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Voorwoord postcommandant 
 

Beste brandweercollega’s en supporters, 
 

Namens alle vrijwilligers van post Ittervoort heet ik jullie van harte welkom bij de eerste 
gewestelijke vaardigheidstoets in de klasse 112. 

 

Het is de eerste vaardigheidstoets die wij als post, in deze samenstelling, organiseren. 
Sinds 2020 zijn de posten Hunsel en Thorn namelijk gefuseerd tot post Ittervoort. Beide 

voormalige posten kennen een rijke historie aan ‘wedstrijddeelnames’. De verhalen van 
oud-leden worden nog regelmatig aangehaald en dat betekent dat de 

vaardigheidstoetsen leven; over generaties heen! Het is een waardevolle aanvulling op 

ons reguliere werk en levert ieder jaar weer de nodige leermomenten op. 
 

Onze post heeft dan ook alles uit de kast gehaald om een uitdagend scenario neer te 
zetten, waarin verschillende facetten van ons mooie brandweervak naar voren zullen 

komen. Laat je verrassen en laat ons samen weer een stuk geschiedenis schrijven, waar 
jullie leden en oud-leden over enkele jaren nog steeds over praten. 

 

We zijn blij dat we vandaag korpsen en supporters uit diverse provincies mogen 
ontvangen. Wees welkom en geniet van deze mooie dag in het (meestal) zonnige 

zuiden.  
 

Ik wil alle deelnemende ploegen heel veel succes, maar bovenal heel veel plezier, 

wensen. 
 

Een speciaal woord van dank wil ik uitspreken richting de leden en oud-leden van post 
Ittervoort en alle anderen die deze dag mogelijk maken. 

 
 

Bram van den Ende 

Postcommandant post Ittervoort 
Veiligheidsregio Limburg-Noord 
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Voorwoord Burgemeester  
 

Beste brandweerlieden, toeschouwers en geïnteresseerden, 
 

Van harte welkom in de gemeente Leudal bij de brandweerpost Ittervoort. We zijn er 
trots op dat we u in groten getale mogen ontvangen voor deze landelijke ‘krachtmeting’. 

 

Mooi om te zien dat een groot aantal ploegen zich heeft aangemeld voor deze wedstrijd. 
Iets dat tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend is. Want organisaties en verenigingen 

hebben het veelal moeilijk om leden te werven, maar vervolgens ook om die te 
behouden. Een trend die ook in de rode kolom zichtbaar is. 

 

De maatschappij wordt almaar complexer en de eisen worden hoger. Hierdoor stijgt de 
druk op de vrijwilliger. Opleiden, trainen, waardering en kameraadschap blijft een rode 

draad in een brandweercarrière en als spreekwoordelijke ‘kers op de taart’ kun je samen 
met jouw team jullie kennis en vaardigheden toetsen op een memorabel moment als 

dit. 
 

Naast presteren op de onderdelen van kennis en kunde staat deze dag vooral in het 

teken van het ontmoeten van gelijkgestemden en het delen van ervaringen. Een mooie 
gelegenheid om de onderlinge band te verstevigen en de collegialiteit tussen de korpsen 

te bevorderen. 
 

Maar daarnaast is het ook een mooie kans om toeschouwers, jong en oud, kennis te 

laten maken met de brede en multidisciplinaire wereld van de brandweer: met jullie 
dagelijks leven. En wie weet, inspireren jullie toeschouwers om zich ook aan te melden 

als brandweervrijwilliger. Dat zou mooi zijn.  
 

Reden temeer, om er samen een spraakmakende, maar zeker ook inspirerende dag van 
te maken. Wethouder Michel Graef zal aanwezig zijn om jullie aan te moedigen en zelf 

heb ik de eer gekregen de prijsuitreiking mee te mogen verzorgen. Ik hoop jullie daar te 

spreken. 
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Complimenten aan de organisatoren van deze dag en aan iedereen die er haar of zijn 

steentje aan bijgedragen heeft om deze dag tot een succes te maken! 
 

Tot slot, wens ik alle deelnemers veel succes, maar vooral ook veel plezier en teamspirit 
toe! Geniet ervan. 

 

 
Met vriendelijk groet, 

 
Désirée Schmalschläger 

Burgemeester van Leudal  
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Voorwoord Teamleider Incidentbestrijding 
 

Beste brandweercollega’s, 
 

Namens Veiligheidsregio Limburg-Noord heet ik jullie van harte welkom bij de              
1e gewestelijke vaardigheidstoetsen klasse 112. 

 

Eindelijk zijn we verlost van het Coronavirus en gelden er gelukkig geen beperkingen 
meer. Ik ben blij dat ik jullie mag aanmoedigen voor deze mooie brandweer 

wedstrijddag. De vrijwilligers van post Ittervoort hebben een mooi en uitdagend 
scenario voor u neergezet. Of we nu spreken over een wedstrijd of over een 

vaardigheidstoets; het maakt voor mij geen verschil. Zo’n dag draagt bij aan leren, 
kennis, kunde, vaardigheden, teamwork, improvisatievermogen, enz. en dat 

vormgegeven met een competitief karakter. Wat wil je nog meer?! 

 
Alvorens jullie als brandweerposten kunnen deelnemen aan zo’n dag gaat er heel wat 

werk aan vooraf. Een fanatieke groep vrijwilligers van post Ittervoort is al enige tijd 
bezig met het bedenken van een mooi, uitdagend en realistisch scenario. Daarbij 

worden ze ondersteund door oud-leden, medewerkers van de afdeling 

vakbekwaamheid, medewerkers logistiek en materieel van de Veiligheidsregio Limburg 
Noord. En… het resultaat liegt er niet om. 

 
Ik wil alle deelnemende ploegen dan ook heel veel plezier en succes toewensen tijdens 

deze dag. Hoewel er straks maar één ploeg met de beker naar huis kan gaan, hebben 
alle deelnemende ploegen bijgedragen aan een verbeterende brandweerzorg en hebben 

ze daarnaast ook nog eens een leerzame dag gehad. Uiteindelijk zijn jullie dus allemaal 

winnaars.  
 

Ik hoop jullie dan ook allemaal te zien tijdens de 
prijsuitreiking. 

 

Iwan Stultiens 
Teamleider Incidentbestrijding  
Veiligheidsregio Limburg-Noord 
 



 

Ittervoort  -6- Datum: 20 mei 2023 

Voorwoord Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 

Beste collega’s en overige belangstellenden, 
 

Na een mooie start in Maasbree mag ik u vandaag hartelijk welkom heten bij de 
collega’s van de post Ittervoort. Zij organiseren de 1e ronde gewestelijke 112.  

 

Vandaag ‘strijden’ negen ploegen om een plaats bij de eerste drie om zodoende door te 
mogen gaan naar de 2e ronde gewestelijke 112. Daarmee zijn zij weer een stap dichter 

bij de landelijke finale. ‘Strijden’ is wellicht niet het juiste woord. Blijvende 
vakbekwaamheid is een belangrijk onderdeel van ons vak. Vaardigheidstoetsen zijn een 

prima manier om te laten toetsen op welk niveau een post vakbekwaam is. Onze 

waarnemers zorgen voor een gedegen beoordeling en terugkoppeling hiervan naar de 
deelnemende ploegen. Leerpunten kunnen vervolgens meegenomen worden om de 

vakbekwaamheid, indien nodig, te verbeteren. Een win-winsituatie. 
 

Post Ittervoort, ontstaan door de samenvoeging van de posten Thorn en Hunsel, heeft 
een jarenlange geschiedenis wat betreft de vaardigheidstoetsen. Zowel in deelname als 

het organiseren daarvan. En ook deze vaardigheidstoets is bij hen in goede handen. Een 

uitdagend en leerzaam scenario en prima organisatie zijn hiervoor de ingrediënten.  
 

Alle deelnemende ploegen heel veel succes. Ik gun iedereen een deelname aan de 
volgende ronde. Dank aan de collega’s van de post Ittervoort voor het organiseren van 

deze vaardigheidstoets. Veel wijsheid voor de waarnemers, maar zij zijn prima toegerust 

voor deze taak dus dat komt zeker goed.  
 

Iedereen is welkom om deze dag te komen kijken. Let wel, onze slogan is zoals altijd: 
“Houd het eerlijk”. Dus deel geen informatie over de inhoud van de vaardigheidstoets 

op de dag zelf. Dit om ervoor te zorgen dat alle deelnemers gelijke kansen hebben op 
een plaats in de volgende ronde. 

 

Mede namens mijn collega, Jos Geerlings, wens ik u allen een leerzame, succesvolle en 
leuke dag toe.  

 
Willy Piepenbrock 

Provinciaal coördinator vaardigheidstoetsen Limburg 
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Gewestelijke vaardigheidstoetsen klasse 112 

 

De vaardigheidstoetsen in 2023 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 

de brandweer Ittervoort. 
 

Vaardigheidstoetsen : 1e ronde gewestelijk 

 
Klasse : 112 

 
Prijzen : 1e, 2e en 3e plaats (+ extra prijzen namens post Ittervoort)  

 

De prijzen worden uitgereikt door burgemeester 
Schmalschläger 

 
Prijsuitreiking : Aanvang 19:30 uur. 

   
  Brandweerkazerne Ittervoort 

  Aziëstraat 11 

  6014 DA  ITTERVOORT 
  (zie parkeerinstructie op pagina 14) 

 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via Johan Thijssen (06-10730033) 
  en/of Brian Stienen (06-46713436) 

 

Contactpersoon  
Gastkorps : Bram van den Ende (postcommandant) 

  06-12267201 

 
Meldadres  : Gemeentewerf Leudal 

   Jacobusstraat 21 
   6013 RK  HUNSEL 

   Let op: verplichte aanrijroute !! 
 

Verkleden/douche : Brandweerkazerne Ittervoort  

 
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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Verplichte aanrijroute 

 

Voor eenieder die (aan) de vaardigheidstoets 112 op 20 mei 2023 in Ittervoort wil  
deelnemen/bezoeken, geldt er een verplichte aanrijroute naar het meldadres. 

 
De route is als volgt: 

 

Komende vanuit de richting Eindhoven via de A2 
 

  
 
• Neem afrit 40-Kelpen-Oler 

• Neem op de rotonde de 3e afslag naar de Rijksweg/de N280 

• Sla na 2 km rechtsaf naar de Grathemerweg 

• Sla na 120 m rechtsaf naar de Ellerweg 

• Sla na 2 km linksaf naar de Hoogstraat 

• Sla na 3,5 km rechtsaf naar de Jacobusstraat 
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Komende vanuit de richting Maastricht via de A73 en A2 

 

  
 

• Rijd afslag 41 Grathem voorbij en ga verder over de A2 

• Neem afrit 40-Kelpen-Oler 

• Neem op de rotonde de 1e afslag naar de Rijksweg/de N280 

• Sla na 2 km rechtsaf naar de Grathemerweg 

• Sla na 120 m rechtsaf naar de Ellerweg 

• Sla na 2 km linksaf naar de Hoogstraat 

• Sla na 3,5 km rechtsaf naar de Jacobusstraat 
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Komende vanuit de richting Venlo via de N273 

 

  
 

• Rijd de A2 op 

• Neem afrit 40-Kelpen-Oler 

• Neem op de rotonde de 1e afslag naar de Rijksweg/de N280 

• Sla na 2 km rechtsaf naar de Grathemerweg 

• Sla na 120 m rechtsaf naar de Ellerweg 

• Sla na 2 km linksaf naar de Hoogstraat 

• Sla na 3,5 km rechtsaf naar de Jacobusstraat 
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Indeling baan  1e ronde gewestelijk klasse 112 
Ittervoort, 20 mei 2023 

 
Naam groep  Post Melden om: Spelen om:. 

1. VR Limburg-Noord Heythuysen 07:30 08:00 
2. BRW Brabant-Noord Boxtel 08:25 08:55 

3. BRW Gelderland-Midden Garderen - 2 09:20 09:50 
4. BRW Brabant-Noord Vierlingsbeek 10:15 10:45 

5. BRW Brabant-Noord Drunen 11:10 11:40 
 

Pauze (12:30 – 13:30) 

 
6. VR Gelderland-Zuid Lienden 13:00 13:30 

7. BRW Gelderland-Midden Zetten 13:55 14:25 
8. VR Gelderland-Zuid Brakel-2 14:50 15:20 

9. BRW Gelderland-Midden Putten 15:45 16:15 

 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Willy Piepenbrock 

Assistent prov. coördinator: Jos Geerlings 
 

Beoordelingsteam: 
 

Waarnemer Bevelvoerder Johan de Ridder 

Waarnemer Bevelvoerder  René Dirks 
Waarnemer Aanvalsploeg  Theo Luijten 

Waarnemer Waterploeg  Giel Hees 
Waarnemer Voertuigbediener Jeroen Tissen 

 

Administratie  Maurice Cormaux 
  Audrey Geerlings-Dekker 

 
Tijdwaarnemer  Brandweer Ittervoort 

Centralist  Brandweer Ittervoort 
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2023 

 

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 

warmtebeeldcamera? 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 bepaalt 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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• 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. 

• 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. 

• Bij de klasse Brandbestrijding dient er gewerkt te worden volgens de 

Situationele Commando Voering, De Human Factors en de Basisprincipes voor 

Brandbestrijding. Beoordelingen en scores wijken hierbij af van de andere 
klasse. 

 
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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Eten en drinken 
Onze kazerne is de hele dag geopend. Hier kunt u terecht voor een gratis kopje koffie 

of thee. Daarnaast zijn andere dranken tegen een kleine vergoeding verkrijgbaar. 
 

Vanaf 12:00 uur worden tegen vergoeding belegde broodjes geserveerd. 
 

Tussen 17:00 en 19:00 uur is op het achterterrein van onze kazerne een frietwagen 

aanwezig. Hier heeft u naast patat/friet de keuze uit diverse snacks. Ook hiervoor geldt 
dat deze tegen een kleine vergoeding te verkrijgen zijn. 

 
 

Parkeren t.b.v. prijsuitreiking 
Tijdens de prijsuitreiking kunt u parkeren op de parkeerplaats van  
Ambulancezorg Limburg (Aziëstraat 15) en Adams Music Centre (Aziëstraat 17-19). 

 

 
 

  

11 

15 

17-19 
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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. 

 

 
 

 
 


