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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.  
 

ZELFTEST 

 
We adviseren iedereen die een rol heeft tijdens deze Vaardigheidstoets(en) vooraf een 

zelftest te doen. Is deze positief? Meld dit dan zo spoedig mogelijk zodat we 
maatregelen kunnen treffen 

 
REGIONALE MAATREGELEN 

 
Ruimte voor de PC om in te vullen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Reusel                   -3-                                          Datum: 12 maart 2022 
 

 
Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
Beste collega`s en supporters . 

 
WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR 
 

Na 2 jaar geen vaardigheidstoetsen te hebben mogen organiseren is het eindelijk zover. 
WIJ ZIJN ER KLAAR VOOR, we kunnen niet wachten. 

We zijn blij met het hoge aantal inschrijvingen voor de vaardigheidstoetsen van het 

ABWC in Brabant Zuid Oost. Wat mij als provinciaal Coördinator heel blij maakt. 
 

Het is weer even wennen om alles in goede banen te leiden maar met behulp van de 
gemotiveerde korpsen moet dit wel goed komen. 

 
Met de nog geldende maatregelen zal een samenkomst nog niet toegestaan zijn 

derhalve zal de prijsuitreiking hoogstwaarschijnlijk bij de eerste toetsen digitaal via 

teams gebeuren.  Ook supporters zijn op de vaardigheidstoetsen nog niet toegestaan. 
Mocht het toch anders kunnen, dan zullen wij ons uiteraard aanpassen en dit aan jullie 

laten weten. 
 

Wij heten de spelende ploegen voor deze klasse hartelijk welkom in Reusel, de 

korpsleden hebben voor jullie een mooi en uitdagende toets voorbereid, onder leiding 
van Martin Parridaans en posthoofd Niels Adriaans. 

 
De eerste drie ploegen in de rangschikking mogen door naar de eerste gewestelijk. 

 
Graag wil ik jullie er op wijzen dat wij als ABWC nog steeds op zoek zijn naar 

waarnemers/beoordeelaars, heb je daar interesse in laat het mij weten of stuur een  

e-mail  naar alex.martens@abwc.nl. Volg ons als ABWC Brabant Zuid Oost ook op 
Facebook, daar zet ik, na 20.30 uur foto’s van de wedstrijd dag op als ook de uitslag 

Graag tot ziens in Reusel. 
 

Met groet, 

 
Alex Martens  

Provinciaal Coördinator ABWC  
Brabant Zuid Oost  

mailto:alex.martens@abwc.nl
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Voorwoord 
Posthoofd  
 

De wedstrijdleiding van het ABWC heeft brandweer Reusel in 2020 benaderd of de post 
een baan voor de 112 wedstrijd wilde organiseren. Er waren direct een aantal collega's 

die het oppakte en vol goede ideeën zich in gingen zetten voor de wedstrijd. Na een 
geschikte locatie gevonden te hebben, begon het brainstormen over de enscenering. 

Een aantal keer het scenario uitzetten om de puntjes op de i te zetten, en daarna al een 
keertje voorspelen. We hadden plannen om de wedstrijd te koppelen aan een 

wervingsactie zodat we 2 vliegen in 1 klap konden slaan. Oftewel, wij waren er 

helemaal klaar voor.  
 

Helaas gooide op het laatste moment een welbekend virus roet in het eten. Al het werk 
voorlopig voor niks.   

 

Voor 2021 is de werkgroep begonnen met poging 2. Het object en het scenario lag klaar 
om nogmaals gebruikt te worden. Jammer genoeg werd al vrij snel duidelijk dat er in 

2021 ook geen editie mogelijk was. 
 

Op het moment van schrijven lijkt het erop dat 2022 ons beter gezind is. De werkgroep 

heeft een nieuw object moeten regelen, vanwege beschikbaarheid van het eerdere. Ik 
ben ervan overtuigd dat er voor jullie een mooi uitdagend scenario klaar staat. Mijn 

dank gaat uit naar de werkgroep die de afgelopen periode zelf voor uitdagende 
scenario's gestaan heeft, maar gemotiveerd bleef om voor jullie vandaag een mooie 

baan neer te zetten.   
 

Dit typeert ook de brandweergedachte, vol goede moed doorgaan met zijn allen, ook als 

het tegenzit. Het is fijn om na een lange periode jullie welkom te mogen heten in 
Reusel. Ik verwacht een gezonde sportieve strijd waarin de korpsen alles zullen geven. 

Wie er op het eind van de dag naar huis gaat met de prijzen is de vraag. Wat we wel 
weten is dat het spannend zal gaan worden en dat het eigenlijk niet het belangrijkste is 

wie er gaat winnen. Het belangrijkste is dat we weer terug zijn. Dat we gezond zijn, en 

na een lange periode weer een wedstrijd mogen hebben. Wij zijn blij en opgelucht dat 
we deze baan voor jullie uit hebben kunnen zetten, en hierdoor een bijdrage hebben 

kunnen leveren aan de vakbekwaamheid. Ik wil iedere post een mooie strijd toewensen 
vandaag, en maak er vooral een leuke en mooie dag van met elkaar. 

 
Groet Niels Adriaans   

Posthoofd Reusel 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  Provinciaal 112 

 

De vaardigheidstoetsen in 2022 worden georganiseerd onder auspiciën van het 

Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 
de brandweer Reusel. 

 
Vaardigheidstoetsen : Provinciaal 

 

Klasse : 112 
 

Prijzen : 3  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: Provinciaal Coordinator  
                                         Alex Martens en …….. 

 

Plaats  : Reusel   
  Brandweer Kazerne 

                                         Kruisstraat 3a 
                                         5531CH Reusel 

 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via Alex Martens 0641314788 
  en/of Martin Parridaans 0613197930 

 

Contactpersoon  
Gastkorps : Niels Adriaans 

 

Meldadres  : Brandweer Kazerne Kruisstraat 3a 5531CH Reusel  
 

Verkleden/douche : op aanvraag  
 

Veiligheid : De organisatie gaat er vanuit dat u op de hoogte  

bent van de “No play” procedure en er naar kunt handelen. 
 

  



 

Reusel                   -6-                                          Datum: 12 maart 2022 
 

Indeling baan  Provinciaal Klasse 112 
12 Maart 2022 Reusel 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 
 

 
 

Prov. Coördinator vaardigheidstoets:  

1. Bedrijfsbrandweer Bavaria 07.45 uur 08.00 uur       
2. VRBZO    Lieshout        08.05 uur             08.50 uur  

3. VRBZO    Bakel         09.05 uur  09.50 uur  
4. VRBZO    Veldhoven        09.55 uur  10.40 uur  

5. VRBZO    Geldrop        10.45 uur  11.30 uur  
Pauze 12.30 uur -13.00 uur  

6. VRBZO    Budel         12.45 uur  13.00 uur  

7. VRBZO    Hapert        13.05 uur  13.50 uur  
8. VRBZO    Heeze         13.55 uur  14.40 uur   

9. VRBZO    Best         14.45 uur  15.30 uur  
10. VZL     Tholen        15.35 uur  16.20 uur 

  

 
Beoordelingsteam: 

 
Waarnemer Bevelvoerder B1  Benny van Ham         Luijksgestel 

Waarnemer Bevelvoerder B2       Mark Koenders                   Deurne 
Waarnemer Aanvalsploeg 1-2      Henk Roefs          Oirschot   

Waarnemer Waterploeg   3-4      Koen van Stiphout/ Harold Willems Helmond/ Best  

Waarnemer Pompbediende         Jaap Koole          Best 
Administratie         Frans Oosterwaal         Kaatsheuvel 

                                               Renske Brandt          Helmond 
  Ping van Loon          Bladel 

 

Centralist MKB : Post Reusel 
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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 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 het branchevoorschrift standaardbepakking 
voor brandweervoertuigen (versie 6.2). 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. 

 

 
 

 
 


