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Voorwoord Burgemeester  

 
 

Beste Brandweerlieden, 

Voor mij als burgemeester van de ‘Parel in het Groen’, voelt het als een enorme eer u 

op zaterdag 1 april in Haaren te mogen ontvangen voor editie 2023 van de ABWC 

Vaardigheidstoets. Het doet me deugd dat Haaren voor het eerst, via deze wedstrijden 

in het ‘brandpunt’ van de belangstelling mag staan. Maar liefst 10 korpsen uit de 

veiligheidsregio Midden- en West-Brabant nemen deel. 

Een goed getraind brandweerkorps is van groot belang. Onverwachte noodsituaties in 

het verleden hebben duidelijk gemaakt dat een professionele aanpak erger kan 

voorkomen. 

De wedstrijden die in Haaren worden georganiseerd, zijn een goede graadmeter om te 

beoordelen of kennis, inzicht, technische vaardigheden en conditie op peil zijn. Daarbij 

is een wedstrijd als deze uiteraard óók een mooie gelegenheid om de teamgeest te 

onderhouden en de onderlinge contacten aan te halen. 

Graag wens ik iedereen die op wat voor manier dan ook bij de brandweerwedstrijd 

betrokken is, in alle opzichten een geslaagde dag toe in Haaren. Hou het behalve 

leerzaam, ook gezellig! Meedoen is uiteindelijk belangrijker dan winnen. En dankzij de 

enthousiaste inzet van zowel de organisatoren als de deelnemers blijft de veiligheid van 

onze inwoners gewaarborgd. 

Hans Janssen 

Burgemeester Oisterwijk  
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Voorwoord Regionaal Commandant 
 
Beste collega’s,  
 
2023 begon goed met een dikke voldoende voor de zogenoemde KAB.  
KAB staat voor Kwaliteit Aanbieder Brandweeropleidingen. 
Een voldoende voor de KAB is erg belangrijk om als Veiligheidsregio zelf brandweeropleidingen 
te mogen verzorgen. Dat vinden wij als management erg belangrijk.  
Wij geloven in de nabijheid van een eigen opleidingscentrum waar mensen van en voor de 
brandweer werken.   
 
De collega’s van de afdeling Vakbekwaamheid Worden doen dag in dag uit hun uiterste best om 
te zorgen dat nieuwe collega’s zich goed voorbereiden op het brandweervak.  
We streven naar een veilige leeromgeving waarin we beginnende brandweermensen kwalitatief 
goed opleiden op alle niveaus. We hebben een team met het hart op de goede plek, veel 
enthousiasme, positieve energie en daadkracht. Dat we dit goed doen, blijkt uit de hoge score bij 
examineringen.  
 
Maar……. een diploma is slechts het begin. Daarna moeten vlieguren gemaakt worden! 
 
Ook de collega’s van de afdeling Vakbekwaam Blijven doen dagelijks hun best om gevarieerde 
trainings- en oefenprogramma’s aan te bieden.  
Helaas zijn de oefenmomenten bij Safety Village beperkt en daarom is het ontzettend mooi dat we 
onze kennis en ervaring ook kunnen tonen en toetsen tijdens de jaarlijkse 
brandweervaardigheidstoetsen. De voorbereidingen op de wedstrijden en het competitieve 
element dwingt jullie om actief bezig te zijn met het brandweervak.  
Los van dat dit ontzettend leuk is, ben ik ervan overtuigd dat deelname aan de 
brandweerwedstrijden ons repressieve optreden naar een hoger niveau tilt.  
Kortom, het aangename wordt met het nuttige verenigd. 
 
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 ook dit jaar weer van uw beste kant te laten zien. 
 
Ik wens - en ik spreek ook namens de Districtsmanagers en hoofden Brandweerzorg -  alle 
deelnemers heel veel succes in de strijd.  
De organisatoren van deze dag dank ik 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, supporters en geïnteresseerden, 

De wereld om ons heen is steeds in beweging; niet alles is vanzelfsprekend en ook niet alles is 
haalbaar. Steeds veranderingen of andere inzichten welke wetenschappelijk onderbouwd zijn. 
Met deze andere inzichten krijgen wij ook te maken bij de vaardigheidstoetsen van het ABWC. De 
Basisprincipes Brandbestrijding zijn de nieuwe uitgangspunten voor de vaardigheidstoetsen.  
 
Binnen de afdeling “vakbekwaam worden” zijn de basis principes brandbestrijding al helemaal 
geïntegreerd. De collega’s die in deze stijl zijn opgeleid zijn de ambassadeurs en nemen de 
collega’s van “vakbekwaam blijven” hierin mee. Het ABWC staat voor de kracht van 
vakbekwaamheid en gaat daarom dit jaar de klasse “Hoge Druk” omzetten naar de “klasse 
Brandbestrijding”.  
 
Zo zijn in de klasse brandbestrijding de waarneming staten aangepast. Deze sluiten aan bij de 
landelijke toetsen en examens. Bij de scenario’s en waarnemingen worden de basisprincipes, 
Situationele commandovoering en Humanfactors meegenomen in de boordelingen. We moeten 
ons realiseren dat dit alles een grote verandering en aanpassing met zich meebrengt. 
 
We moeten ergens beginnen om al deze veranderingen samen te laten komen. 
Ik ben ervan overtuigd dat wij elkaar hierin kunnen en moeten helpen en dat we respect voor 
elkaar moeten blijven houden; zeker als het even nog niet loopt zoals we voor ogen hebben. 
 
De ontwikkelingen gaan door en het ABWC gaat hierin mee. 
Laat je niet verrassen en blijft op de hoogte, alle actuele informatie is te vinden op www.abwc.nl 
 
Het is dapper dat jullie je kwetsbaar op durven te stellen om je zelf te laten toetsen hoe het er 
voorstaat met de vakbekwaamheid. Deze toetsen hebben ook een grote sociale binding. 
Midden- en West- Brabant heeft heel wat toetsen te organiseren dit seizoen, waarbij wij op            
2 september in Werkendam af mogen afsluiten met een landelijke finale Brandbestrijding. 
 
Ik zou heel graag de organiserende posten hartelijk willen bedanken voor het mogelijk maken van 
een vaardigheidstoets en succes willen wensen met de voorbereidingen. 
Ik wens de waarnemers een goede kijk op de toetsen met leuke en leerzame feedback.  
De deelnemers gun ik veel leermomenten en geniet van de mooie scenario’s. 
Als iedereen de positieve strijdbijl gebruikt, worden het mooie vaardigheidstoetsen. 
 
Namens het ABWC Midden- West- Brabant wens ik iedereen een  
gezellige, leerzame, sportieve, mooie en succesvolle dag toe!   
 
Wilbert van Steenis 
Provinciaal coördinator vaardigheidstoetsen 
Midden- en West- Brabant  

 

 

http://www.abwc.nl/
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  Brandbestrijding 

 

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

de brandweer Haaren. 

 
Vaardigheidstoetsen : Provinciale 

 
Klasse : Brandbestrijding 

 

Prijzen : ABWC stelt 3 prijzen beschikbaar  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  
      Burgemeester van de gemeente Oisterwijk Hans Janssen 

  AANVANG: 19:00 uur  
 

Plaats  : Brandweer kazerne  

  Helvoirtseweg 6B 
      5076 PK Haaren 

 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 06-83520441 
  Wilbert van Steenis ( ABWC ) 

 

Contactpersoon  
Gastkorps : Postcommandant Haaren  

  Coen Opsteeg 06-57340404 
 

Meldadres  : Brandweer kazerne (Verplichte aanrij route)  

   Helvoirtseweg 6B 
   5076 PK Haaren 

 
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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Indeling baan 
 

 

Soort: Provinciaal 

Klasse: Brandbestrijding 

Wedstrijdplaats: Haaren 

Datum: 1 april 2023 

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

07:30 08:00 Waalwijk-3 

08:20 08:50 Wijk en Aalburg 

09:10 09:40 Diessen-2 

10:00 10:30 Sprang-Capelle 

10:50 11:20 Hilvarenbeek 

 Pauze  

12:30 13:00 Dussen-2 

13:20 13:50 Zevenbergen-2 

14:10 14:40 Sabic-2 

15:00 15:30 Oud-Gastel -2 

15:50 16:20 Roosendaal 

 
 
Beoordelingsteam; 
 

Teamleider : Bert Christianen   
 Bevelvoerder :  Jan Pieter van der Stelt 
 1 & 2  :  Dick van Weelde 
 3 & 4  :  Nieke Annema 
 P  : Ton Hamers 
 Stage   :  
 

Administratie: 
 
Post Haaren (ABWC) 
 

Vaardigheidstoets coördinatie : 
 
Wilbert van Steenis  &  Wim Faro 
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 Verplichten aanrijroute  
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Plaatsing volgende ronde Brandbestrijding 
 

    
Geplaatst: Datum: Provincie: Organiserend korps: 

Nr. 1. 20 mei Gelderland Ermelo  

Nr. 2. 20 mei MWB Sprang Capelle 

Nr. 3. 20 mei MWB Sprang Capelle 

 
 
 

 
Gemaakte foto’s / films mogen niet op facebook / twitter/ 
Instagram of andere multimedia geplaatst worden voor 

einde van deze vaardigheidstoets dag! 
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 . 
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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 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. 

 
 

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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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. 

 

 
 

 
 


