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Voorwoord Postcommandant 

 

 

Beste deelnemers, 

Namens de post mag ik u welkom heten in onze mooie stad.  

Het is leuk om na een aantal jaar weer vele collega’s te mogen ontvangen die 

zich gaan inzetten om een uitdagend scenario tot een goed einde te brengen. 

Uitdagend is het niet alleen voor de spelende ploegen maar ook voor de post. 

Om volgens de nieuwe richtlijnen aan de slag te gaan met de nieuwe klasse 

‘brand’. 

De ontwikkeling van de klasse ‘brand’ is er een die ik van harte toejuich. Het staat 

dichterbij de praktijk, sluit beter aan bij de huidige opleidingen en vraagt onder 

andere om het gebruik van de basisprincipes, FABCM en het kenmerkenschema. 

Stuk voor stuk modellen die ons werk veiliger en efficiënter maken. Ik kijk dan 

ook uit naar de uitvoering hiervan door de deelnemende ploegen. 

Naast het leerzame aspect mag ook beslist het sociale aspect van een 

vaardigheidstoets niet onderschat worden. Elkaar ontmoeten en (opnieuw) 

leren kennen, herinneringen ophalen en nieuwe maken. Ik hoop dan ook vele 

van u te spreken op 25 maart. 

Ik wens u naast succes vooral een leerzame en leuke dag toe! 

Sjors van Geffen 

Postcommandant Heusden 
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Voorwoord  Burgermeester 

Beste brandweermannen en –vrouwen, 

Zaterdag 25 maart organiseert de post Heusden een vaardigheidstoets – voor 

veel mensen bekend als brandweerwedstrijd – voor diverse brandweerposten 

van binnen en buiten Veiligheidsregio Brabant-Noord. Verschillende ploegen 

gaan de strijd aan om een scenario zo goed mogelijk op te lossen. De beste drie 

gaan door naar de volgende ronde. Bijzonder is dat het om de nieuwe klasse 

‘brand’ gaat. Daarbij ligt de nadruk op de nieuwe ontwikkelingen die we binnen de 

brandweer kennen op het gebied van brandbestrijding. 

Namens brandweerpost Heusden, namens het gemeentebestuur van Heusden 

en nog belangrijker namens onze inwoners heet ik bij deze alle deelnemende 

brandweerploegen van harte welkom in Heusden! 

Met drie brandweerposten in Heusden, Drunen en Vlijmen is de brandweer in 

onze gemeente goed zichtbaar. Onze brandweer, versterkt door collega’s uit 

Veiligheidsregio’s Brabant-Noord en Midden-West Brabant doet jaar in jaar uit 

geweldig werk voor onze gemeenschap. Dat kunnen onze brandweermensen en 

hun collega’s door voortdurend te oefenen, te trainen en zich verder te 

bekwamen in het brandweervak. Vaardigheidstoetsen zijn behalve leuk dan ook 

erg belangrijk! 

In Heusden zijn we trots op onze brandweermensen. We zijn hen dankbaar voor 

alle inzet. Onze inwoners schreven in 2018 een toekomstvisie met de titel 

“Samen thuis in Heusden”. Samen ergens thuis zijn, kan alleen als het er veilig is. 

Onze brandweer speelt daarbij natuurlijk een hele belangrijke rol. 

Onze trots en dankbaarheid gelden natuurlijk ook alle brandweercollega’s van 

korpsen uit andere gemeenten. Bij een bosbrand een aantal jaar geleden in de 

Drunense Duinen schoten korpsen uit de omgeving en zelfs uit IJsselland te hulp. 

Andersom gingen onze brandweermensen helpen bij grote branden op de 

Veluwe. 

Namens het gemeentebestuur dank ik alle vrijwilligers van de organisatie en de 

jury voor hun moeite. Ik wens hun, de deelnemers en toeschouwers een hele 

fijne zaterdag toe! 

Willemijn van Hees, Burgemeester van Heusden 
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Voorwoord Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
Beste brandweercollega’s en belangstellenden.  

Namens het ABWC wil ik u van harte welkom heten bij de provinciale 

vaardigheidstoetsen “brandbestrijding” te Heusden op 25 maart 2023. Deze dag 

strijden er 10 ploegen voor drie plaatsen in de volgende ronde. 

Het jaar 2023 betekend voor ons een seizoen met een vol programma. We 

organiseren dit jaar maar liefst negen banen. Dit natuurlijk in samenwerking met 

de zeven posten die een groot deel van de organisatie op zich nemen. 78 

Ploegen nemen deel tijdens de vaardigheidstoetsen binnen onze veiligheidsregio.  

Het is goed om te zien dat het animo om deel te nemen aan de nieuwe klasse 

“brandbestrijding” gelijk is ten opzichte van het aantal wat eerder deelnam aan de 

vervallen klasse “TS-HD”. Doordat de brandweerorganisatie constant onderhevig 

is aan veranderingen is het een hele goede stap dat nu de klasse 

“brandbestrijding” is ontwikkeld. Deze klasse sluit veel beter aan bij de 

procedures, tactieken en technieken die tegenwoordig worden geleerd én 

gebruikt. Hiervoor is de manier van ensceneren van scenario’s ook veranderd. 

Deze moeten kunnen reageren op de tactiek die de deelnemer kiest. Ook de 

waarnemingslijsten zijn aangepast. En de waarnemers zijn op de hoogte van de 

andere manier van werken. Dit seizoen wordt dit alles alleen nog maar toegepast 

bij de klasse “brandbestrijding”. Vanaf volgend jaar worden al deze aanpassingen 

doorgevoerd bij de overige klasse. 

Het doet mij goed dat er wederom zoveel mensen enthousiast bezig zijn om de 

vaardigheidstoetsen gestalte te geven. De organiserende posten, de 

deelnemende ploegen en niet te vergeten alle waarnemers! Toch hebben we 

meer ondersteuning nodig van waarnemers om ook in de toekomst de 

vaardigheidstoetsen te kunnen blijven aanbieden. Dus lijkt het je leuk om ook op 

die manier een bijdrage te leveren, laat het mij dan vooral weten! 

Zoals gewoonlijk wil ik iedereen van harte uitnodigen om deze dag te komen 

kijken. Breng gerust familie, kennissen of buren mee.  

Iedereen is welkom! 
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Wellicht kent u onze slogan. “Houd het eerlijk”?   

Wij vragen u geen informatie over de inhoud van de vaardigheidstoetsen te delen 

op sociale media op de dag zelf. Dit om ervoor 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: Brandbestrijding 
 
De vaardigheidstoetsen in 2023 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de 
medewerkers van de brandweerpost Heusden. 
 
Vaardigheidstoetsen : Provinciaal 
 
Klasse : Brandbestrijding 
 
Prijzen : 3 

Prijsuitreiking : 20:00 uur, Burgemeester Willemijn van Hees,     
gemeente Heusden 

 
Plaats uitreiking  : Dorpshuis Heesbeen 
  Voorstraat 1 
  5256PD Heesbeen 
  Parkeren op naastgelegen terrein van Versteeg 

Metaal Groep   
   

Contactpersoon  : Paul schobben 0610512837 

 
Gastkorps : Heusden 
 
Meldadres : Brandweerkazerne Heusden 
  Garnizoenstraat 2 
  5256EK Heusden 

Verplichte rijroute             :    Altijd aanrijden via de N267 -> afslag Oudheusden 
-> richting brandweerkazerne 

Verkleden/douche : Sporthal de Kubus, 
  Kasteellaan 23 
  Oudheusden 
   
 
Veiligheid : De organisatie gaat ervan uit dat u op de hoogte  

bent van de “No play” procedure en er naar kunt 
handelen. 
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Indeling baan  Brandbestrijding 

Heusden 25 maart 2023 
 

Nr. Regio Post/Groep Melden Spelen 
 
1. BRW Brabant-Noord ‘s-Hertogenbosch 07:30 uur 08:00 uur 
2. BRW Brabant-Noord Megen 08:25 uur 08:55 uur 
3. BRW Brabant-Noord Nistelrode 09:20 uur 09:50 uur 
4. BRW Brabant-Noord Boxmeer 10:15 uur 10:45 uur 
5. BRW Brabant-Noord  Rosmalen 10:55 uur 11:40 uur 
 
Pauze 
 
6. BRW Brabant-Noord Ravenstein 12:30 uur 13:00 uur 
7. Bedrijfsbrandweer Bavaria 13:25 uur 13:55 uur 
8. BRW-M.W.Brabant Waalwijk                          14:20 uur 14:50 uur 
9. VR-Limburg-Noord     Montfort 15:15 uur 15:45 uur 
10. VR-Limburg-Noord Kelpen-Oler 16:10 uur 16:40 uur 
 
 
Wedstrijdleider: Martijn Jans 
 
Waarnemers: 
Bevelvoerder: Camilo Schure 
Bevelvoerder: Danny van der Eerden 
1+2: Robert van der Wolk 
3+4:  Jurgen van Lieshout 
Pompbediener: Edwin Siebers 
Baanleider: Edwin van Vliet 
Administratie: Willy Geurts 
 
Ontvangst Jury:    Brandweerkazerne Heusden 
Meldtijd: 06:30 uur. 
 
 
 
 



    

Heusden Datum: 25 maart 2023 -8- 

  



    

Heusden Datum: 25 maart 2023 -9- 

 
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. 

• 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”. 

 
 

 

http://www.abwc.nl/
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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. 

• 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 wedstrijd organiseren? 
 

Wij zijn altijd op zoek naar wedstrijdlocaties en organiserende 
korpsen! 

 
Neem contact op met uw wedstrijdleider ABWC voor de 

mogelijkheden. 
 

 
 

 


