VAARDIGHEIDSTOETS 2022
Provinciale

DATUM: 16 april
PLAATS: Oud Gastel
KLASSE: TS-HD
ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE

-

-

-

COVID-19 MAATREGELEN
Landelijke maatregelen rondom de corona regels zijn komen te vervallen per 25
februari. We kunnen de vaardigheidstoetsen weer organiseren en spelen als vanouds.
Dit betekent dat we na het spelen van een vaardigheidstoets mogen douchen, en een
gezamenlijke prijsuitreiking mogen organiseren.

Echter schuilt er altijd nog een gevaar, het virus is er nog steeds!
Wij komen met veel mensen uit verschillende streken en regio’s bij elkaar.
Het overdragen en het verspreiden van het virus is nog steeds mogelijk.
Laten we zuinig op elkaar zijn, elkaar accepteren dat we de veiligheid hierin niet uit
het oog verliezen
Voor de organisatie, spelende ploegen en alle andere betrokkenen graag aandacht
voor het volgende:
Probeer zoveel mogelijk afstand van elkaar te houden.
Hou de ploegen zoveel mogelijk gescheiden van elkaar.
Blijf zoveel mogelijk in eigen bubbel
Zorg voor voldoende geventileerde ruimtes.
Reis als je noodzakelijk acht of prettiger vindt zoveel mogelijk apart
(TS & busje verdelen)
Prijsuitreiking wordt georganiseer in een ruimte waar voldoende ventilatie mogelijk is.

Probeer de Basisregels die we hadden zoveel mogelijk toe te laten passen en
wederzijds te respecteren.
Was regelmatig je handen
Schud geen handen
Hou zoveel mogelijk afstand
Nies en hoest in je elle-boog
Blijf bij klachten thuis en of doe een zelftest
Zorg voor voldoende ventilatie.
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Voorwoord Burgemeester
Beste brandweerteams,
Welkom in de gemeente Halderberge, in onze kern Oud Gastel.
Onlangs heb ik als burgemeester een bezoek gebracht aan de drie kazernes in onze
gemeente (Hoeven, Oud Gastel en Oudenbosch). Hier heb ik gezien dat er hard door
jullie wordt gewerkt en veel van jullie wordt gevraagd. In iedere kazerne zag ik een
goed functionerende club mensen. Gemotiveerd en betrokken. Mensen die dag en
nacht klaarstaan voor de gemeenschap, mensen waar we zuinig op moeten zijn. Ik vind
het een eer om als burgemeester hierover de bestuurlijke verantwoordelijkheid te
mogen dragen.
Veel mensen realiseren zich niet hoe belangrijk het is dat we goede brandweermensen
hebben in ons land. Jullie inzet en paraatheid, 24 uur per dag, zeven dagen per week,
wordt vaak als vanzelfsprekend gezien, maar dit is het zeker niet.
Vandaag nemen jullie met 10 teams op provinciaal niveau deel aan de
brandweerwedstrijden TS-HD. Tijdens deze wedstrijden blussen jullie branden onder
hoge druk en binden jullie met elkaar de strijd aan op het gebied van kennis,
vakbekwaamheid en natuurlijk samenwerking. Het houden van deze wedstrijden, maakt
jullie als korpsen nog beter dan jullie al zijn en zorgt ook voor de enorme teamgeest die
ik heb mogen zien tijdens mijn bezoeken.
Ik dank de groep Oud Gastel voor de organisatie van de wedstrijden van vandaag en
wens jullie allemaal heel veel plezier en succes toe. Maak er samen een gezellige dag
van!

Bernd Roks,
burgemeester gemeente Halderberge
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Voorwoord Regionaal Commandant
Beste lezer,
Gelukkig, wij mogen weer! Ik weet zeker dat velen van u de jaarlijkse
brandweervaardigheidstoetsen de afgelopen twee jaar hebben gemist. Het is daarom extra
fijn dat wij 16 april onze professionele vaardigheden met elkaar tonen en toetsen.
Als Regionaal Commandant ben ik een groot voorstander van de jaarlijkse
brandweervaardigheidstoetsen die samen met het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité
worden georganiseerd. Ik vind het dan ook een eer om u via dit voorwoord te mogen
aanmoedigen om u van uw beste kant te laten zien.
Tijdens deze “brandweerwedstrijden” wordt duidelijk waar wij als brandweer van de
Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant het verschil maken. Wij zijn een slagvaardige
organisatie die zichtbaar in de samenleving wil staan. Naast het toetsen van onze
vakbekwaamheid gaat het ook over hoe wij met elkaar samenwerken en in verbinding staan
met elkaar en met de inwoners van onze regio. Immers, wij willen ons vak op peil houden
om 24 uur per dag, alle dagen van het jaar klaar te staan voor mensen in nood.
Bij het optreden bij incidenten kan ook onze eigen veiligheid in het geding zijn. In dergelijke
situaties is het van groot belang dat wij op elkaar kunnen vertrouwen, dat je weet dat je met
elkaar de klus klaart. Voor mij zijn deze dagen daarom ook belangrijk voor onze onderlinge
verbondenheid en samenwerking: binnen de deelnemende ploegen, tussen de ploegen…
Verbondenheid en samenwerking maken het werken met elkaar plezierig, maar ook van
vitaal belang. Zeker in onze complexe samenleving waar ogenschijnlijk kleine
gebeurtenissen hele grote gevolgen kunnen hebben. En dan is het van groot belang dat we
er niet alleen voor staan. Dat we deel uit maken van een mooie organisatie met slagkracht.
Waarbij wij samen onze regio veiliger maken!
Vakmanschap, optreden als team, het vermogen te improviseren waar de routine ophoudt.
Stuk voor stuk ingrediënten die nodig zijn om de vaardigheidstoetsen succesvol aan te
pakken. En het gaat er niet alleen om dat je weet wát er moet gebeuren en hoe. Het gaat er
ook om dat je het waar maakt als het er écht op aan komt.
Ik wens - en ik spreek ook namens de Districtsmanagers en hoofden Brandweerzorg - alle
deelnemers heel veel succes in de strijd. En ik dank de organisatoren van deze dag voor
het werk dat is gedaan om de dag tot een succes te maken.
Jolanda Trijselaar,
Regionaal Commandant
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Voorwoord Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen
Beste collega’s,
We mogen weer “los” na twee jaar gaan en mogen we weer aan de slag, om onze
vakbekwaamheid te toetsen bij de vaardigheidstoetsen. Daarnaast is de onderlinge sportieve -competitie mooi meegenomen om het teamgevoel te versterken en onze
collega’s weer te kunnen ontmoeten.
Het is goed te zien dat er net zoveel inschrijvingen zijn als voor de pandemie, dit zegt iets
over jullie enthousiasme en het belang van de vaardigheidstoetsen van het ABWC die
bijdragen aan ons vakbekwaamheid.
Dit jaar gaan we weer “opstarten”. Wij zijn blij en dankbaar dat de posten die in 2020
zouden organiseren hun draaiboeken nog op de planken hebben liggen, en deze kunnen
gaan gebruiken om de organisatie dit jaar alsnog op hun te nemen.
Het is ook een overgangsjaar in de klasse TS-HD naar de klasse Brandbestrijding die
passen in de landelijke ontwikkeling “Basisprincipe brandbestrijding”
De beoordeling zal dit jaar volgens de basisprincipes brandbestrijding gaan, waarbij de
standaard binnenbranden met Hoge Druk afgeblust kunnen worden. ( M.U.V. uitslaande
branden ) dit aan de hand van de “oude” waarnemingsstaten. Deze kunnen jullie terug
kunnen vinden op de vernieuwde website van het ABWC. www.vaardigheidstoetsen.nl hier
vind je ook alle andere informatie.
Zaterdag 16 april worden jullie ontvangen in Oud Gastel om de vaardigheidstoets in de
klasse TS-HD te spelen. De collega’s van Oud Gastel hebben een uitdagend en leerzaam
scenario uitgewerkt. Natuurlijk zal het een sportieve strijd worden; ‘wie gaat er door naar de
volgende ronde’? Echter belangrijker is het om deze strijd realistisch, veilig en efficiënt te
werken, volgens de huidige les- en leerstof.
Veel succes toegewenst aan de deelnemers en waarnemers, natuurlijk de collega’s van
post Oud Gastel met de organisatie.
Ik kijk weer uit naar de vaardigheidstoetsen en hoop jullie te zien op 16 april in Oud Gastel.
Namens het ABWC dank ik iedereen hartelijk die op welke manier dan ook betrokken is bij
dit evenement.
Namens het ABWC
Wilbert van Steenis
Provinciaal coördinator vaardigheidstoetsen
Midden -en West-Brabant

Oud Gastel

-6-

Datum: 16 april 2022

Provinciale vaardigheidstoetsen klasse: TS-HD
De vaardigheidstoetsen in 2022 worden georganiseerd onder auspiciën van het
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van
de brandweer Oud Gastel .
Vaardigheidstoetsen

:

Provinciale

Klasse

:

TS-HD

Prijzen

:

ABWC stelt 3 prijzen beschikbaar

Prijsuitreiking

:

De prijzen worden uitgereikt door:
Burgemeester Bernd Roks van de gemeente Halderberge
AANVANG 19:00 uur

Plaats

:

’t veerhuis Leisure & Business Centre
Veerkensweg 22
4751 CS Oud Gastel

Bij noodgevallen

:

Bent u bereikbaar via 06-83520441
Wilbert van Steenis ( provinciale coördinator
vaardigheidstoetsen ABWC )

Contactpersoon
Gastkorps

:

Postcommandant
Edgar de Rooij 06-2808851

Meldadres

:

Brandweer kazerne (verplichte aanrijroute)
Wilhelminastraat 2a
4751 CH Oud Gastel

Verkleden/douche

:

Ter plaatse bekend gemaakt

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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LET OP VERPLICHTEN AANRIJ ROUTE

AANRIJDEN VANAF A17
Neem afslag 21 ( Roosendaal-Noord )
N268 richting Oud Gastel
Rotonde 3e afslag (links) Kruislandseweg
2e weg rechts Kruidenlaan
4e weg rechts Veerkenseweg
3e weg links Schoolstraat
1e weg rechts Wilhelminastraat
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Soort:
Klasse:
Wedstrijdplaats:
Datum:
Meldtijd:
Speeltijd:
07:30
08:00
08:20
08:50
09:10
09:40
10:00
10:30
10:50
11:20
Pauze
12:30
13:00
13:20
13:50
14:10
14:40
15:00
15:30
15:50
16:20

Provinciaal
TS-HD
Oud Gastel
16 april 2022
Korpsnaam:
Rucphen
Hoeven
Werkendam-3
Oisterwijk
Wijk en Aalburg
Dussen
S Gravemoer
Waalwijk-3
Haaren
Diessen-2

Beoordelingsteam;
Teamleider
Bevelvoerder
1&2
3&4
P
Stage

:
:
:
:
:
:

Bert Christianen
John Heijen
Kees Hagendijk
Pieter Hagenaars
Sjoerd Broeders

Administratie:
Barry & Wendy Snoeijers
Vaardigheidstoets coördinatie :
Wilbert van Steenis & Wim Faro & Frie Hamers
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Plaatsing volgende ronde TS-HD
Geplaatst: Datum:

Provincie:

Organiserend korps:

Nr. 1.

21 mei

MWB

Dinteloord

Nr. 2.

21 mei

MWB

Dinteloord

Nr. 3.

21 mei

MWB

Dinteloord

Gemaakte foto’s / films mogen niet op facebook / twitter
of andere multimedia geplaatst worden voor einde van
deze vaardigheidstoetsen !
Hiermee houd u het spannend en sportief voor de
ploegen die na u komen spelen.
Tevens is het niet toegestaan om voor aanvang van u
spelende ploeg bij of op het object te begeven .

Oud Gastel
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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 bevelvoerderpompbediende-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.

Oud Gastel
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•

•

•

•

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.
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.

Oud Gastel
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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.
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