
te versterken. 
 
Op zaterdag 7 maart worden wij ontvangen in de nieuwe kazerne van Zundert om de 
vaardigheidstoets in de klasse 112 te spelen. De collega’s van Zundert hebben een 
uitdagend en leerzaam scenario uitgewerkt. Natuurlijk zal het een sportieve strijd 
worden; ‘wie gaat er door naar de volgende ronde’? Echter belangrijker is het om deze 
strijd realistisch, veilig en efficiënt te werken volgens de huidige les- en leerstof.   
 
Veel succes toegewenst aan de deelnemers, de waarnemers en de collega’s van post 
Zundert met de organisatie. De bezoekers wens ik veel kijkplezier toe. 
Ik kijk weer uit naar de vaardigheidstoetsdagen en hoop jullie te zien op 7 maart in 
Zundert. 
 
Namens het ABWC dank ik iedereen hartelijk die op welke manier dan ook betrokken is 
bij dit evenement.  
 
Wilbert van Steenis 
Provinciaal coördinator vaardigheidstoetsen 
Midden-en West-Brabant 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse: 112 

 
De vaardigheidstoetsen in 2020 worden georganiseerd onder auspiciën van 

het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de 
medewerkers van de brandweer post Zundert. 

 
Vaardigheidstoetsen : Provinciale 

 

Klasse : 112 
 

Prijzen : ABWC stelt per baan 3 prijzen beschikbaar  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:        
       

Plaats  : Brandweer Kazerne  

  Hofdreef 20a 
  4881 DR Zundert 

 
Tijd : 19:15 uur  

 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 06-83520441 

Wilbert van Steenis provinciale coördinator 
vaardigheidstoetsen ABWC  

 

Contactpersoon  
Gastkorps : Marco Bekers    ( 06-53721420 ) 

 

Meldadres : Brandweer Kazerne  
  Hofdreef 20a 

  4881 DR Zundert 
    

 
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. 



 

               Zundert                                -7-                         7 maart   2020         14 april  2018 

 
 

 
 

Plaatsing volgende ronde 112 
 

    
Geplaatst: Datum: Provincie: Organiserend korps: 

Nr. 1. 16-05-20 Brabant ZO Eindhoven 

Nr. 2. 09-05-20 Limburg Lomm 

Nr. 3. 06-06-20 Zeeland Burg - Haamstede 

 

 
 
 
 

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 2020 

 
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. 
 

 
 

 
 


