VAARDIGHEIDSTOETS
Provinciaal

DATUM: 26 maart 2022
PLAATS: Helvoirt
KLASSE: TS-HD

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE

Voorwoord Burgemeester
De vrijwillige brandweerkorpsen zijn de trots van een
gemeente. Zeker in onze gemeente, waar we maar liefst drie
uitstekende posten hebben: Vught, Helvoirt en Cromvoirt.
Natuurlijk zijn het de leden zelf en andere vrijwilligers, die
borg staan voor de kwaliteit van de brandweer. Daarop is
niets aan te merken in onze gemeente, want u doet het allemaal voortreffelijk.

Brandweerman of -vrouw word je niet. Dan ben je. Je staat vrijwillig klaar, dag en
nacht, om je medemensen te helpen, soms zelfs te redden, en schade te beperken.
Je doet dat onder allerlei druk en omstandigheden; bij nacht en ontij, in weer en
wind en nooit zonder grote of kleine risico’s. Het maakt mij als burgemeester
bijzonder trots op onze posten, maar vooral op u, de leden zelf van onze
brandweer; op uw enthousiasme, professionalisme en de bereidheid steeds weer
paraat te staan.

Na 11 jaar is het weer aan de Post Helvoirt, om de roemruchte vaardigheidstoetsen
te organiseren. Bij alle brandweeractiviteiten valt het steeds weer op, dat het er
met passie, inzet en veel vuur aan toe gaat. Niet alleen bij een brandalarm zelf,
maar ook bij de oefenavonden, open dagen en deze vaardigheidstoetsen. Het blijft
sportief, maar u gaat mét en vóór elkaar door het vuur. Dat vind ik
bewonderingswaardig.

Ja, met de hedendaagse brandweer zit het wel goed, daar ben ik gerust op.
Tegelijkertijd spreek ik de hoop en verwachting uit, dat de brandbestrijding in onze
mooie gemeente ook in de toekomst geborgd zal blijven. Die is in handen van onze
jeugdbrandweer. Ik heb alle vertrouwen in deze jongeren en ik weet zeker, dat u ze
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opleidt tot eersteklas professionals met het brandweerhart op de juiste plaats. Een
goed voorbeeld doet immers volgen.
Ik wens u een prachtige, succesvolle, sportieve en plezierige dag toe op 26 maart.

R.J. van de Mortel,

burgemeester
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Voorwoord Postcommandant

Na 11 jaren valt aan onze post weer de eer om vaardigheidstoetsen te organiseren.
Deze keer 2 banen hoge druk. In eerste instantie zette dat onze post wel voor een
uitdaging, immers voor 2 banen heb je een flink aantal medewerkers nodig.
Dankzij de medewerking van de buurposten, team vakbekwaam worden en leden
van de jeugdbrandweer zijn we de uitdaging toch aangegaan.
Een enthousiaste werkgroep heeft het voortouw genomen en vandaaruit zijn de
diverse deelgroepen aan het werk gegaan om zodoende deze dag en de 2 banen tot
een succes te maken.
Het is altijd mooi om te zien met hoeveel enthousiasme de deelnemende ploegen
aan de voor hun onbekende klus beginnen, ieder op zijn eigen manier, met de
intentie om de klus tot een veilig einde te brengen.
De vaardigheid toets zal u en ons veel leermomenten opleveren. Leermomenten die
ons later weer verder zullen helpen in het verbeteren van onze repressieve taak.
Bij deze wil ik van de gelegenheid gebruik maken om eenieder die bij de
voorbereiding van deze dag betrokken is geweest hartelijk te bedanken.
Ik wens de juryleden, deelnemende ploegen, medewerkers en toeschouwers een
hele mooie dag toe.

Nico van der Sande
Postcommandant Helvoirt.
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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 TS-HD te Helvoirt op 26 maart 2021. 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 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 er voor 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: TS-HD
De vaardigheidstoetsen in 2022 worden georganiseerd onder auspiciën van het
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers
van de brandweerpost Helvoirt.
Vaardigheidstoetsen

:

Provinciaal

Klasse

:

TS-HD

Prijzen

:

3

Prijsuitreiking

:

De prijzen worden uitgereikt door: burgemeester
Roderik van de Mortel 19:30 uur

Plaats

:

Zaal de Keizer, Lindelaan 58 Helvoirt,
5268 BD Helvoirt. Parkeergelegenheid omgeving
Kastanjelaan-Lindelaan

Bij noodgevallen

:

bereikbaar via Nico van der Sande, 06-11066646

Contactpersoon
Gastkorps

:

Nico van der Sande
Helvoirt

Meldadres

:
:

Brandweerkazerne Cromvoirt, St. Lambertusstraat 36a
5266 EA Cromvoirt

Verkleden/douche

:

Brandweerkazerne Helvoirt, Stationsweg 2
5268 BD

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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Indeling baan

TS-HD baan 1
Helvoirt 26 maart 2022

Nr. Regio

Post/Groep

Melden

Spelen

1.
2.
3.
4.
5.

Nistelrode
Rosmalen
Oeffelt 2
Ravenstein
Boxmeer

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

Oudenbosch
Stramproy
Montfoord
Heesch
Beesel-Reuver

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-M-W
7. Limburg-Noord
8. Limburg-Noord
9. Brabant-Noord
10. Limburg-Noord

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

Anke Fleer
Rik Zwaans
Harrie de Kort
Jurgen van Lieshout
Will van Rooij
Frank v Hoek / Edwin v Vliet
Theo Gevers
Kazerne Helvoirt, Stationsweg 2, 5268 BD Helvoirt,
aanvang 06:30 uur.

Naar 1e ronde Gewestelijk 112:
Nummer 1 Zaterdag 14 mei Burgh-Haamstede, Zeeland
Nummer 2 Zaterdag 14 mei Haastrecht, Zuid-Holland
Nummer 3 Zaterdag 21 mei Dinteloord, Midden-West Brabant
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Indeling baan

TS-HD baan
Helvoirt 26 maart 2022

Nr. Regio

Post/Groep

Melden

Spelen

1.
2.
3.
4.
5.

Megen
Heeswijk Dinther
Nistelrode 2
Wanroy-2
Oeffelt

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

Hardinxveld-Giessendam
Ooltgensplaat-2
Oostvoorne-2
Haps
Montfort

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. Zuid Rotterdam Zuid
7. Rotterdam Rijnmond
8. Rotterdam Rijnmond
9. Brabant-Noord
10.Limburg-Noord

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

Mari van Hal
Marc Vissers
Jos vd Aa
Teun van Tilborg
Jeroen Pittens
Theo Clijnk
Theo Gevers
Kazerne Helvoirt, Stationsweg 2, 5268 BD Helvoirt
aanvang 06:30 uur

Naar 1e ronde Gewestelijk 112:
Nummer 1 Zaterdag 14 mei Haastrecht, Zuid-Holland
Nummer 2 Zaterdag 14 mei Haastrecht, Zuid-Holland
Nummer 3 Zaterdag 21 mei Dinteloord, Midden-West Brabant
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Vaardigheidstoetsen in Helvoirt mede mogelijk gemaakt door:
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Horeca in de omgeving Helvoirt:
Lunch- Borrel en Diner Café de Heeren Torenstraat 6
Helvoirt
Cafetaria Brut Torenstraat 6 Helvoirt
Restaurant Lots Oude Rijksweg 20 Helvoirt
Restaurant de Keizer Lindelaan 58 Helvoirt
Cafetaria de Pieper Lindelaan 31 Helvoirt
Brasserie het Verlangen Guldenberg 12 Helvoirt
Café ’t Gommelen Biezenmortelsestraat 1 Biezenmortel
Den Dries Duinweg 65 Drunen
Chinese Muur Grotestraat 266 Drunen
’t Gemak eetcafé en zalen Haarendijk 4 Haaren
De Chinese Muur Kerkstraat 18a Haaren
Cafetaria- Eetcafé Bij Lucas Langeweg 11 Haaren
Eethuis Cafetaria D’n Berkel Kerkstraat 24 Haaren
Diner café Juffrouw Jopsen Driehoeven 2 Haaren
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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”.
• 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.
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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.
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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