VAARDIGHEIDSTOETS
Provinciaal

DATUM: 12 maart 2022
PLAATS: Schaijk-Zeeland
KLASSE: 112

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE

COVID-19 MAATREGELEN
ALGEMEEN
We respecteren de basismaatregelen. De belangrijkste basismaatregel is; ‘ben je niet
fit, dan blijf je thuis’. Verder vragen we het volgende van je;
➢
➢
➢
➢

Nies en hoest in je elleboog;
Was geregeld je handen, we zullen dit zoveel mogelijk faciliteren;
Schud geen handen;
Zorg voor voldoende frisse lucht.

We zullen zoveel mogelijk de 1,5m afstand aanhouden, we vragen hiervoor
wederzijds begrip. Als deze afstand niet gerealiseerd kan worden gebruiken we een
mondkapje.

Schaijk-Zeeland
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Voorwoord postcommandanten Schaijk en Zeeland

Beste brandweercollega’s en supporters,
Wij heten jullie van harte welkom in de mooie nieuwe gemeente Maashorst!
Vandaag organiseren post Schaijk en post Zeeland allebei een vaardigheidstoets. Dat
is voor onze beide posten speciaal, omdat wij zelf ook altijd erg fanatiek meedoen
met deze vaardigheidstoetsen. Wij zijn dan ook erg blij dat de vaardigheidstoetsen
dit jaar door kunnen gaan.
In de vaardigheidstoetsen die jullie vandaag gaan zien, kunnen de deelnemers al
hun vaardigheden, hun deskundigheid en hun ervaringen tonen. Het zijn realistische
scenario’s waar wij veel aandacht aan hebben besteed.
Wij zijn er trots op dat onze beide brandweerposten de uitdaging zijn aangegaan om
deze dag te organiseren. We zullen er alles aan doen om deze dag zo goed mogelijk
te laten verlopen.
Wij wensen jullie een mooie, sportieve en vooral leerzame dag toe!

Postcommandant Schaijk, Rik Zwaans
Postcommandant Zeeland, Marcel Bongers

Schaijk-Zeeland

Datum: 12 maart 2022

-3-

Voorwoord Coördinator Vaardigheidstoetsen
Beste brandweercollega’s en belangstellende.
Namens het ABWC wil ik u van harte welkom heten bij de provinciale
vaardigheidstoets 112 te Schaijk en Zeeland op 12 maart 2022. Deze dag strijden er
20 ploegen voor 6 plaatsen in de volgende ronde.
Maar liefst 49 ploegen uit onze regio hebben zich ingeschreven om hun
vaardigheden te toetsen. Wij als organisatie zijn trots om voor al deze deelnemers
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 eenieder 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 ervoor 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

Schaijk-Zeeland
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Provinciale 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 Schaijk en Zeeland.
Vaardigheidstoets

:

Provinciaal, Schaijk

Klasse

:

112

Prijzen

:

3

Prijsuitreiking

:

Plaats

:

De prijzen worden uitgereikt door: Postcommandant Rik
Zwaans. Aanvang: 19:30 uur
Brandweerkazerne Schaijk, Schutsboomstraat 94,
5374 CD Schaijk

Bij noodgevallen

:

bereikbaar via Rik Zwaans 06-34982982

Contactpersoon
Gastkorps

:

Rik Zwaans
Schaijk

Meldadres

:
:

Wingens Transport, Rijksweg 34a
5374 RB Schaijk

Verkleden/douche

:

Kazerne Schaijk Schutsboomstraat 94,
5374 CD Schaijk

Veiligheid

:

De organisatie gaat ervan uit dat u op de hoogte
bent van de “No play” procedure en er naar kunt
handelen.

Schaijk-Zeeland
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Provinciale 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 Schaijk en Zeeland.
Vaardigheidstoets

:

Provinciaal, Zeeland

Klasse

:

112

Prijzen

:

3

Prijsuitreiking

:

Plaats

:

De prijzen worden uitgereikt door: Postcommandant
Marcel Bongers. Aanvang: 19:30 uur
Brandweerkazerne Schaijk, Schutsboomstraat 94,
5374 CD Schaijk

Bij noodgevallen

:

bereikbaar via Marcel Bongers, 06-29587251

Contactpersoon
Gastkorps

:

Marcel Bongers
Zeeland

Meldadres

:
:

Brandweerkazerne Zeeland, Langenboomseweg 71b
5411 AT Zeeland

Verkleden/douche

:
:

Brandweerkazerne Zeeland, Langenboomseweg 71b
5411 AT Zeeland

Veiligheid

:

De organisatie gaat ervan uit dat u op de hoogte
bent van de “No play” procedure en er naar kunt
handelen.

Schaijk-Zeeland
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Indeling baan

112 baan
Schaijk 12 maart 2022

Nr. Regio

Post/Groep

Melden

Spelen

1.
2.
3.
4.
5.

Cromvoirt
Sint-Anthonis
Vught B
Vierlingsbeek
Cuijk

07:30
08:25
09:20
10:15
11:10

uur
uur
uur
uur
uur

08:00
08:55
09:50
10:45
11:40

uur
uur
uur
uur
uur

Boxmeer 2
Boekel
Erp
Vlijmen 3
Berghem

12:35
13:30
14:25
15:20
16:15

uur
uur
uur
uur
uur

13:00
13:55
14:50
15:45
16:40

uur
uur
uur
uur
uur

Brabant-Noord
Brabant-Noord
Brabant-Noord
Brabant-Noord
Brabant-Noord

Pauze
6.
7.
8.
9.
10.

Brabant-Noord
Brabant-Noord
Brabant-Noord
Brabant-Noord
Brabant-Noord

Wedstrijdleider: Martijn Jans
Juryleden:
Bevelvoerder:
Bevelvoerder:
1+2:
3+4:
Pompbediener:
Baanleider:
Administratie:
Ontvangst Jury:

Geert Broens
Freddy Peters
Jurgen van Lieshout
Robert vd Wolk
Edwin Siebers
Sjaak Barten
Willy Geurts / Sylvia van Linder
Kazerne Schaijk, Schutsboomstraat 94, 5374 CD, Schaijk
aanvang 06:30 uur.

Naar 1e ronde Gewestelijk 112:
Nummer 1 Zaterdag 21 mei Nieuw-Beijerland, Zuid-Holland
Nummer 2 Zaterdag 21 mei Nieuw-Beijerland, Zuid-Holland
Nummer 3 Zaterdag 14 mei Groenekan, Utrecht
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Indeling baan

112 baan
Zeeland 12 maart 2022

Nr. Regio

Post/Groep

Melden

Spelen

1.
2.
3.
4.
5.

Liempde
Oeffelt
Boxmeer
Drunen
Oss

07:30
08:25
09:20
10:15
11:10

uur
uur
uur
uur
uur

08:00
08:55
09:50
10:45
11:40

uur
uur
uur
uur
uur

Sint-Oedenrode
Grave
Schijndel
Geffen 2
Berlicum

12:35
13:30
14:25
15:20
16:15

uur
uur
uur
uur
uur

13:00
13:55
14:50
15:45
16:40

uur
uur
uur
uur
uur

Brabant-Noord
Brabant-Noord
Brabant-Noord
Brabant-Noord
Brabant-Noord

Pauze
6. Brabant-Noord
7. Brabant-Noord
8. Brabant-Noord
9. Brabant-Noord
10.Brabant-Noord

Wedstrijdleider: Martijn Jans
Juryleden:
Bevelvoerder:
Bevelvoerder:
1+2:
3+4:
Pompbediener:
Baanleider:
Administratie:
Ontvangst Jury:

Hans van Hoof
Wilfried Barten
Freek Meulenpas
Roy van Iersel
Hank Heijl
Marc Driessen
Willy Geurts / Sylvia van Linder
Kazerne Zeeland, Langenboomseweg 71b, 5411 RB
aanvang 06:30 uur

Naar 1e ronde Gewestelijk 112:
Nummer 1 Zaterdag 14 mei Groenekan, Utrecht
Nummer 2 Zaterdag 7 mei Middelburg, Zeeland
Nummer 3 Zaterdag 28 mei Montfort, Limburg

Schaijk-Zeeland
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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 bevelvoerderpompbediende-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”.

Schaijk-Zeeland
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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
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leren.

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.

Schaijk-Zeeland
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