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Voorwoord Posthoofd 
 

Beste collega's en bezoekers, 
 
Welkom bij de ABWC-vaardigheidstoets in het mooie Hapert. Het seizoen vol 
met vaardigheidstoetsen is weer van start gegaan. 
 
Hapert, gelegen in de bourgondische Kempen, een dorp waar alle ingrediënten 
aanwezig zijn om een interessant scenario te bedenken. Deze keer hebben we 
alles uit de kast gehaald en een uitdagende Hoofdklasse baan georganiseerd 
voor jullie. 
Wij zijn al weken bezig met de voorbereidingen en kijken uit naar een sportieve 
wedstrijddag. 
Post Hapert doet al jaren actief mee aan de vaardigheidstoetsen van het ABWC 
en hebben afgelopen jaar zelf in de finale van de Hoofdklasse gestaan, een 
mooie prestatie waar we natuurlijk trots op zijn. 
 
Zaterdag 25 maart as is het aan jullie om de weg naar de finale in te zetten. Wij 
zijn heel benieuwd welke verschillende oplossingen we te zien krijgen. Een baan 
waarin allerlei facetten aan bod komen en jullie vakbekwaamheid op de proef 
wordt gesteld. 
 
Tenslotte wil ik iedereen van post Hapert, oud-collega's, trouwe supporters en 
alle anderen alvast bedanken voor de organisatie van deze vaardigheidstoets. 
Alle bezoekers veel kijkplezier en maak er een gezellige dag van. 
Spelende ploegen, vertrouw op elkaars vakmanschap en jullie passie voor ons 
mooie vak. Maak er een leerzame dag van, vergeet niet te genieten en heel veel 
succes! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Iwan Michelbrink 
 
Posthoofd Hapert 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 

Afgelopen jaar mochten we weer deelnemen aan vaardigheidstoetsen ABWC.  
Ik heb in 2022 heel veel blije gezichten gezien en naar mijn mening is het een geweldig 

jaar geweest.  
Ook in 2023 gaan we er weer zo'n jaar van maken! Dit jaar hebben we een enorme  

stijging van de ingeschreven ploegen gezien. Dat is alleen maar geweldig natuurlijk,  

maar dat betekend wel een extra belasting op de waarnemers, teamleiders,  
ondersteuners en organiserende posten. Met veel puzzelwerk is dat dan ook in Brabant 

Zuid Oost wederom gelukt voor 2023.  
Daarom vraag ik aan iedereen, wil je het Team ABWC Brabant Zuid Oost komen 

ondersteunen, meld je aan als waarnemer, teamleider, of als organiserend korps?  
Hoe meer mensen we hebben, hoe makkelijker we alles kunnen gaan regelen!  

Spreek de waarnemers van het ABWC aan en we nemen je een keer mee op stage bij 

een vaardigheidstoets. 
Dit jaar proberen we als  Provinciaal en Ass. coördinator ABWC samen er een mooi jaar 

van te maken. 
 Ook dit jaar doen we ons uiterste best om weer mooie en uitdagende scenario's neer te 

zetten.  

We zijn bij onze eerste Hoofdklasse wedstrijd te gast in Hapert, afgelopen jaar nog 
finalist in de klasse helaas hadden ze niet het resultaat behaald wat ze er van hadden 

verwacht. 
Dus ik denk dat het team onder aanvoering van Iwan Michelbrink hier vandaag er een 

mooie uitdagende vaardigheid toets van gaat maken 
De teamleiders, waarnemers, administratieve ondersteuners worden vast bedankt  

voor hun bereidheid om ook dit jaar de vaardigheidstoetsen ABWC mogelijk te  

maken.  
Wij wensen iedereen veel succes toe bij de vaardigheidstoetsen ABWC in 2023. 

Ik wens iedereen een mooie en uitdagende dag toe. 
 

Alex Martens 

Provinciaal coördinator ABWC Brabant Zuid Oost  
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  Hoofdklasse 

 

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

de brandweer Hapert. 

 
Vaardigheidstoetsen : provinciaal 

 
Klasse : Hoofdklasse 

 

Prijzen : 3  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door 
      Provinciaal Coördinator: Alex Martens 

      Burgemeester             : 
      Aanvang :19.30 uur 

          

 
Plaats  : MFA Hart van Hapert  

  Oude Provincialeweg 21 
  5527 BM Hapert 

 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via Provinciaal Coördinator 
  en/of Iwan Michelbrink 

 

Contactpersoon  
Gastkorps : Erik Jansen 0630093453 

 

Meldadres  : Brandweer Kazerne Hapert 
   Planetenlaan 1 

   5527 CH Hapert  
 

Verkleden/douche : Brandweer Kazerne Bladel 

                                         Isegrem 5 
                                         5531 KM Bladel 

 
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  Provinciaal Hoofdklasse 
                                 25 Maart 2023 Hapert 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 

1.VRBZO Bladel 2 07.30 uur 08.00 uur 
2.VRBZO    Heeze         08.45 uur  09.20 uur  

3.VRBZO    Bakel 3        10.10 uur  10.40 uur  
Pauze 

4.VRBZO    Oirschot 3        12.10 uur  12.45 uur  
5.VRBZO    Mierlo 1        13.35 uur  14.05 uur  

6.VRBZO    De Beerzen 2         14.50 uur  15.25 uur  

 
 

 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Alex Martens 

  

 
Beoordelingsteam: 

Baan Regisseur  
Waarnemer OVD Jos Geerlings  Reuver 

Waarnemer Bevelvoerder B1 Benny van Ham  Luyksgestel 

Waarnemer Bevelvoerder B2       Stef Maas   Leende  
Waarnemer Aanvalsploeg          Ralf Jansen   Valkenswaard 

Waarnemer Waterploeg          William de Jong  Budel 
Waarnemer Voertuigbediener      Henk Roefs   Oirschot  

Administratie:                            Frans Oosterwaal                   Kaatsheuvel 
          Ping van Loon   Bladel 

                                               Renske Brandt   Helmond  

Centralist                                  Post Hapert 
  

  
 

Nummer 1 en 2 gaan naar de volgende ronde op 3 juni 2023 in Oirschot 
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Let Op er geldt een verplichte aanrijroute. 
Vermijdt het gearceerde gedeelte 
 
 

 
 

 
Verplichte aanrijroute via de A67 voor: 
Heeze 

Bakel 

Oirschot 
Mierlo 

Verplichte aanrijroute via Bladel voor: 
Bladel 

De Beerzen 
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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. 

• 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. 

• 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. 

 

http://www.abwc.nl/
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• 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. 

 

 
 

 
 


