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Prijsuitreiking AWBC-vaardigheidstoets vanaf 19:00 
in “De Tuolle” Brédyk 13 Koarnjum.  

  

  

 

Speciaal voor de AWBC-deelnemers een 
“Smalle Brug “   

AWBC-vaardigheidsmenu voor € 12,50 p/st   
Alleen op 07 Maart 2020  

 

  

 

 
Graag vooraf een whatsappje sturen naar 06 11313748 om hiervan gebruik te willen maken  

met het aantal personen en de post. 
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Voorwoord Clusterhoofd 
 
Beste brandweercollega’s en lezers,  

  

Het seizoen van de Brandweervaardigheidstoetsen is weer begonnen. De 
vaardigheidstoetsen bieden een goede gelegenheid om de vaardigheden te 

meten en extra ervaring op te bouwen als team. Dit jaar is Stiens één van de 
plaatsen waar een brandweerwedstrijd gehouden wordt. De organisatie van 

deze dag ligt in handen van de Brandweerpost Stiens. Post Stiens is onderdeel 

van de afdeling Noordwest van Brandweer Fryslân. Naast de taken in het 
kader van de basisbrandweerzorg is Post Stiens voor Fryslân belast met het 

specialisme decontaminatie.  
  

In de loop van vorig jaar heeft Post Stiens zich beschikbaar gesteld als 

organisator voor de AWBC Brandweervaardigheidstoets voor de Provinciaal 
Klasse TS-HD van 7 maart 2020. De organisatie is door de ploeg vol 

enthousiasme opgepakt. De ploegleden zijn dan ook de afgelopen maanden 
druk bezig geweest om een mooie, goed verzorgde en aansprekende 

wedstrijddag in elkaar te zetten.   
  

Er is door de organisatie voor de deelnemende teams/ brandweerploegen een 

realistisch, leuk en uitdagend scenario uitgewerkt. Het scenario is dusdanig 
dat de deskundigheid en de vaardigheden van een team een belangrijke rol 

spelen. Wij zijn natuurlijk benieuwd naar de prestatie van de diverse teams. 
Gezien het scenario zal deze dag een mooi podium zijn voor de diverse 

brandweerteams om zich te tonen aan het publiek. Ik hoop zelf stiekem dat er 

in het publiek een enthousiaste inwoner van Stiens staat die door het zien van 
deze vaardigheidstoets ook belangstelling krijgt voor het brandweervak.  

  
Ik hoop dat 7 maart voor de deelnemende teams een leerzame en uitdagende 

dag wordt. Ik wens de deelnemende teams in ieder geval heel veel plezier en 
succes!   

  

Namens Post Stiens,  
  

Clusterhoofd Samira Veerbeek   
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Voorwoord Jan Regeling Ploegleider post Stiens 
 
Beste lezer,  

   
Voor u ligt het informatieboekje voor de AWBC Brandweervaardigheidstoets 

die op zaterdag 7 maart 2020 in Stiens zal worden gehouden. Het AWBC 

(Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité) organiseert al sinds 1946 
brandweerwedstrijden die later zijn omgezet naar de huidige 

vaardigheidstoetsen voor ploegen van de regionale – en bedrijfsbrandweer. 
De vaardigheidstoetsen dragen bij aan de kennis en vaardigheden van de 

brandweermannen en vrouwen en dus ook aan de kwaliteit van de 
daadwerkelijke brandbestrijding of hulpverlening. De vaardigheidstoets is een 

ook mooie gelegenheid om de brandweer eens aan het werk te zien. Iedereen 

is dus van harte uitgenodigd om te komen kijken!  
 

Deze vaardigheidstoets is georganiseerd door post Stiens van Brandweer 
Fryslân. Ik ben er trots op dat we er met onze hele ploeg en de onmisbare 

hulp van collega’s van andere posten, vrijwilligers en sponsoren in geslaagd 

zijn om de deelnemende brandweerploegen een uitdagend scenario, maar 
bovenal een leuke en leerzame dag aan te bieden.   

 
 Tot slot; een woord van dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan het 

mogelijk maken van deze dag en heel veel succes voor alle deelnemende 
brandweerploegen.  

   

Graag tot ziens op zaterdag 7 maart aanstaande.  
   

Jan Regeling  
Ploegleider Brandweer Stiens  
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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 7 maart 2020 wordt de 1e 

provinciale vaardigheidstoets georganiseerd in Stiens. 
 

Ook komend jaar proberen wij in samenwerking met een aantal posten jullie 
diverse, uitdagende en realistische scenario’s aan te bieden. De scenario’s zijn 

actueel en vaak ook daadwerkelijk gebeurt. 

Deze criteria dragen bij aan onze (aantoonbare) vakbekwaamheid. Een 
belangrijk onderdeel van ons brandweerwerk. Ik heb daarom heel veel respect 

voor alle deelnemers die zich kwetsbaar opstellen door deelname aan de 
vaardigheidstoetsen. Jullie laten zien dat leren leuk is. Dat merk ik aan de 

gesprekken die ik voer, het enthousiasme van mensen en de leermomenten 

die gedeeld worden na een vaardigheidstoets.  
 

Elk scenario wordt minimaal twee keer voorgespeeld door brandweerploegen 
die zelf niet deelnemen aan de vaardigheidstoetsen van die klasse. Dit wordt 

gedaan om te kijken of alles klopt zoals het bedacht is. Via deze weg wil ik 
alle ploegen bedanken die ons elke keer weer helpen de kwaliteit van de 

vaardigheidstoetsen te verbeteren. 

 
Post Stiens heeft de afgelopen maanden hard gewerkt aan een heel mooi 

scenario. Dit heeft de ploeg met heel veel passie en plezier gedaan. Ik wil 
post Stiens daarom bedanken voor hun inzet om deze dag tot een succes te 

maken.  

 

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.  

 
Tot slot wens ik iedereen veel succes en een plezierige dag toe. 

  
Cor Kramp  

Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen Fryslân       
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Aanrijdroute vaardigheidstoetsen Stiens 07-maart-2020 

Ten aller tijden aankomende vanaf de N357 ! 

De Tuolle / Bredyk 13 / 9056 PB  /  Koarnjum ( Cornjum )  
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Vanaf Heerenveen rijdt op A32  

Neem afslag N31 ri Leeuwarden/Stiens/Harlingen. Neem de afslag 

Leeuwarden noord (Harlingerstraatweg)neem rotonde ¾ ri Stiens 
(Valeriusstraat) bij verkeerslichten linksaf ri Stiens N357. Sla ¼ bij de rotonde 

Koarnjum ri Koarnjum en direct op de ventweg ri Stiens tot aan ( bredyk 13). 

 
 

Vanaf Drachten rijdt op Wâldwei N31 vervolg ri Harlingen. 
Neem de afslag Leeuwarden noord (Harlingerstraatweg)neem rotonde ¾ ri 

Stiens (Valeriusstraat) bij verkeerslichten linksaf ri Stiens N357. Sla ¼ bij de 

rotonde Koarnjum ri Koarnjum en direct op de ventweg ri Stiens tot aan ( 
bredyk 13). 

 
 
Vanaf Hardegarijp Burgum rijdt op Rijksstraatweg N355 vervolg ri 
Stiens / Harlingen. 

Vervolg de weg ri Stiens / Harlingen. Vervolg weg op de Prof.Gebrandyweg en 
ga door naar de Dammelaan bij de verkeerslichten rechtsaf ri Stiens N357. Sla 

¼ bij de rotonde Koarnjum ri Koarnjum en direct op de ventweg ri Stiens tot 
aan ( bredyk 13). 

 

 
Vanaf Harlingen rijdt op A31 vervolg ri Leeuwarden noord N31. 

Neem de afslag Leeuwarden noord (Harlingerstraatweg)neem rotonde ¾ ri 
Stiens (Valeriusstraat) bij verkeerslichten linksaf ri Stiens N357. Sla ¼ bij de 

rotonde Koarnjum ri Koarnjum en direct op de ventweg ri Stiens tot aan ( 

bredyk 13). 

 
 
Vanaf St. Annaparochie / Menaldum N383. 

Vervolg de weg ri Heerenveen en neem vervolgens de afslag Leeuwarden 
noord (Harlingerstraatweg)neem rotonde ¾ ri Stiens (Valeriusstraat) bij 

verkeerslichten linksaf ri Stiens N357. Sla ¼ bij de rotonde Koarnjum ri 
Koarnjum en direct op de ventweg ri Stiens tot aan ( bredyk 13). 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  TS-HD 

De vaardigheidstoetsen in 2020 worden georganiseerd onder auspiciën van 

het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de 

medewerkers van de brandweer Stiens. 
 

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: 
  René Moraal (Afdelingshoofd Noordwest Fryslân)  

      en mevr. Hilde Tjeerdema (Wethouder) 
 

Plaats  : Café Bar De Tuolle  
  Bredyk 13, Koarnjum 
 
 
Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 06-22764675 (Cor Kramp) 

  en/of 06-45111605 (Jan Regeling) 
 

Contactpersoon  

Gastkorps : Jan Regeling 
 

Meldadres  : Café Bar de Tuolle – Brédyk 13 Koarnjum.     
   Let op! verplichte aanrijroute. Zie kaart.  

 

Verkleden/douche : Wordt op de dag bekend gemaakt  
 

Veiligheid : De organisatie gaat ervan uit dat u op de hoogte  
bent van de “No play” procedure en daarnaar 

kunt handelen. 
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Indeling baan  Provinciaal TS-HD 
Stiens 07-maart-2020 

 
Meldtijd: Speeltijd: Korpsnaam: 

7:30 uur 8:00 uur Burgum 

8:30 uur 9:00 uur Kollum 

9:30 uur 10:00 uur Heerenveen 

10:30 uur 11:00 uur Meldkamer Noord Nederland 

   Pauze 

12:30 uur 13:00 uur Phillips Drachten 

13:30 uur 14:00 uur Opleiding bevelvoerders 

14:30 uur 15:00 uur Koudum 

15:30 uur 16:00 uur Overijssel 

16:30 uur 17:00 uur Groningen 

 

 
Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Cor Kramp 

  

Beoordelingsteam:    Naam:                         Woonplaats: 
Waarnemer Bevelvoerder Marten Stol  Stiens 

Waarnemer Bevelvoerder          Leffert van der Meer  Buitenpost 
Waarnemer Aanvalsploeg          Edwin Stoelwinder  Jubbega 

Waarnemer Waterploeg          Harm de Boer   Drachten 

Waarnemer Pompbediende          Gerard de Vries  Luinjeberd
  

Tijdwaarnemer          Post Stiens     
Tijdwaarnemer          Post Stiens 

Administratie                             Froukje de Vries  Luinjeberd 

          Geartsje Jildou de Vries Heerenveen 
Verbindingen/Centralist              Jouke de Haan        St. Annaparochie 

          Sjirk Brouwer   Stiens 
Algemeen assistent          Gerk Hylkema   Ureterp 

          Gerard Hoen   Tjalleberd 
Fotograaf          Dennis Stoelwinder  Heerenveen
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          Tel 06-55761035 
              

 
 
 It Noarderfjild 33 
 9051 BM Stiens   
 Tel 058-2574700 
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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. 
 

 
 

 
 


