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Voorwoord Burgemeester 
 
Beste brandweermensen, 

 

Elke dag als we een krant open slaan of de tv aanzetten, zien we hoe belangrijk 

mensen veiligheid vinden: bij grote bijeenkomsten, in het verkeer en in het eigen 

huis. De brandweer speelt daarin een grote rol. Bij de preventie, maar ook als het - 

vaak letterlijk - heet wordt. 

 

Heel veel mensen zijn dan ook dol op de brandweer, niet alleen de (vooral) jongens 

die later brandweerman willen worden. De brandweer is er in geval van nood. Dat 

vertrouwen maken jullie keer op keer waar. Ook in tijden dat de samenleving 

verandert! Onderdeel van een professionele organisatie is oefenen, trainen en af en 

toe kijken wie de allerbeste is.  

 

Onze eigen post Berghem bestaat dit jaar 75 jaar. Onze eigen brandweercollega’s 

mochten deze landelijke finale organiseren. Dat wil zeggen: ze schrijven een 

uitdagend en creatief, maar ook realistisch scenario. Ze zorgen dat iedereen hier 

gastvrij ontvangen wordt en zichzelf van zijn beste kant kan laten zien.  

 

Want veel verandert, maar één ding blijft: jullie nog altijd groeiende vakmanschap. 

Ik ben er trots op dat deze finale in Berghem plaatsvindt. Succes vandaag, en moge 

de aller- allerbeste winnen... 

 

 

 

 

 

 

Wobine Buijs-Glaudemans 

Burgemeester van Oss 
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Voorwoord Postcommandant 
 
Beste deelnemers, deelneemsters en supporters! 

 
Namens post Berghem van Brandweer Oss, veiligheidsregio Brabant Noord heet ik 

jullie vandaag van harte welkom in onze kazerne. Onze post is een frequent 

deelnemer aan de brandweervaardigheidstoetsen en heeft in het verleden ook een 
aantal keren de landelijke finales bereikt. Toen we dan ook de activiteiten bespraken 

die we wilden organiseren in het kader van het 75-jarig bestaan van onze post, 
stond het organiseren van de landelijke finales hoog op ons verlanglijstje. We zijn 

dan ook blij dat wij door het ABWC hiertoe in de gelegenheid zijn gesteld. 
 

Om je vak goed en veilig te kunnen uitoefenen, is het van groot belang je 

vaardigheden op peil te houden. Daar is scholing en oefening voor nodig en de 
vaardigheidstoetsen sluiten hier mooi op aan. Tijdens de 

brandweervaardigheidstoetsen houden jullie elkaar scherp en zorgen jullie ervoor dat 
ieders vakbekwaamheid wordt vergroot. De wedstrijd verbetert de teamgeest, laat 

de adrenaline stromen en draagt bij aan nog meer inzicht in efficiënt optreden van 

de korpsen. We zullen zien wie vandaag de grote winnaar wordt; behaald post 
Gameren vandaag in Berghem haar derde landelijke zege, post Oldebroek haar 

tweede, of wordt het toch een verrassende nieuwkomer? Aan het eind van deze dag 
zullen we het weten. 

 

Ik ben trots op iedereen die zich zo vol overgave inzet tijdens deze 
vaardigheidstoetsen, organisatie, ondersteuners en deelnemers. Die laatste groep wil 

ik nog meegeven: gebruik je brandweerkwaliteiten en maak zo je deelname vandaag 
tot een groot succes! En behaal je vandaag geen plaats op het erepodium: in feite 

zijn jullie allemaal al winnaar deze dag! Jullie durven je te laten toetsen en daarmee 
winnen jullie extra vaardigheden die jullie nog beter in staat stellen het 

brandweervak veilig en efficiënt uit te voeren.  
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Tot slot een woord van dank aan het organisatiecomité, de juryleden en alle anderen 

die geheel belangeloos op hun vrije zaterdag aanwezig zullen zijn om alles vandaag 
in goede banen te leiden.  

 
Ik wens jullie veel leerzame momenten vandaag, met als afsluiting een spannende 

prijsuitreiking in onze kazerne!  

Maikel van Schaijk  

Postcommandant Post Berghem 
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Voorwoord Coördinator Vaardigheidstoetsen 

 

Beste lezer, 

 

De Vaardigheidstoetsen krijgen een steeds grotere rol bij de vakbekwaamheid van 

de brandweer. Binnen onze regio Brabant-Noord is de organisatie van de toetsen 

voor een groot geïntegreerd binnen het team Vakbekwaamheid. Ook op landelijk 

niveau is er een goede en steeds groter wordende samenwerking tussen Brandweer 

Nederland en het ABWC. 

Namens het ABWC wil ik u dan ook van harte welkom heten bij de Landelijke 

Vaardigheidstoets te Berghem op 24 september. Deze dag strijden hier 9 ploegen 

voor het landskampioenschap in de klasse 112. 

Mijn dank gaat uit naar de organiserende post Berghem die dit jaar haar 75-jarig 

jubileum viert. Zij hebben een uitdagend en leerzaam scenario hebben uitgezet voor 

deze ploegen. Natuurlijk ook voor hun inzet tijdens de uitvoering van wat toch een 

inspannende en intensieve dag gaat worden. 

 

Natuurlijk ook een welkom aan de  deelnemende ploegen. Jullie zijn vanuit de 

provinciale en gewestelijke rondes geselecteerd uit de bijna 300 teams die zich in 

hadden geschreven voor de klasse 112. Je moet toch altijd iets van lef hebben om, 

in het openbaar, je vaardigheden te laten toetsen. Speciaal voor jullie is er een 

kritisch beoordelingsteam geselecteerd. Allemaal collega’s uit de praktijk, ik reken er 

op dat dit terug te zien is in de beoordeling en te horen is in de feedback.  

Als laatste maar zeker niet minder welkom aan het beoordelingsteam. Ook hier is 
wel wat lef voor nodig. Praktisch beoordelen en deelnemers voorzien van feedback is 

niet eenvoudig. Anderzijds hebben jullie de nodig ervaring en zijn jullie bijgeschoold, 
dat geeft vertrouwen in een prima afloop! 
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Uiteraard rekenen we op publiek. Van harte welkom om de deelnemers aan te 
moedigen, of om eens kennis te maken met de brandweer. Wel vragen we aandacht 

terughoudend te zijn met het delen van informatie over de inhoud van deze  
vaardigheidstoets op sociale media zoals Facebook, Twitter etc., eerder dan na 

afloop van deze dag. 

 
Ik wens u een leerzame, succesvolle en plezierige dag toe! 

 
Ton Kapteijns 

Regionaal Coördinator Vaardigheidstoetsen Brabant-Noord 
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De laatste keer 

Elk jaar weer lijkt het een vanzelfsprekendheid dat er vaardigheidstoetsen worden 

georganiseerd door het ABWC. Ook lijkt het vanzelfsprekend dat de deelnemende 

ploegen in september weer strijden voor een prestigieuze titel. Als laatste lijkt het 

vanzelfsprekend dat vaardigheidstoetsen de uitstraling hebben dat winnen 

belangrijker is dan goed presteren en jezelf als team de maat te laten nemen.  

Niets is minder waar. Elk jaar weer krijgen wij als ABWC de bevestiging dat we goed 

op weg zijn en dat er door ons hard aan de weg wordt getimmerd, als het gaat om 

verbeteren van de vakbekwaamheid en als het gaat om het koppelen van de 

vaardigheidstoetsen aan het beleid binnen alle Veiligheidsregio’s.  

Ook volgend jaar zullen er weer stappen voorwaarts worden gezet in het innoveren 

van de vaardigheidstoetsen die wij voor de brandweermensen in Nederland 

organiseren. Daarbij is het van belang om niet alleen doelen te stellen dat het 

evenwichtig moet zijn, dat het past in het landelijke oefenbeleid, dat het een 

toegevoegde waarde moet hebben, etc. etc. Het is ook belangrijke om vooral een 

goed contact te houden tussen de deelnemende teams.  

De landelijke Finales van dit jaar zijn een prachtig voorbeeld dat er gewoon 

gestreden mag worden om de hoogste plaats, maar wel verpakt in een prachtig 

scenario, een goede voorbereiding, een gedegen beoordeling, een zinvolle feedback 

en een ontmoeting van mensen met passie voor hun vak.  

Voor mij is het de laatste keer dat ik in mijn rol als Landelijk Coördinator 

Vaardigheidstoetsen getuige zal zijn van een prachtig voorbereid scenario waarin 

alle ingrediënten aanwezig zijn tijdens deze 112 finale in Berghem. Ze zijn voor u als 

deelnemend team de kroon op het werk van al uw voorbereidingen en inzet, 

waarbij u al heeft aangetoond dat u behoort bij de categorie brandweerteams die 

goed zijn voorbereid op hun taak. In deze finale mogen laatste de puntjes op de i 

gezet worden.  
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Voor mij was het een eer om vijf jaar invulling te mogen geven aan het landelijk 

verder ontwikkelen van de vaardigheidstoetsen en heb ik mijn bijdrage mogen 

leveren dat de aansluiting met de praktijk en met de vernieuwingen in brandweer 

Nederland behouden blijven. Dat is denk ik goed gelukt. Het ABWC heeft 

aangetoond dat de vaardigheidtoetsen een onmisbare schakel zijn voor de 

vakbekwaamheid van brandweer Nederland en toekomstbestendig zijn! 

Ik wens u alle succes toe! 

Casper Dollekamp 

Landelijk Coördinator Vaardigheidstoeten ABWC 
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Indeling baan  112 Berghem  24 september  2016 
 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 
 

1. Brw-BN    Ravenstein  07:15 uur 08:00 uur 

2. Brw-BN    Grave   08:10 uur 08:55 uur 
3. Vr-Gelderland -Zuid   Gameren  09:05 uur 09:50 uur 

4. Brw-M.W.Brabant   Diessen-3  10:00 uur 10:45 uur 
5. Vr-Limburg-Noord   Roggel  10:55 uur 11:40 uur 

 
Pauze 

 

6. Brw-Gooi & Vechtstreek       
      Muiden  12:15 uur 13:00 uur 

7. Brw-Oldebroek   Oldebroek  13:10 uur 13:55 uur 
8. Vr-Zaanstreek-Waterland       

      Purmerend-2  14:05 uur 14:50 uur 

9. Vr-Zaanstreek-Waterland       
      Marken-2  15:00 uur 15:45 uur 

 
 

 
Wedstrijdleider: Ton Kapteijns 

  

Juryleden: 
Bevelvoerder: Herman Reijnders  

Bevelvoerder: Huub Peeters 
1+2: Henry van der Kaay 

3+4: Herman Donker 

Pompbediener: Pierre Damen 
Baanleider: Willy Tijssen  

Administratie: Joost Gevers  
 

Ontvangst Jury: Kazerne Berghem, Kloosterstraat 30, 5351 ER Berghem, 

 aanvang 07:00 uur. 
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Landelijke vaardigheidstoetsen klasse: 112 

 

De vaardigheidstoetsen in 2016 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers 

van de brandweerpost Ravenstein 
 

Vaardigheidstoetsen : Landelijk 

 
Klasse : 112 

 

Prijzen : 3  

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: burgemeester 

Wobine Buijs Glaudemans aanvang 19:30 uur 

Plaats  : Brandweer kazerne Berghem, Kloosterstraat 30, 5351 
ER  Berghem   

 
Bij noodgevallen : bereikbaar via 06 -52284188 

    

   

Contactpersoon   Maikel van Schaijk 
Gastkorps : Berghem 

   
 

Meldadres  : Kazerne Berghem  
  : Kloosterstraat 30, 5351 ER Berghem 

 

Verkleden/douche : Basisschool de Fonkeling, Knolgroenveld 1, 5351 LB 
Berghem 

 
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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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2016 

 

De vaardigheidstoetsen worden gespeeld overeenkomstig het wedstrijdreglement 
2014. 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 bevelvoerder-
pompbediende-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”. 

http://www.vaardigheidstoetsen.nl/
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 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. 
 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. 
 

 
 

 
 


