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Voorwoord Burgemeester  
                                                                                                                     

 
 

Welkom bij Brandweer Lomm, 

Van het blussen van branden en hulp bij ongevallen tot het indammen van 

de uitstoot van gevaarlijke stoffen en het opsporen van drenkelingen. Wel 

140.000 keer per jaar wordt ergens in Nederland de hulp van de brandweer 

ingeroepen. En telkens weer komt het dan aan op de vakbekwaamheid van 

de brandweerlieden.  

Brandweerlieden zijn er dan ook op gebrand om die vakbekwaamheid te 

onderhouden. De vaardigheidstoetsen zijn daar een mooi voorbeeld van. 

Er staat daarom hier in Lomm vandaag van alles te gebeuren; branden, 

ongevallen en andere rampen. Het is mooi dat zo’n jonge brandweerpost 

deze provinciale vaardigheidstoets mag organiseren. De post is namelijk 

pas in 2005 opgericht toen de Venlose kazernes van Venlo en Blerick naar 

Tegelen verhuisde. De opkomsttijd werd toen voor de dorpen Arcen, 

Lomm en Velden te groot. 

Van de grote branden in natuurgebied de Meinweg en de Aviko-fabriek in 

Lomm tot het brandveilig maken van de toeristenaccommodaties in Arcen, 

de achttien enthousiaste vrijwilligers staan altijd paraat. Zo ontdekte ik 

ooit een brand in een koeienstal waar ik bij toeval langsreed in Velden. 

Onwennig en zonder professionele hulpverleners haalden een medewerker 

en ik een kalfje uit de brandende stal. Gelukkig was de brandweer uit 

Lomm heel snel paraat en werd het vuur bedwongen. Van dichtbij zag ik 

de vakbekwaamheid van onze brandweervrijwilligers. Nu mogen zij en 

andere korpsen uit de provincie zich aan elkaar laten zien. Heel veel 

succes! 

 

Antoin Scholten 

Burgemeester van Venlo 
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Voorwoord Teamleider VRLN  
 

Beste deelnemers aan de klasse 112,  

Welkom bij de post Lomm binnen onze veiligheidsregio Limburg-Noord.  

De vrijwilligers van de post Lomm staan primair paraat voor de kernen Arcen, 

Velden en Lomm.  

Daarbij hebben ze een regionale taak bij het ondersteunen van de verzorging bij 

grote incidenten als verzorgingsgroep.  

 

Na een lange periode van Corona waar geen vaardigheidstoetsen hebben 

plaatsgevonden is het seizoen eindelijk weer in volle gang.  

Het meedoen met je post aan vaardigheidstoetsen levert een mooie bijdrage aan 

het vakbekwaam blijven van je post op een gezellige, leuke en toch ook zeker 

competitieve wijze.  

Steeds meer en meer passen de vaardigheidstoetsen bij de dagelijkse praktijk van 

oefeningen en uitrukken, namelijk zoals wij het in onze regio noemen: ‘De 

behapbare basis’.  

Onze brandweerposten oefenen op de meest voorkomende incidenten, zodat hier 

meer routine in komt. Bij complexere incidenten blijft de lokale post de eenheid 

die het incident opstart, waarbij een specialistisch team komt ondersteunen.  

Op deze manier willen wij als Brandweer Limburg-Noord beter voorbereid zijn 

op de veranderingen die risico’s met zich meebrengen.  

Mooi ook om te zien dat ook juryleden meegaan in alle ontwikkelingen en ook 

actief bijgeschoold worden in de basisprincipes brandbestrijding en zo ook op de 

hoogte zijn net als onze posten van de laatste technieken en tactieken om branden 

te bestrijden.  

Dit levert een goede bijdrage in het verhogen van de kwaliteit van de ABWC-

toetsen.  

Vandaag staat 112 op het programma, wat betekent dat het een grote verrassing 

voor een ieder is welk creatief scenario post Lomm voor jullie in petto heeft.  

Ik wil iedereen veel plezier wensen op deze mooi dag.  

Tevens wil ik alle leden van post Lomm 

hartelijk danken voor het faciliteren van 

deze dag.  

 

Hartelijke groeten,  

Tineke Smedts 

Teamleider incidentbestrijding  

Brandweer Limburg-Noord  
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Voorwoord Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 

Yessssss, we mogen weer. Na twee jaar is het eindelijk weer mogelijk om 

vaardigheidstoetsen te organiseren. En sinds enkele weken zelfs zonder 

verdere beperkingen.  

Ik mag u dan ook, mede namens Jos Geerlings (Assistent Prov. 

Coördinator Vaardigheidstoetsen) en de collega’s van post Lomm, 

hartelijk welkom heten in Lomm. 

De collega’s van de post Lomm kennende belooft dit een mooie dag te 

worden met een uitdagend scenario voor de deelnemende ploegen. 

 

Ik ben blij dat ondanks de gedwongen ‘rustpauze’ veel ploegen zich weer 

hebben ingeschreven om deel te nemen aan de vaardigheidstoetsen van 

het ABWC. Dit jaar starten er ploegen in de klasse TS-HD, 112 en de 

Hoofdklasse. Limburg is dus goed vertegenwoordigd.  

Graag laten de ploegen zien wat zij in hun mars hebben. Aan de 

beoordelaars de mooie en soms ook lastige taak om de ploegen te 

beoordelen op hun kunnen. Aan het eind van de dag kunnen we de balans 

opmaken en weten we welke drie ploegen er door zijn naar de volgende 

ronde. 

 

Ik wens alle deelnemende ploegen heel veel succes en dank de collega’s 

van post Lomm voor hun inzet. Zonder hen hadden wij vandaag geen 

vaardigheidstoets kunnen organiseren. 

 

Willy Piepenbrock 

Provinciaal Coördinator ABWC 
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Voorwoord Postcommandant Lomm 
 
Graag heet ik jullie namens post Lomm welkom voor de provinciale 

vaardigheidstoets in de klasse 1-1-2. Een pittige klasse waarin men alle 

kerntaken voor de kiezen zou kunnen krijgen. De post heeft in ieder geval alles uit 

de kast gehaald om jullie een uitdagend scenario voor te schotelen. We zijn in 

ieder geval enorm blij dat we na 2 jaar gewoon zonder beperkingen een mooie 

dag voor jullie kunnen organiseren. Een vaardigheidstoets is niet zomaar een 

‘wedstrijdje’ maar een moment waarin een ploeg kan laten zien hoe het op basis 

van kennis, ervaring en creativiteit een realistisch incident zo goed mogelijk 

oplost.  

  

Elke ploeg wil hierbij natuurlijk een plaatsje bemachtigen richting de 

gewestelijke ronde, maar collega’s ontmoeten, ervaringen delen en onder het 

genot van een biertje kletsen over het brandweervak: de sociale component is net 

zo belangrijk als ‘de wedstrijd’ zelf. 

  

Op voorhand wil ik alvast de leden, oud-leden en partners van post Lomm enorm 

bedanken voor hun inzet om deze dag voor jullie te organiseren. 

  

Ik wens jullie allemaal een mooie sportieve dag toe! 

 

 
 
 

Pieter-Bas Verlijsdonk 

Postcommandant post Lomm 

Veiligheidsregio Limburg-Noord 
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Dagprogramma zaterdag 23 april 2022 
 
06.45 uur Ontvangst jury en medewerkers 

Kazerne post Lomm 
Spikweijen 65A Lomm 

  
  
07.15 uur Ontvangst 1e deelnemende ploeg met supporters 
 Regionaal opleidingsinstituut VRLN 

Nijmeegseweg 42 5916PT Venlo  
Achterzijde Cursistenkantine. 
 

08.00 uur Aanvang vaardigheidstoets ochtend 
  
12.15 uur Einde vaardigheidstoetsen ochtend 
  
13.00 uur 
 
17.50 uur 

Aanvang vaardigheidstoets middag 
 
Einde vaardigheidstoetsen middag 

  
  
19.30 uur Prijsuitreiking 

 
Adres prijsuitreiking: 
Brandweerkazerne Lomm 
Hanikerweg 62 
5943NB Lomm 
 

 Parkeergelegenheid is er aan de achterzijde kazerne 

 

 
 Voor spoedgevallen kunt u contact opnemen met de 

wedstrijdleiding: 
 De heer Willy Piepenbrock (06-29508386)  
 De heer Paul Verhaegh (06-22760055) 
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Algemene informatie: 
 
Provinciale vaardigheidstoets klasse 112 
De vaardigheidstoetsen in 2022 worden georganiseerd onder auspiciën 
van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met 
de medewerkers van Veiligheidsregio Limburg-Noord, brandweerpost 
Lomm. 
  
Vaardigheidstoetsen :  Veiligheidsregio Limburg-Noord  

Post Lomm  
 
Klasse :    112 provinciaal 
 
Prijzen :    1e , 2e en 3e plaats  
 
Prijsuitreiking :  De prijzen worden uitgereikt om 19.30 uur in 

de kazerne van post Lomm.  
Pinnen is niet mogelijk!! Consumpties contant afreken. 
 
 
Contactpers. gastkorps :  Paul Verhaegh (06-22760055) 
 
Meldadres :    Regionaal opleidingsinstituut VRLN 

Nijmeegseweg 42 5916PT Venlo  
Achterzijde Cursistenkantine 
 

Douche gelegenheid :  Voetbalvereniging RKDSO  
Bosbergstraat 55 
5943 AL Lomm  
 

Na afloop is het mogelijk om te eten en drinken in de kazerne van post 
Lomm. De consumpties dienen contant afgerekend te worden. 
Pinnen is niet mogelijk! 
  
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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Wedstrijdschema Provinciaal klasse 112 
 

Korps: Groep: Melden: Aanvang: Einde: 

Veiligheidsregio 
Limburg Noord 

Post Belfeld 07.30 08.00 08.40 

Veiligheidsregio 
Limburg Noord 

Post Nederweert 08.05 08.50 09.30 

Veiligheidsregio 
Limburg Noord 

Post Sevenum-2 09.05 09.50 10.30 

Veiligheidsregio 
Limburg Noord 

Post Wessem 09.55 10.40 11.20 

Veiligheidsregio 
Limburg Noord 

Post Kelpen-Oler 10.45 11.30 12.10 

Pauze 

Veiligheidsregio 
Limburg Noord 

Weert 12.15 13.00 13.40 

Veiligheidsregio 
Limburg Noord 

Horst 2 13.05 13.50 14.30 

Veiligheidsregio 
Limburg Noord 

Heythuysen 13.55 14.40 15.20 

Veiligheidsregio 
Limburg Noord 

Beesel-Reuver-3 14.45 15.30 16.10 

Veiligheidsregio 
Limburg Noord 

Ittervoort 15.35 16.20 17.00 

 
De deelnemende ploegen en hun supporters dienen zich  

uiterlijk op de aangegeven meldtijd te melden bij: 
 

Regionaal opleidingsinstituut VRLN 
Nijmeegseweg 42 5916PT Venlo 

(achterzijde bij de cursistenkantine) 
 

Na afloop van de vaardigheidstoets is  
de douche gelegenheid: 

Voetbalvereniging RKDSO 
Bosbergstraat 55 5943AL Lomm 
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Juryleden Provinciale klasse 112 

 
Teamleider / Juryvoorz. : Fred Koppes  
Bevelvoerder : Theo Luyten  
Aanvalsploeg (1 + 2) : Marcel Briels  
Waterploeg (3 + 4) : Barend v/d Venne  
Pompbediener : Jos Mestrom + 

Jeroen Tissen (stage) 
 

 
 

  

Alarmcentrale : P. van Ooijen (Lomm) 
Tijdwaarneming : A.Vissers  F.Jansen (Lomm)  
Administratie : Maurice Cormaux  
 : Roel Laugs  
    
Wedstrijdleider : W. Piepenbrock  
Assistent wedstrijdleider : J. Geerlings  
 
 
 
 
De nummers 1, 2 en 3 gaan door naar de 1e ronde gewestelijke 
vaardigheidstoets 112 op 28 mei in Montfort. 
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Aanrijroute via snelweg A67 naar meldlokatie : 
 
Komende vanuit Eindhoven: 
Op de A73, neem afrit 40 (Venlo noord Velden) 
Ga op de afslag rechtsaf (Nijmeegseweg).  
Sla na de stoplichten  de eerste afrit links Veiligheidsregio limburg noord 

Aan de achterzijde van de Factory (geel gebouw) ligt de cursistenkantine 

De route wordt aangeduid met borden van de AWBC. 
 
 
 
 
 

COVID-19 MAATREGELEN 
 
ALGEMEEN 
 

We respecteren zoveel mogelijk de geldende basismaatregelen.  
➢ Nies en hoest in je elleboog; 
➢ Was geregeld je handen, we zullen dit zoveel mogelijk faciliteren; 
➢ Schud geen handen; 
➢ Bij klachten doe je een zelf test; 
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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 en filmpjes op 
facebook / twitter of andere social media te plaatsen.  
Stel ook u supporters hiervan ook op de hoogte.  
U houd het dan ook nog spannend voor de ploegen die na u komen 
spelen !!  
 
Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2022: 
 
De vaardigheidstoetsen worden gespeeld overeenkomstig het 
wedstrijdreglement welke te vinden is op de site van het abwc. 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.ABWC.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.  
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  De bevelvoerder bepaald bij de klasse TS-112 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. 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.  
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  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.  

 
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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VEILIGHEIDSPLAN 
 
ALGEMEEN 
Afspraak: Indien er, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, 
daadwerkelijk iets verkeerd gaat, kan direct de 
vaardigheidstoets en de simulatie van medewerkers worden 
afgebroken door het noodsignaal “NO PLAY”. 
Dit kan indien nodig door iedereen worden geroepen (ploegen, 
medewerkers, hulpdiensten en juryleden) bij een ongeval of 
direct gevaar hiervoor, waarna hieraan door iedereen volgens 
bovengenoemde afspraak zal worden gehandeld. 
 
NOODPROCEDURE 
➢ Iedereen beëindigt onmiddellijk (verantwoord) zijn/haar 

werkzaamheden en/of simulatie. 
➢ De veiligheidsfunctionaris neemt de leiding. 
➢ Op aangeven van de veiligheidsfunctionaris begeeft 

iedereen zich naar de aangegeven plaats. 
➢ Zonder opdracht van de veiligheidsfunctionaris wacht 

iedereen rustig en op de aangewezen plaats. 
➢ Bij het sein “alles veilig” wordt op aangeven van de 

teamleider (juryvoorzitter) de vaardigheidstoets hervat. 
 

Wij wensen de deelnemers, juryleden en belangstellenden 
een sportieve en succesvolle dag toe. 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABWC Provinciale Vaardigheidstoets 112 lomm 23 april 2022  

Super sponsoren van de wedstrijddag zijn: 
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Top Sponsers van de wedstrijddag zijn: 
 
 

• Proeverij Arcen 

• Hoed van ’t Hof 

• Cafetaria het Centrum 

• Makelaardij Ankie 

• Pannenkoekenhuis de Bosrand 

• Hermkens motorenrevisie 

• Market bouwbeslag techniek 

• Spa wellness Lomm 

• Van Rens voor hobby en profesional 

• Van den Brinck automotive 

• Kwalitaria Velden 

• Witgoed Cup Arcen 

• Van den Hoek stucadoor 

• Ami Bouwbeslag 

• Van den Hombergh verpakkingen 

• Greenport pallets 

• Fire & safety services 

• Keulen Automatialen 

• Cosmos Bloemen Velden 

• Bellefleur Arcen 
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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. 

 


