
 

 
VAARDIGHEIDSTOETS 2019 

        1e ronde gewestelijk 
 
 

DATUM: 18 – mei - 2019 
 

PLAATS: Drachten 
 

KLASSE: 112 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE 
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e mobiliteitsdiensten onder één d 

Voorwoord Kolomchef Brandweer MkNN 

 
Eindelijk is het zover! Op zaterdag 18 mei 2019 wordt de eerste ronde Gewestelijke Klasse 

112 in Drachten georganiseerd. Al ruim voor de opening van de Meldkamer Noord Nederland 

in 2011 was er in Groningen al een wedstrijdploeg actief vanuit de toenmalige meldkamer. 

Nadat de samenvoeging van de drie meldkamers uit Assen, Leeuwarden en Groningen naar 

Drachten had plaatsgevonden werd de wedstijdploeg ook door hen gevormd. Drenten, 

Friezen en Groningers samen op een autospuit om vol enthousiasme en passie het hoogste 

doel te bereiken. We hebben sindsdien aan vele wedstrijden meegedaan en dus vond de 

wedstrijdploeg het tijd worden om de organisatie zelf eens ter hand te nemen samen met 

Brandweer Ureterp. Volgens mij uniek in Nederland.  

Alle hulde naar de wedstrijdploeg, andere mede organiserende centralisten en de 

coördinatoren vanuit Fryslân. Zij hebben de eerste plannen op tafel gelegd en de 

wedstrijddag verder georganiseerd. Met enige regelmaat zat de groep weer bij elkaar om 

zaken te regelen en afspraken te maken. Ik kan u mededelen dat ze er een mooi evenement 

van gemaakt hebben en we kunnen uitkijken naar een geweldige dag.  

Meedoen aan brandweerwedstrijden is belangrijk.  In de eerste plaats vormt het een 

belangrijk deel in de vakbekwaamheid van de brandweermens. Regelmatig oefenen van de 

brandweer skills onder tijdsdruk brengt je tot grote hoogte. In de tweede plaats is het goed 

voor de moraal van een ploeg. Samen ga je voor de prijzen. De Olympische gedachte: 

”Meedoen is belangrijker dan winnen” gaat hier niet helemaal op. Ik weet uit ervaring dat 

het fanatisme hoogtij viert zelfs tot individueel niveau. Wie is de beste bevelvoerder, wie is 

de beste pompbedienaar, wie is….. 

Ik ben er trots op dat we zaterdag 18 mei 2019 deze wedstrijden voor jullie mogen 

organiseren. Ik bedank de organisatoren voor hun tomeloze inzet en wens alle deelnemers, 

supporters en publiek een geweldige dag toe! 

Marco Janssen 
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Voorwoord centralisten 
 
 

Al enkele jaren doen wij , als Meldkamer Noord Nederland, mee aan de vaardigheidstoetsen. 
Dit doen wij met veel enthousiasme en plezier. Door het meedoen aan deze 
vaardigheidstoetsen wordt onze teamspirit en bekendheid als Meldkamer hoog gehouden. 
Met dank aan de veiligheidsregio’s Groningen , Friesland en Drenthe, en de collega’s  MKNN 
wordt dit ieder jaar weer mogelijk gemaakt. Waarvoor dank! 
 
Na deze jaren vonden wij dat het tijd werd  om iets terug te doen en wel  in de vorm van 
het organiseren van een vaardigheidstoets. Dit met medewerking van ABWC Fryslân, de 
leden van de wedstrijdploeg MKNN , de overige centralisten brandweer, de politie Noord 
Nederland, ambulancezorg Fryslân en brandweer Ureterp. Zonder bovenstaande mensen zou 
deze dag niet georganiseerd kunnen worden. Bedankt!! 
 
De eerste ronde gewestelijke klasse 112, een klasse waar je alles kan verwachten. 
Wij zijn van mening een uitdagend scenario hebben weten te bedenken waarin alles kan en 
niks is wat het lijkt. Laat je verrassen. 
 
Wij kijken er naar uit  jullie te mogen ontvangen op 18 mei in Ureterp. Tevens wensen wij 
jullie heel veel succes en zijn wij net als jullie benieuwd naar de uiteindelijke uitslag van deze 
dag. 
 
Team MKNN 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
 

Beste brandweercollega’s en belangstellenden, 

 

Allereerst wil ik de deelnemers van harte feliciteren met het behalen van de 1e gewestelijke 

ronde vaardigheidstoetsen klasse 112 die wordt gehouden op zaterdag 18 mei 2019. 

Namens het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en de organiserende post mag ik u 

hiervoor uitnodigen.  

 

Ook ditmaal krijgt u een scenario dat u in de dagelijkse praktijk tegen kan komen. Van u 

wordt verwacht dat u realistisch denkt en handelt. Wat je ziet is wat je krijgt!  

Het siert u allen dat u zich wederom kwetsbaar durft op te stellen en wil laten zien dat u 

goed geoefend bent. Daarom is meedoen al een prestatie op zich. Maar ook wens ik jullie 

veel plezier toe in deze sportieve competitie. Er wordt uiteraard ook gestreden om de eer en 

natuurlijke de eerste plaats! 

 

Als organisatie willen wij alle aanwezigen vragen om tijdens de vaardigheidstoetsen geen 

inhoudelijke informatie te delen op sociale media zoals facebook, twitter, etc. Dus ook geen 

foto’s en filmpjes. We houden het graag eerlijk zodat we elk deelnemend team een gelijke 

kans geven. Dank voor uw medewerking en begrip.  

 

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

 
Cor Kramp  
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen Fryslân       
 

  Twitter:@ABWCFryslan 
               Facebook: ABWC Fryslân  
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Verplichte aanrijroute 
 
 

Komende vanaf Oosterwolde. Neem op de N381 de afslag naar Ureterp. Rijd naar het meldadres. 

 
 

 
Komende vanaf Heerenveen. Neem op de A7 de afslag naar Ureterp. Neem op de N381 direct weer de 

afslag richting Ureterp. Rijd naar het meldadres. 
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Komende vanaf Groningen. Neem op de A7 de afslag naar Ureterp. Neem op de N381 weer de afslag 
naar Ureterp. Rijd naar het meldadres. 
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1e ronde gewestelijk klasse: 112 

 

De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën van het Algemeen Brandweer 

Wedstrijd Comité en in samenwerking met de Meldkamer Noord Nederland en post Ureterp. 
 

Vaardigheidstoetsen : 1e ronde gewestelijk 
 

Klasse : 112 

 

Prijzen : Het ABWC stelt prijzen beschikbaar voor de nr’s 1, 2, en 3.  

  Door de   Meldkamer Noord Nederland worden prijzen beschikbaar 

gesteld voor de beste bevelvoerder, beste 111/112, beste 113/114 en de 

beste chauffeur/pompbediende.   

Prijsuitreiking : De prijzen worden om 19:00 uur uitgereikt door:  

Burgemeester Jeroen Gebben (gemeente Tytsjerksteradiel) en Jan 

Hendrik Bloem (teamleider MKNN).  
   

 
Plaats  : De locatie van de prijsuitreiking volgt op de wedstrijddag 

 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 06-22764675 (Cor Kramp) 
  en/of 06-50454923 (Thea Kloosterman) 

 

Contactpersoon  

Gastkorps : Thea Kloosterman 
 

Meldadres  : Brandweer kazerne,  
   De Gilden 21, Ureterp  

   Let op! verplichte aanrijroute. Zie kaart. 

 
Verkleden/douche : De locatie van voor het verkleden/douchen volgt op de wedstrijddag. 

 
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  1e ronde gewestelijk 112 
Drachten 18-05-2019  
 

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

7:30 uur 8:00 uur VR-Fryslân Zuidoost post Heerenveen – 2 

8:30 uur 9:00 uur VR-Fryslân Zuidoost post Wolvega 

9:30 uur 10:00 uur VR-Drenthe post Beilen – 3 

10:30 uur 11:00 uur     VR-Drenthe post Assen-oost 

11:30 uur 12:00 uur     VNOG post Nunspeet 

     

13:00 uur 13:30 uur     VR-Drenthe post Norg 

14:00 uur 14:30 uur     VR-Zaanstreek-Waterland post Spijkerboor 

15:00 uur 15:30 uur     VR-Noord Holland Noord post De Rijp – 2 

16:00 uur 16:30 uur     VR-Fryslân Zuidoost post Ureterp * 

 

* Vanwege de mede-organisatie door post Ureterp kunnen zij niet deelnemen aan deze 

vaardigheidstoets. Er wordt geprobeerd te ruilen met een andere ploeg op een andere baan. Post 
Ureterp staat daarom fictief ingepland. 

 
 

Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Cor Kramp 
  

Beoordelingsteam:    Naam:                         Woonplaats: 

Waarnemer Bevelvoerder Marten Stol  Stiens 
Waarnemer Bevelvoerder          Henk Nijmeijer  Klazienaveen 

Waarnemer Aanvalsploeg          Aaldrik Arends   Tynaarlo 
Waarnemer Waterploeg          Gerben Tjepkema  Appelscha  
Waarnemer Pompbediende          Gerard de Vries  Luinjeberd  

Tijdwaarnemer          Meldkamer Noord Nederland      

Tijdwaarnemer          Meldkamer Noord Nederland 
Administratie                             Froukje de Vries  Luinjeberd 

          Geartsje Jildou de Vries Heerenveen   
Verbindingen/Centralist          Jouke de Haan  Sint Annaporochie 
          Gerard Hoen   Tjalleberd 
Algemeen assistent           Gerk Hylkema   Ureterp  
Fotograaf           Dennis Stoelwinder  Heerenveen 
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2019 

 
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 totaal beeld 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 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.  

U zorgt zelf voor een communicatiemiddel tussen bevelvoerder en AC. 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 

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. 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. 

http://www.abwc.nl/
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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. 
 

 
 

 
 


