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Voorwoord Postcommandant 
 
Beste brandweer collega, 
 
Vandaag ben je te gast bij de post Liempde bij de provinciale vaardigheidstoets 112. 
 
Er is een mooi, uitdagend maar vooral realistisch scenario neergezet waarin de 
verschillende facetten van ons mooie brandweervak naar voren zullen komen.  
 
Vakmanschap en optreden als team gaat niet vanzelf. Het niveau moet op peil zijn. 
Oefenen en inspelen op nieuwe inzichten zijn dan ook een vanzelfsprekende 
kwaliteitseis. 
 
Als je daarnaast ook nog gaat deelnemen aan een vaardigheidstoets, dan wordt het 
oefenen uitgebreid met een uitdaging om de kennis en vaardigheden te meten met 
die van de collega’s. Een beetje competitie mag er dan ook zijn, sterker nog…dat is 
leuk en geeft gezonde stress. 
 
Voor jou als deelnemer biedt de vaardigheidstoets een prachtige gelegenheid om je 
kennis in de praktijk te brengen. De beoordeling door collega’s van “buitenaf”, hun 
‘tips & tops’ leveren je ongetwijfeld enkele leermomenten op. Hiermee doe je je 
voordeel in de praktijk van de incidentenbestrijding waarmee je 24/7 geconfronteerd 
kan worden en waarvoor je altijd gereed staat. 
 
Namens mij en de hele post wensen wij alle spelende ploegen, juryleden en 
toeschouwers een plezierige en leerzame dag toe.  
 
Bedankt iedereen voor de inzet en het enthousiasme om deze dag te realiseren. 
 
 
Malonka Baijens 
Postcommandant post Liempde 
Brandweer Brabant-Noord 
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Voorwoord  Burgermeester 

 
Beste brandweermannen en vrouwen, familie en vrienden en iedereen die op wat 
voor manier dan ook betrokken is of supporter is van de vaardigheidstoetsen.   
 
Allemaal van harte welkom in Liempde, van harte welkom in de gemeente Boxtel. 
  
Na twee jaar “geploeter”, als gevolg van de Coronapandemie, kunnen er dit jaar 
eindelijk weer als vanouds wedstrijden georganiseerd worden. De post Liempde 
heeft in samenwerking met het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité heeft haar 
uiterste best gedaan een uitdagend scenario neer te leggen. De vaardigheidstoets in 
Liempde daagt alle deelnemers uit. Ze laten zien dat hun vaardigheden, 
deskundigheid en ervaring niets te lijden hebben gehad van de afgelopen periode 
waarbij oefenen etc. veel moeilijker was dan we gewend waren. Het was voor 
iedereen een uitdaging om theoretische en praktische kennis op peil te houden, 
maar het was misschien nog wel een grotere uitdaging om gemotiveerd te blijven 
voor het brandweer vak. Sociale betrokkenheid en actief oefenen zijn immers 
onontbeerlijk om succesvol te zijn en te blijven. Het feit dat dit de afgelopen jaren 
beperkt mogelijk was geeft de wedstrijd van vandaag een extra dimensie.   
Dit jaar nemen er maar liefst 577 ploegen op landelijk niveau deel aan de diverse 
vaardigheidstoetsen. Vandaag staan we in Liempde voor een klasse 112 baan van 
de provincie Brandweer Brabant Noord.  
  
Er wacht jullie een diversiteit aan oefeningen en het is aan jullie om te laten zien wat 
je in huis hebt. Het belooft een uitdagende dag te worden. Ik wens jullie allemaal 
heel veel succes. Geniet van de wedstrijd, geniet van 
het moment en als het niet helemaal gaat zoals je het 
had voorgesteld besef dan dat vandaag een goede 
nulmeting kan zijn voor succes in de toekomst. Ik 
wens iedereen een mooie en succesvolle dag in 
Liempde!   
 
R. van Meygaarden 
Burgemeester Gemeente Boxtel 
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Voorwoord Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
Beste brandweercollega’s en belangstellende. 

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

vaardigheidstoets 112 te Liempde op 23 april 2022. Deze dag strijden er 10 ploegen 

voor 3 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 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 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 
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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 Liempde. 
 
Vaardigheidstoetsen : Provinciaal 
 
Klasse : 112 
 
Prijzen : 3 

Prijsuitreiking : 19:30 uur, Burgemeester R. van Meygaarden, 
gemeente Boxtel 

 
Plaats uitreiking : Cafe ‘T Groene Woud  
  Kasterensestraat 23 te Liempde 
    
 
Bij noodgevallen : Malonka Baijens 06-11889992 
   
Contactpersoon  : Postcommandant Malonka Baijens 06-11889992 
 
Gastkorps : Liempde 
   
Meldadres  : Brandweerkazerne Liempde  
   Oude Postbaan 10  
   5298 AT  Liempde 
 
Verkleden/douche : Brandweerkazerne Liempde 
  Oude Postbaan 10  
  5298 AT  Liempde 
 
 
Veiligheid : De organisatie gaat ervan uit dat u op de hoogte  

bent van de “No play” procedure en er naar kunt 
handelen. 
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Indeling baan  112 baan 

Liempde 23 april 2022 
 

Nr. Regio Post/Groep Melden Spelen 
 
1. BRW Brabant-Noord Heusden 07:15 uur 08:00 uur 
2. BRW Brabant-Noord Boxtel 08:10 uur 08:55 uur 
3. BRW Brabant-Noord Schaijk 09:05 uur 09:50 uur 
4. BRW Brabant-Noord Grave-2 10:00 uur 10:45 uur 
5. BRW Brabant-Noord Vlijmen-2 10:55 uur 11:40 uur 
 
Pauze 
 
6. BRW Brabant-Noord Zeeland 12:15 uur 13:00 uur 
7. BRW Brabant-Noord Wanroij 13:10 uur 13:55 uur 
8. BRW Brabant-Noord Lith 14:05 uur 14:50 uur 
9. BRW Brabant-Noord Haps 15:00 uur 15:45 uur 
10. VR-Limburg-Noord Roermond 15:55 uur 16:40 uur 
 
 
Wedstrijdleider: Martijn Jans 
 
Waarnemers: 
Bevelvoerder: Danny van der Eerden 
Bevelvoerder: Tom Verbruggen 
1+2: Jan Verstegen 
3+4:  Dennis Arts 
Pompbediener: Jeroen Pittens 
Baanleider: Eugene van Geffen 
Administratie: Joost Gevers 
 
Ontvangst Jury:    Brandweerkazerne Liempde  
Meldtijd: 06:30 uur. 
 
Naar 1e ronde Gewestelijk 112: 
Nummer 1 Zaterdag 28 mei Montfort, VR-Limburg-Noord 
Nummer 2 Zaterdag 28 mei Montfort, VR-Limburg-Noord 
Nummer 3 Zaterdag 28 mei Montfort, VR-Limburg-Noord 
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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”. 

• 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.  

http://www.vaardigheidstoetsen.nl/
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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. 
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