
 

 
VAARDIGHEIDSTOETS 2020 

Provinciaal 
 
 

DATUM: 21-maart-2020 
 

PLAATS: Drachten 
 

KLASSE: 112 
 
 
 
 
 

ALGEMEEN BRANDWEER WEDSTRIJD COMITE 



 

Drachten                  -2-                                          Datum:21-maart-2020 



 

Drachten                  -3-                                          Datum:21-maart-2020 

Voorwoord Burgemeester 
 

Beste deelnemers, vrijwilligers en bezoekers, 

 

Welkom in Drachten, Smallingerland, bij jullie collega's van de brandweerpost 

Drachten-Loswal. De bemanning van de brandweerpost en ik vinden het een 

eer om iedereen te mogen ontvangen in onze prachtige gemeente. Drachten is 

een veelzijdige gemeente. Zo hebben wij volop water, bruggen en snelwegen in 

de buurt, belangrijke knooppunten en veel groen. Een veelzijdige gemeente 

waar alles kan gebeuren. Een brandweerteam draagt een belangrijk steentje bij 

om voor inwoners en bezoekers een veilige en fijne gemeente te realiseren.  

Jullie staan elke dag 24/7 klaar voor iedereen. Een goed getraind team is 

daarbij cruciaal. De vaardigheidstoets 112 en de beoordeling maakt jullie korps 

sterker, tactischer en professioneler. Met deze trainingen houden jullie je kennis 

op peil en zijn jullie goed voorbereid op de belangrijke, soms levensgevaarlijke 

taak die jullie met zoveel inzet uitvoeren.  

Ik heb grote bewondering voor jullie allen, en ik wens iedereen heel veel 

wijsheid en succes toe en vergeet vooral niet te genieten!  

Jan Rijpstra 

Burgemeester gemeente Smallingerland 
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Voorwoord Clusterhoofd 
 

Beste wedstrijdploegen, vrijwilligers, bezoekers en andere betrokkenen, 
 
Van harte welkom bij deze provinciale vaardigheidstoets klasse 112 in Drachten 
in de gemeente Smallingerland. Met veel plezier wordt deze dag voor jullie 
georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers. Er staat weer een 
verrassend scenario voor jullie klaar op een mooie locatie. Het korps Drachten is 
er trots op dit voor jullie te kunnen doen in deze drukke tijden.  
 
In de kazerne kunnen jullie namelijk een aantal nieuwe voertuigen zien waar de 
nodige oefentrajecten en bijbehorende vaardigheidstoetsen nét zijn afgerond, 
nog gaande zijn of zelfs nog moeten starten. Daarnaast zijn we nauw betrokken 
bij het, nog op te richten, andere korps van Smallingerland: het korps Oudega. 
Waar een geheel nieuwe ploeg wordt opgeleid en begeleid door vele van onze 
brandweercollega’s.  
Toch is er nog tijd gevonden om deze vaardigheidstoets te organiseren omdat 
we het vakbekwaam blijven en je als ploeg te kunnen blijven ontwikkelen hoog 
in het vaandel hebben staan. Daarnaast vinden we de onderlinge verbinding die 
met andere korpsen op zo’n dag ontstaat erg waardevol. Dit komt de 
samenwerking bij grotere incidenten altijd ten goede. 
 
De organisatie van deze dag kan de ploeg van Drachten natuurlijk niet alleen. 
Graag wil ik dan ook van deze gelegenheid gebruik maken om de personen 
welke deze vaardigheidstoets mogelijk hebben gemaakt, de brandweercollega’s 
van andere korpsen die hun medewerking hebben verleend in de voorbereiding 
en tijdens deze toetsdag en de sponsoren te bedanken voor hun inzet. 
 
Tot slot wil ik jullie een hele leuke, sportieve en leerzame dag toe wensen. En 
voor de deelnemende ploegen: heel veel succes! Ik zie jullie graag bij de 
prijsuitreiking. 
 
Met hartelijke groet, 
 
Namens het korps Drachten: 
Margreet Triemstra 
Waarnemend Clusterhoofd Post Drachten 
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 
Beste brandweercollega’s en supporters, 

 

Met genoegen wil ik jullie namens het ABWC en brandweerpost Drachten uitnodigen 
voor de provinciale vaardigheidstoets klasse 112, die gehouden worden op 21 maart 

2020. Naar mijn mening is de post Drachten erin geslaagd om jullie een realistisch en 
uitdagend scenario voor te schotelen. Op voorhand wil ik post Drachten bedanken voor 

al hun inspanningen en de bereidheid om de organisatie van deze dag op zich te 

nemen!  
 

Het ABWC blijft voortdurend in ontwikkeling. Zo zijn we vorig jaar gestart met de pilots 
TS4 en klasse brandbestrijding welke dit jaar een vervolg zullen krijgen. Ook is er 

gestart om de basisprincipes brandbestrijding te integreren binnen de 

vaardigheidstoetsen. In het voorjaar zijn alle jurystaten aangepast. Onder andere is hier 
het scenario denken (+15 en +30 min) in opgenomen. Een innovatie die bevelvoerders 

tegenwoordig leren. De collega’s die dit model nog niet kennen, worden zeker niet 
benadeeld. Op dit moment zullen de oude en de nieuwe’ methode gewoon getoetst 

worden. Wel wil ik jullie aanraden kennis te nemen van de nieuwe jurystaten die via de 
site te raadplegen zijn via: www.vaardigheidstoetsen.nl/download/ 

 

Tot slot willen wij jullie allemaal een hele leuke en leerzame vaardigheidstoets 
toewensen. Wij hopen op een geslaagde dag en daar hebben wij jullie voor nodig. 

Hopelijk tot 21 maart in Drachten. 
  

Cor Kramp  

Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
Fryslân       

 
Twitter:@ABWCFryslan 

 Facebook: ABWC Fryslân  
 

 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.vaardigheidstoetsen.nl/download/
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Aanrijdroute vaardigheidstoetsen Drachten 21-maart-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Route vanuit Franeker/Harlingen/St.Annaparochie/Wommels/Bolsward 

Vanaf Leeuwarden de N31 volgen. Afslag Drachten-Noord (N369) nemen. Onderaan 

rechts richting Drachten-Noord. Bij de rotonde de 2e afslag richting industrieterrein De 

Haven. De Noorderhogeweg volgen. Bij de volgende rotonde rechtdoor de 

Noorderhogeweg volgen. Bij de volgende rotonde de 1e afslag richting De Haven 300-

800 nemen. De Bolder volgen en de 2e afslag rechts nemen Het Helmhout op. Aan de 

rechterkant is het parkeerterrein van de vrije baptistengemeente Bethel. 
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Route vanuit Wolvega/Bolsward/Workum/IJlst/Nieuwehorne/Jubbega 

Vanaf richting Heerenveen de A7 volgen. Afslag 30a 

Drachten/Burgum/Dokkum/Leeuwarden (N31) nemen. Bovenaan de N31 volgen. Afslag 

Rottevalle/Opeinde/Surhuisterveen (N369) nemen. Onderaan op de rotonde links 

richting Drachten-Noord. Bij de volgende rotonde de 2e afslag richting industrieterrein 

De Haven. De Noorderhogeweg volgen. Bij de volgende rotonde rechtdoor de 

Noorderhogeweg volgen. Bij de volgende rotonde de 1e afslag richting De Haven 300-

800 nemen. De Bolder volgen en de 2e afslag rechts nemen Het Helmhout op. Aan de 

rechterkant is het parkeerterrein van de vrije baptistengemeente Bethel. 
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Route vanuit Ureterp/Jubbega 

Vanaf richting Oosterwolde de N381 volgen. Bij Drachten de N31 volgen. Afslag 

Rottevalle/Opeinde/Surhuisterveen (N369) nemen. Onderaan op de rotonde links 

richting Drachten-Noord. Bij de volgende rotonde de 2e afslag richting industrieterrein 

De Haven. De Noorderhogeweg volgen. Bij de volgende rotonde rechtdoor de 

Noorderhogeweg volgen. Bij de volgende rotonde de 1e afslag richting De Haven 300-

800 nemen. De Bolder volgen en de 2e afslag rechts nemen Het Helmhout op. Aan de 

rechterkant is het parkeerterrein van de vrije baptistengemeente Bethel. 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  112 

 

De vaardigheidstoetsen in 2020 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 

de brandweer Drachten. 

 
Vaardigheidstoetsen : Provinciaal 

 
Klasse : 112 

 

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

 

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door:  

      wethouder Piet de Ruiter 
 

Plaats  : Brandweer Drachten  

  Loswal 1 
 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 06-22764675 (Cor Kramp) 
  en/of 06-15150019 (Aalzen Cruiming) 

 
Contactpersoon  

Gastkorps : Aalzen Cruiming 
 

Meldadres  : De Bethel Kerk, De Bolder 75, Drachten  

        Let op! verplichte aanrijroute. Zie kaarten. 
 

Verkleden/douche : Brandweer Drachten, Loswal 1  
 

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 112 
Drachten 21-maart-2020 

 
Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

7:30 uur 8:00 uur Ureterp 

8:25 uur 8:55 uur Nieuwehorne 

9:20 uur 9:50 uur Sint Annaporochie 

10:15 uur 10:45 uur IJlst 

11:10 uur 11:40 uur Wolvega 

    Pauze 

12:45 uur 13:15 uur Wommels 

13:40 uur 14:10 uur Franeker 

14:35 uur 15:05 uur Bolsward 

15:30 uur 16:00 uur Harlingen 

16:25 uur 16:55 uur Workum 

 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets:  

 

  
Beoordelingsteam:    Naam:                         Woonplaats: 

Waarnemer Bevelvoerder Marten Stol  Stiens 
Waarnemer Bevelvoerder          Jaap Jan van der Meer           Grou 

Waarnemer Aanvalsploeg          Onno van Deursen  Heerenveen  

Waarnemer Waterploeg          Gerben Tjepkema  Appelscha 
Waarnemer Pompbediende          Harm de Boer   Drachten  

Tijdwaarnemer          Post Drachten      
Tijdwaarnemer          Post Drachten 

Administratie                             Froukje de Vries  Luinjeberd 

          Geartsje Jildou de Vries Heerenveen   
Verbindingen/Centralist          Jouke de Haan  Sint Annaporochie 

          Sjirk Brouwer   Stiens 
Algemeen assistent          Gerard de Vries  Luinjeberd  

Fotograaf          Dennis Stoelwinder  Heerenveen 
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2020 

 

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. 

 

 

http://www.abwc.nl/
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• 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. 
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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. 
 

 
 

 
 


