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Voorwoord Burgemeester 

Welkom bij de post Montfort in de gemeente Roerdalen. De post Montfort is een hecht 
team met veel jonge enthousiaste vrijwilligers. 

Als portefeuillehouder Risicobeheersing en Natuurbrandbeheersing binnen de 
Veiligheidsregio Limburg-Noord, ben ik nauw betrokken bij zaken die te maken hebben 
met de brandweer. 

We zitten midden in het proces op weg naar de brandweer van de toekomst met een 
‘behapbare basis’. Dat gaat de goede kant op! 

Sinds enige jaren werken we samen in het (internationale) Bosbrandpreventieproject. 

Het bijzondere van dit project is dat de ‘roden’ (brandweer) en de ‘groenen’ (Bosgroep, 
Stbb, terreinbeheerders) aan beide zijden van de grens intensief met elkaar 
samenwerken. Dat is uniek. 

Heel vaak moet ik terugdenken aan de geweldige manier waarop partijen met elkaar 

samen werkten tijdens de Meinwegbrand twee jaar geleden. Samen de schouders 
eronder! De ervaringen van die natuurbrand worden inmiddels met alle korpsen in 
Nederland gedeeld. 

Het bosbrandpreventieproject krijgt een vervolg. Juist deze week komen 10 

projectpartners aan weerszijde van de grens o.l.v. Sraar Teeuwen, bij elkaar om de 
aanvraag voor Euregionale subsidie op basis van Interreg VI voor te bereiden en in te 
dienen. 

Binnenkort start ook het thema Natuurbrandbeheersing in de Risk-Factory in Venlo. 

Belevingsonderwijs voor kinderen uit groep 8, maar ook voor senioren. Het Limburgs-
Landschap heeft mede bijgedragen om dit thema te realiseren. Ook deze ervaring wordt 
gedeeld en in meerdere provincies is of komt ook een Risk Factory. 

Maar nu eerst de wedstrijden. Daar gaat het ook om het delen van ervaring. Het 

meedoen met je post aan vaardigheidstoetsen levert een mooie bijdrage aan het 
vakbekwaam blijven van je post. 
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Ik wens iedereen een leuke en competitieve wedstrijd toe 

en een gezellige ontmoeting met vakgenoten. 

Ik dank alle leden van de post Montfort voor het 
faciliteren van deze dag. 

Succes en hartelijke groet, 

Monique de Boer-Beerta 
Burgemeester Gemeente Roerdalen   
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Voorwoord Teamleider Incidentbestrijding VRLN cluster Roermond 

Beste deelnemers, 

Fijn dat wij jullie mogen verwelkomen bij de post Montfort in de gemeente Roerdalen, 

een vrijwillige post in de veiligheidsregio Limburg-Noord. Deze hechte groep vrijwilligers 
staat paraat voor o.a. de kernen Montfort, Maria-Hoop en Sint Odiliënberg. 

De leden van de post Montfort hebben een uitdagende baan georganiseerd samen met 
het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité. Drie posten uit onze eigen regio nemen 

deel, naast Ittervoort ook Nederweert en Wessem. Ook de ploegen uit Zeeland, Schaijk, 
Berlicum, Nederhemert, Voorthuizen, Groenekan, Vlijmen en Aalsmeer zullen zich van 
hun beste kant laten zien. Het belooft een spannende dag te worden! 

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 wil iedereen die heeft meegewerkt om deze vaardigheidstoetsen te organiseren en 
vooral de leden van Post Montfort bedanken. Ik wens jullie allemaal een leuke en 
leerzame dag toe. Veel plezier en succes. 

Leuk dat ik jullie via dit voorwoord op voorhand mag aanmoedigen voor de 
wedstrijddag!  

Hartelijke groet, 
 
Jeroen Hermanns 
Teamleider incidentbestrijding Cluster Roermond 
Brandweer Limburg-Noord 
 



 

ABWC 1e ronde gewestelijke 112 vaardigheidstoets Montfort 28 mei 2022                  -5- 

Voorwoord Postcommandant Montfort 
 

Beste brandweercollega’s en supporters, 
 

Namens de vrijwilligers van post Montfort wil ik jullie van harte welkom heten voor de 1e 

ronde gewestelijke 112 vaardigheidstoets in het gezellige dorpje Montfort in het mooie 
Limburg. 

 
We zijn blij dat we na 2 vaardigheidstoets-loze jaren weer een “brandweerwedstrijd” 

mogen organiseren. Dit keer een gewestelijke vaardigheidstoets in de klasse 112, met 

brandweerkorpsen uit vele en verre windstreken van het land. 
 

Onze post heeft weer alles uit de kast gehaald om een uitdagend scenario neer te 
zetten, waarin verschillende facetten van ons mooie brandweervak naar voren zullen 

komen. 

 
Namens mij en de hele post wensen wij alle deelnemende brandweercollega’s heel veel 

succes toe tijdens het competitieve element van de vaardigheidstoets, waarin jullie je 
kennis en vaardigheden kunnen tonen. Bovenal wensen wij de brandweercollega’s, 

juryleden en toeschouwers een plezierige en gezellige dag toe. 
 

Op voorhand wil ik de vrijwilligers van post Montfort, sponsoren en alle anderen die 

deze dag mogelijk maken enorm bedanken voor hun inzet om deze dag voor jullie te 
organiseren. 

 
De deelnemende brandweerkorpsen wens ik alvast een 

goede reis, die voor sommige korpsen wel enige tijd in 

beslag zal nemen. 
 

Tot zaterdag 28 mei!  
 

Gilbert Schmitz 
Postcommandant post Montfort 

Brandweer Limburg-Noord 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 

Beste belangstellenden en brandweercollega’s, 

Na een mooie start bij de collega’s van de post Lomm staat vandaag de 
vaardigheidstoets 1e ronde gewestelijke klasse 112 op het programma. 

Vandaag gaan 11 ploegen in Montfort de onderlinge ‘strijd’ aan om zodoende een plek 
te bemachtigen bij de eerste drie. Daarmee verzekeren zij zich van deelname aan de 
volgende ronde. 

Maar belangrijker dan winnen is het samen bezig zijn met het vak. Elkaar laten zien op 

welk niveau de ploeg functioneert. Vakbekwaamheid blijft een heel belangrijk 
onderwerp in ons werk. 

De collega’s van de post Montfort spelen zelf al jaren vaardigheidstoetsen en hebben al 
meerdere keren een vaardigheidstoets georganiseerd. Steeds met zeer uitdagende 

scenario’s. Jaren geleden kregen de ploegen de melding ‘wilt u uitrukken voor een 
hulpverlening en de melder heeft iets brandends uit de lucht zien vallen’. Tja wat kan er 

naar beneden komen? Jaren later bleek een vliegtuigje neergestort te zijn op de 
binnenplaats van de kasteelruïne. De opbouw in de scenario’s bekijkende: van 

luchtballon naar klein vliegtuigje vraag ik mij af of er deze keer een Boeing 737 naar 
beneden is gekomen………. 

Maar laat u verrassen. Wellicht hebben de collega’s het over een andere boeg gegooid 
en staat nu de kasteelruïne in brand. 

Ik ben er van overtuigd dat het een mooi scenario is, waarbij niets aan het toeval is 
overgelaten. Ik spreek hierbij alvast mijn dank uit aan de collega’s van de post Montfort 

en uiteraard ook aan iedereen die verder vandaag een bijdrage levert aan het slagen 
van deze vaardigheidstoets. 
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Ook dit jaar nogmaals een oproep ten aanzien van het gebruik van sociale media. Foto’s 

maken of filmen voor Facebook, Twitter of Insta, het mag allemaal maar wacht met het 
plaatsen van dit alles tot de laatste ploeg gespeeld heeft. 

Welkom in het mooie Limburg en veel succes voor de spelende ploegen. 

Willy Piepenbrock Jos Geerlings 
Provinciaal Coördinator Assistent Coördinator 

Limburg Limburg 
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1e Ronde gewestelijke vaardigheidstoetsen klasse:  112 

 

De vaardigheidstoetsen in 2022 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 

de brandweerpost Montfort en Veiligheidsregio Limburg-Noord. 

 
Vaardigheidstoetsen : 1e ronde gewestelijk 

 
Klasse : 112 

 

Prijzen : Het ABWC stelt drie prijzen beschikbaar. Er gaan drie 

winnaars naar de gewestelijke 2e ronde 112, op                

zaterdag 25 juni in  Sint Annaland (Zeeland) 

  Post Montfort stelt prijzen beschikbaar voor de beste BV, 

CH, 111, 112, 113 & 114 

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: Jan Smits 
 

Locatie prijsuitreiking : Kazerne post Montfort 
  Velvin 11 

  6065 BJ Montfort (L) 

Contactpersoon  
Gastkorps : Gilbert Schmitz (06 20542901) 

 
Meldadres  : Waarderweg 3 

   6065 EV Montfort (L)  

 
Verkleden/douche : Kazerne post Montfort 

  Velvin 11 
  6065 BJ Montfort (L) 

 
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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Dagprogramma zaterdag 28 mei 2022 

 

06:30 uur Ontvangst juryleden en medewerkers 
 Kazerne post Montfort 

 Velvin 11 

 6065 BJ Montfort (L) 
 

07:15 uur Ontvangst 1e deelnemende ploeg met supporters 
 Meldadres: 

 Waarderweg 3 

 6065 EV Montfort (L)  
 

07:45 uur Aanvang ochtendprogramma vaardigheidstoetsen 
 

12:40 uur Einde ochtendprogramma vaardigheidstoetsen 

 
13:30 uur Aanvang middagprogramma vaardigheidstoetsen 

 
17:45 uur Einde middagprogramma vaardigheidstoetsen 

 
19:30 uur Prijsuitreiking 

 

 Adres prijsuitreiking: 
 Kazerne post Montfort 

 Velvin 11 
 6065 BJ Montfort (L) 

 

 Bij noodgevallen kunt u contact opnemen met:  
 Willy Piepenbrock (06 29508386) (wedstrijdleiding) 
 Gilbert Schmitz (06 20542901) (gastkorps) 
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Indeling baan 1e ronde gewestelijke 112 vaardigheidstoets 
Montfort 28 mei 2022 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om: 

1. VR-Limburg-Noord  Ittervoort 07.15 uur 07.45 uur 
2. VR-Limburg-Noord  Nederweert 08.05 uur 08.35 uur  

3. VR-Brabant Noord  Zeeland  08.55 uur 09.25 uur 

4. VR-Limburg-Noord  Wessem 09.45 uur 10.15 uur 
5. VR-Brabant-Noord  Schaijk  10.35 uur 11.05 uur 

6. VR-Brabant-Noord  Berlicum 11.25 uur 11.55 uur 
 Pauze 

7. VR-Gelderland-Zuid  Nederhemert 13.00 uur 13.30 uur 
8. VR-Gelderland-Midden Voorthuizen 13.50 uur 14.20 uur 

9. VR-Utrecht   Groenekan 14.40 uur 15.10 uur 

10. VR-Brabant-Noord  Vlijmen  15.30 uur 16.00 uur 
11. VR-Amsterdam/Amstelland Aalsmeer 16.20 uur 16.50 uur 

  
Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Willy Piepenbrock 

Ass. Prov.Coördinator vaardigheidstoets: Jos Geerlings 

 
Beoordelingsteam: 

Waarnemer Bevelvoerder Frits Haanraats   
Waarnemer Bevelvoerder  Giel Hees  

Waarnemer Aanvalsploeg  Martijn Stoof 
Waarnemer Waterploeg  Maarten Jacobs 

Waarnemer Pompbediende  Jeroen Tissen 

 
Administratie  Maurice Cormaux   

Administratie  Roel Laugs 
Tijdwaarneming: Post Montfort 

Centralist: Post Montfort 
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Hoe om te gaan met social media 

 
Wij verzoeken u dringend om tijdens de vaardigheidstoets-dag, pas aan het einde van 
de dag uw gemaakte foto’s/filmpjes op facebook/twitter of andere social media te 
plaatsen. Stel ook uw supporters hiervan ook op de hoogte. U houdt het dan ook nog 
spannend voor de ploegen die na u komen spelen!! 
 

Melden deelnemende ploegen en supporters 
 

De deelnemende ploegen en hun supporters dienen zich uiterlijk op de aangegeven 

meldtijd te melden op: 
 

 Meldadres: 
 Waarderweg 3 

 6065 EV Montfort (L) 
 

Overige supporters en publiek dienen zich ook te melden op het meldadres. 

 

 
 

  

Rijksweg richting 

Roermond/A2 
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Parkeren brandweervoertuigen 
 

In verband met beperkte parkeergelegenheid nabij kazerne Montfort, is 
parkeergelegenheid geregeld voor brandweervoertuigen op het terrein van: 

 

 V.O.F. Mooren kunstmest- en Veevoederhandel.  
 Vinkensteeg 28 

 6065 BH Montfort (L) 
 

Voorafgaand aan de prijsuitreiking en/of na afloop van de vaardigheidstoets kunnen 

brandweervoertuigen hier worden geparkeerd. De parkeerplaats is te bereiken via de in 
het rood aangegeven route.  

 
Vanaf de parkeerplaats is met de blauwe pijl de looproute naar kazerne Montfort 

aangegeven (looproute is ongeveer 7 minuten, wegbewijzering aanwezig). 
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Kazerne post Montfort 
 

 Adres: 
 Velvin 11 

 6065 BJ Montfort (L) 

 
Na afloop van de vaardigheidstoets is er douche gelegenheid op kazerne post Montfort. 

Tevens is het mogelijk om te eten en drinken op de kazerne. 
 

Van 15:30 – 19:30 uur is een frietwagen aanwezig. 

 
Bij goed weer is een springkussen aanwezig voor de jeugdige supporters. 

 
Consumpties dienen contant afgerekend te worden. Pinnen op kazerne Montfort is niet 

mogelijk. Geld opnemen is mogelijk bij: 

 Geldmaat Montfort, Dijk 8, 6065 CG Montfort 
COOP Montfort, Kampweg 4, 6065 CC Montfort (geldautomaat bevindt zich in de 

supermarkt) 
 

Bed & Breakfast Montfort 
Ane Kèrk 
De Groene Gast 

De Meule 
Het Gouden Hert 

 

Overige eetgelegenheden Montfort 
Café Biej De Vogel 

Cafetaria Mofert 
Cafetaria Roerdalen 

De Heren van Montfort / Restaurant Antoine 
Pizzeria Maxima 

  

http://www.anekerk.nl/nl/homepagina/
https://www.degroenegastmontfort.nl/
https://demeulemontfort.nl/
https://hetgoudenhert.com/
http://www.cafebiejdevogel.nl/index.php/buffet-menukaart
https://cafetaria-mofert.eatbu.com/?lang=nl
http://www.cafetariaroerdalen.nl/
http://www.deherenvanmontfort.nl/
https://www.pizzeria-maxima-montfort.nl/
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De 1e ronde gewestelijke 112 vaardigheidstoetsen Montfort 28 mei 
2022 zijn mede mogelijk gemaakt door: 
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ABWC 1e ronde gewestelijke 112 vaardigheidstoets Montfort 28 mei 2022                  -16- 

Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2022 

 

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 totaalbeeld 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 Meldkamer naar 

bevelvoerder en andersom, tijdens de gehele inzet.  

U zorgt zelf voor een communicatiemiddel tussen bevelvoerder en Meldkamer. 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 de waarnemer ingrijpen. Wees niet bang om een relevante 
opmerking tegen de waarnemer 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. 

• 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 Provinciaal Coördinator ABWC voor de 
mogelijkheden. 

 

 
 

 
 


