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Voorwoord Burgemeester 
 
Beste brandweermannen en vrouwen, familie en vrienden en iedereen die op 
welke manier dan ook betrokken is of supporter is van de 
vaardigheidstoetsen van de brandweer.   
 
Allemaal van harte welkom in Berlicum. 
 
Vandaag zijn jullie hier met 10 brandweerploegen samen voor de tweede 
gewestelijke ronde voor de 112 vaardigheidstoetsen van de brandweer. Om 
hier te komen hebben jullie al twee rondes achter de rug en zitten jullie nog 
in de race om mee te kunnen doen aan de landelijke finale. Waar jullie dan 
deel uit zullen maken van de 10 beste brandweerploegen van het land. 
 
Onze post Berlicum heeft in samenwerking met het Algemeen Brandweer 
Wedstrijd Comité haar uiterste best gedaan een uitdagend scenario neer te 
leggen.  
Deze vaardigheidstoets daagt alle deelnemers uit met een mooie en pittige 
baan. Het is aan jullie om te laten zien wat 
je in huis hebt en kans te maken om mee 
te kunnen doen aan de landelijke finale.  
Het belooft een uitdagende dag te worden. 
 
 
Ik wens jullie allemaal heel veel succes.  
Geniet van de wedstrijd!  
 
Burgemeester gemeente Sint-
Michielsgestel 
H.J. (Han) Looijen  
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Voorwoord Postcommandant 
 

Beste brandweercollega’s, 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de gewestelijke vaardigheidstoets klasse 112 
tweede ronde, welke wordt gehouden op zaterdag 25 juni 2022 in Berlicum. 
 
Jullie zijn al ver gekomen bij de vaardigheidstoetsen! Dus met de teamgeest, 
motivatie en de samenwerking zit het wel goed. Jullie zijn al goed op elkaar 
ingespeeld. Wie van deze ronde bij de eerste drie eindigt heeft een ticket 
voor de landelijke finale. Dus er wordt nu heel veel van jullie verwacht, en de 
lat ligt hoog. 
 
We hebben met ons team geprobeerd om een uitdagend en een mooi 
scenario voor jullie uit te zetten. En natuurlijk mag het op een redelijk hoog 
niveau zijn want we verwachten zeker niet de minste ploegen hier. Ook voor 
de uitzetters van de baan was dit een uitdaging. Want de gedachte was 
constant wat we ook doen het moet goed zijn, we verwachten iets van de 
ploegen dan wordt er ook iets van ons verwacht. 
 
Heel veel succes met de vaardigheidstoets en vooral veel plezier. Ik zie jullie 
op 25 juni. Dan maken we er samen een mooie dag van! 
 
René Hoezen 
Postcommandant Berlicum 
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Voorwoord Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
Beste brandweercollega’s en belangstellende. 

Namens het ABWC wil ik u van harte welkom heten bij de vaardigheidstoets 

2de ronden gewestelijk 112 te Berlicum op 25 juni 2022. Deze dag strijden er 

10 ploegen voor 3 plaatsen in de Landelijke finale. 

Maar liefst 49 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 belangstellende 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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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse: 112 2de ronde gewestelijk 
 
De vaardigheidstoetsen in 2022 worden georganiseerd onder auspiciën van het 

Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers 
van de brandweerpost Berlicum. 

 

Vaardigheidstoetsen : Gewestelijk 2e ronde 
 

Klasse : 112 
 

Prijzen : 3 

Prijsuitreiking : om 19:30 uur door Weth. B. van Druenen 

 
Plaats  : Brandweerkazerne Berlicum 

  Runweg 25 
  5258BK Berlicum 

 
Bij noodgevallen : René Hoezen; 06-51742743 

   

Contactpersoon  : René Hoezen; 06-51742743 
Gastkorps : Berlicum 

   
Meldadres  : Eeterij & Feesterij 

   De Driezeeg 

   Driezeeg 21 
   5258 LD Berlicum (Middelrode) 

   Parkeren op het Beukplein tegenover het meldadres. 
 

Verkleden/douche : Brandweerkazerne Berlicum 
  Runweg 25 

  5258BK Berlicum 

 
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  112 klasse 

Berlicum 25 juni 2022 
 

Nr. Regio Post/Groep Melden Spelen 

 
1. VR-Zaanstreek-Waterland  Marken 07:15 uur 08:00 uur 

2. Brabant-Noord        Sint Oedenrode 08:10 uur 08:55 uur 

3. Brw-M.W. Brabant        Diessen-3 09:05 uur 09:50 uur 
4. Brabant-Noord        Boekel 10:00 uur 10:45 uur 

5. VR-Brabant Zuid Oost        VRBZO 10:55 uur 11:40 uur 
 

Pauze 

 
6. VRU-1       Linschoten-2 12:15 uur 13:00 uur 

7. VR-Brabant Zuid Oost       Luijksgestel 13:10 uur 13:55 uur 
8. Brw-Gelderland-Midden    Kootwijkerbroek-2 14:05 uur 14:50 uur 

9. VR-Brabant Zuid Oost       De Beerzen 15:00 uur 15:45 uur 
10. VR-Hollands Midden    Nieuwerkerk a/d IJssel 15:55 uur 16:40 uur 

 

 
Wedstrijdleider: Martijn Jans 

 
Juryleden: 

Bevelvoerder: Harry Constant 

Bevelvoerder: Jasper Derks 
1+2: Ronald van Dijk 

3+4: Edwin van Vliet 
Pompbediener: Jos van de Aa 

Baanleider: Jan Verstegen 

Administratie:      Stijn van dartel 
 

Ontvangst Jury: Kazerne Berlicum, Runweg 25, 5258 BK Berlicum 
 aanvang 06:30 uur. 

 
Naar de Landelijke finale 112: 

Nummer 1 Zaterdag 24 september Bedum, VR Groningen 

Nummer 2 Zaterdag 24 september Bedum, VR Groningen 
Nummer 3 Zaterdag 24 september Bedum, VR Groningen 
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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 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. 

• 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”. 
 

 

 

http://www.vaardigheidstoetsen.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. 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 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. 
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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. 
 

 
 

 
 


