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Voorwoord Burgemeester 
 

 
Van harte welkom in gemeente Opsterland! 
 
Negen brandweerploegen uit Groningen, Drenthe en Friesland gaan vandaag de strijd met elkaar aan 
en laten zien waar ze in de dagelijkse praktijk mee te maken krijgen; namelijk onder tijdsdruk op een 
veilige manier omgaan met incidenten. 
 
Het werk wat jullie verrichten is ongelofelijk belangrijk. Dat inwoners altijd kunnen rekenen op jullie 
hulp is geweldig en zeer waardevol. Een aantal keer heb ik kunnen ervaren met hoeveel passie en 
betrokkenheid jullie je inzetten voor mens en dier. Respect. Ik draag de brandweer dan ook een 
warm hart toe.  
 
Ik ben er trots op dat onze brandweerpost vandaag deze wedstrijd organiseert.  
Jullie oefenen in wedstrijdverband op situaties die in werkelijkheid het leven van mensen kunnen 
redden. Jullie vaardigheid is daarbij het belangrijkste element. Hoe houd je je hoofd koel en hoe 
beslis je in het heetst van de strijd. Daar gaat het allemaal om. 
 
Ik wens alle deelnemers en de organisatie veel succes en vooral plezier toe. Maak er een sportieve en 
ook leerzame dag van! 
 
Ellen van Selm 
Burgemeester van gemeente Opsterland  
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Voorwoord Commandant / clusterhoofd 

 
 

Beste brandweercollega’s 

Hartelijk welkom bij de blusgroep in de gave veenkolonie Gorredijk gelegen in het zuidoosten van 

Fryslân. De blusgroep Gorredijk maakt samen met nog drie blusgroepen deel uit van het cluster 

Zuidoost 4 van de Regionale Brandweer Fryslân.  

Het is altijd weer fijn te constateren dat vele blusgroepen met veel inzet en passie de strijd met 

elkaar aanbinden met als doel het beste brandweerkorps van Nederland te worden. De 

brandweerwedstrijden van het ABWC zijn dan ook een mooi uithangbord om te etaleren hoe goed 

men het brandweervak verstaat. 

Er is voor de deelnemende teams een leuk en uitdagend scenario bedacht waar jullie de beheersing 

van de vaardigheden op gebied van hogedrukblussing met elkaar kunnen meten. Tevens kunnen 

jullie de vaardigheden op zowel technisch als tactisch inzicht aan een groot publiek tonen.  

Voor de enthousiaste leden van de blusgroep Gorredijk is 30 maart een hernieuwde kennismaking 

met de brandweerwedstrijden. Daarnaast pakt de blusgroep deze dag ook uit met een ‘open dag’ om 

zo ook de bewoners van Gorredijk kennis te laten maken met alle facetten van het werk bij de 

brandweer. Hiervoor zijn jullie uiteraard ook van harte uitgenodigd. 

Ik wens jullie allemaal een leuke en leerzame wedstrijddag toe en heel veel succes! 

Namens de brandweergroep Gorredijk  
Clusterhoofd Eise Dijkstra  
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
 
Beste brandweercollega’s,   
  
De periode van het jaar is weer aangebroken waarin ploegen kunnen deelnemen aan de 
vaardigheidstoetsen. Op 30 maart 2019 wordt de 1e provinciale vaardigheidstoets georganiseerd in 
Gorredijk.  
 
Deze vaardigheidstoets is niet alleen de start van de vaardigheidstoetsen in 2019, maar is voor mij 
ook de start van mijn rol als wedstrijdleider. Ik kijk er naar uit om samen met de organiserende ploeg, 
juryleden, deelnemende ploegen en andere ondersteunende medewerkers ons in te zetten voor een 
leerzame, realistische en vooral gezellige dag.  
 
De vaardigheidstoetsen zijn een mooi instrument om vakbekwaam te blijven. In een realistisch 
scenario kunnen de deelnemende ploegen hun vaardigheden tonen en laten beoordelen. Door het 
wedstrijdelement kan ook stress of spanning worden ervaren. Dat is een factor waar we in de praktijk 
ook mee te maken kunnen krijgen. Het oefenen onder die druk onderscheidt een vaardigheidstoets 
van reguliere oefeningen.  
 
Post Gorredijk organiseert voor u de vaardigheidstoetsen. Vol enthousiasme is de post aan de slag 
gegaan om een uitdagend scenario te verzorgen en er een succesvolle en verzorgde dag van te 
maken voor de deelnemers, hun publiek, juryleden en alle ondersteunende medewerkers.  
Op voorhand wil ik post Gorredijk bedanken voor al hun inspanningen en de bereidheid om de 
organisatie van deze dag op zich te nemen!  
  
Publiek/supporters zijn uiteraard van harte welkom. Melden kan bij hetzelfde meldadres als de 
deelnemende ploegen. Vanaf dat meldadres wordt u doorverwezen naar het object.  
  
Ook dit jaar nogmaals een dringende oproep ten aanzien van het gebruik van sociale media. Wacht 
met het plaatsen van foto’s tot de laatste ploeg gespeeld heeft.  
  
Tot slot wens ik iedereen veel succes en een plezierige dag toe. Tot de 30ste! 
  
Cor Kramp  
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen Fryslân       
 

 
  Twitter:@ABWCFryslan 
  Facebook: ABWC Fryslân  
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Aanrijdroute ontvangst vaardigheidstoetsen Gorredijk 30-03-2019 

Ontvangstadres:  
SEW-Eurodrive B.V. 
Wetterkant 12 
8401 ED Gorredijk 
 

Vanaf A7 vanaf Heerenveen of vanaf Drachten: 

➢ Afslag 27-Tijnje/Gorredijk op A7 
➢ Einde afslag boven aan viaduct, rechts richting Gorredijk N392 
➢ 1e Rotonde 2e afslag – richting Gorredijk 
➢ 2e Rotonde 2e afslag – richting Gorredijk/Overtoom 
➢ 3e Rotonde 2e afslag – richting Centrum/Overtoom/Lippenhuizen 
➢ Tweede afslag links straat Wetterkant t.h.v. tankstation Moll (BP) en Ford dealer 
➢ Ontvangstpunt halverwege straat bij nr. 12 – firma SEW 
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Vanaf N380 / Oudehorne – Hoornsterzwaag- Olderbekoop: 

➢ Op Schoterlandseweg N380 t.h.v. Pannenkoekboerderij De Koppenjan, afslag 
richting N392 – A7/Gorredijk 

➢ 1e Rotonde 2e afslag (t.h.v. Welkoop Jubbega)  – Richting A7/Gorredijk 
➢ 2e Rotonde 2e afslag– Richting A7/Gorredijk 
➢ 3e Rotonde 2e afslag – Richting A7/Langezwaag/Tijnje/Overtoom 
➢ 4e Rotonde 2e afslag – Richting A7/ Tijnje/Overtoom  
➢ 5e Rotonde 1e afslag – Richting Gorredijk/Overtoom 
➢ 6e Rotonde 2e afslag – richting Centrum/Overtoom/Lippenhuizen 
➢ Tweede afslag links straat Wetterkant t.h.v. tankstation Moll (BP) en Ford dealer 
➢ Ontvangstpunt halverwege straat bij nr. 12 – firma SEW 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  TS-HD 

 
De vaardigheidstoetsen in 2019 worden georganiseerd onder auspiciën van het Algemeen Brandweer 
Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van de brandweer Gorredijk. 
 
Vaardigheidstoetsen : Provinciaal 
 
Klasse : TS-HD 

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

Prijsuitreiking : De prijzen worden om 19:00 uur uitgereikt door:  
  Mevrouw van Selm, Burgemeester van Gorredijk 

 
Plaats  : Brandweer Gorredijk 
  Leitswei 3 
 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 06-22764675 (Cor Kramp) 
  en/of 0650911837 (Arjen Veenstra) 
 
Contactpersoon  
Gastkorps : Arjen Veenstra 
 

Meldadres     :   SEW-Eurodrive B.V., Wetterkant 12, Gorredijk     
                                            Let op! verplichte aanrijroute. Zie kaart.            
 
Verkleden/douche : Wordt op de dag bekend gemaakt  
 
Veiligheid : De organisatie gaat er vanuit dat u op de hoogte  

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



 

Gorredijk                  -10-                                          Datum: 30-03-2019 

 

Indeling baan  Provinciaal TS-HD 
Gorredijk 30-03-2019  
 

Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

7:30 uur 8:00 uur Phillips Drachten 

8:30 uur 9:00 uur Heerenveen 

9:30 uur 10:00 uur Burgum 

10:30 uur 11:00 uur De Westereen 

11:30 uur 12:00 uur Koudum 

    Pauze 

13:00 uur 13:30 uur Oude Pekela 

14:00 uur 14:30 uur Winschoten 

15:00 uur 15:30 uur Hoogezand – 2 

16:00 uur 16:30 uur Diepenheim 

    Meldkamer Noord Nederland 

 
 
 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Cor Kramp 
  
 
Beoordelingsteam:    Naam:                        Woonplaats: 

Waarnemer Bevelvoerder Marten Stol  Stiens 
Waarnemer Bevelvoerder          Edwin Stoelwinder  Jubbega 
Waarnemer Aanvalsploeg          Onno van Deursen  Heerenveen 
Waarnemer Waterploeg          Harm de Boer   Drachten 
Waarnemer Pompbediende          Gerard de Vries  Luinjeberd  
Tijdwaarnemer          Post Gorredijk      
Tijdwaarnemer          Post Gorredijk 

Administratie                             Froukje de Vries  Luinjeberd 
          Geartsje Jildou de Vries Luinjeberd   
Verbindingen/Centralist          Jouke de Haan  Sint Annaporochie 
          Gerard Hoen   Tjalleberd 
Algemeen assistent           Gerk Hylkema   Ureterp 
Fotograaf           Dennis Stoelwinder  Heerenveen 

 
 
 
 

 
 
 

  



 

Gorredijk                  -11-                                          Datum: 30-03-2019 

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 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 
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. 
 

 
 

 
 


