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Voorwoord Burgemeester
Beste brandweerlieden,
Tige wolkom yn it moaie Tytsjerksteradiel, wolkom yn Gytsjerk.
Vandaag gaat u met circa 10 ploegen uit Noord Nederland strijden voor de hoofdprijs
in de vakbekwaamheidswedstrijd in Gytsjerk. Het is mooi dat we dit soort wedstrijden
– na een lange intense coronaperiode – weer op een dergelijke manier mogen en
kunnen organiseren.
Vakbekwaamheid en actieve vaardigheid is de kurk waar de brandweer op drijft. Het
blijven oefenen en leren over situaties die u in de praktijk tegen kunt komen is cruciaal
om uw werk op een goede en veilige manier te doen. Daarin ondersteunen wij u vanuit
de Veiligheidsregio Fryslân, maar ook vanuit de gemeente Tytsjerksteradiel graag.
Geoefend personeel en goed materieel is namelijk van levensbelang.
Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar uw permanente inzet voor onze veiligheid
wordt door mij, maar zeer zeker ook door onze samenleving heel erg gewaardeerd. Ik
wens u allen een fijne wedstrijddag toe. Moge de beste winnen, maar uiteindelijk
winnen onze inwoners, aangezien die professionele brandweerlieden zullen gaan
tegenkomen.
Tige groetnis,
Jeroen Gebben
boargemaster Tytsjerksteradiel.
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Voorwoord Clusterhoofd
Beste brandweercollega’s,
“It giet oan” of, in het Nederlands: “het gaat door”.
Met die woorden kondigde toenmalig voorzitter Henk Kroes 25 jaar
geleden de (tot nu toe) laatste Elfstedentocht aan. Tijdens die tocht
passeren de rijders de brug in de Canterlandseweg net buiten
Gytsjerk.
Het is de laatste brug in de route. Daarna nog een paar bochten om
uiteindelijk de finish op de Bonkevaart in Leeuwarden te bereiken.
Na de tocht in 1997 is de brug opgesierd met Makkumer aardewerk
tegels en vormt dit monument een markant punt in het landschap.
De link met de vaardigheidstoetsen was voor mij snel gelegd. Na een periode van beperkingen kunnen we
dit seizoen weer echt los, “it giet wer oan”! Ik heet jullie dan ook van harte welkom in Gytsjerk, voor deze
provinciale vaardigheidstoets in de klasse TAS-HD. En het kan wel eens een memorabele dag worden. Het
is immers de laatste provinciale ronde in deze klasse, vanaf volgend seizoen draait de klasse
brandbestrijding. De ploeg die hier vandaag de meeste punten scoort, gaat dus de boeken in als laatste
winner van deze provinciale ronde TAS-HD.
Vaardigheidstoetsen (of voor de wat oudere garde, de brandweerwedstrijden) zijn een mooie aanvulling
op het reguliere oefenprogramma. In de vaardigheidstoets komen theorielessen, praktijkoefeningen en
wat we uit de repressie hebben ervaren, bij elkaar. Dat, gecombineerd met het wedstrijdelement en de
ontmoeting met collega’s uit verschillende regio’s, maakt deze dagen tot een succes en mooi om mee te
maken.
De blusgroep Gytsjerk heeft, samen met het ABWC, een scenario voor jullie voorbereid waarin het
aankomt op het toepassen van vakinhoudelijke kennis en kunde, gezond brandweerverstand en een stukje
creativiteit.
Namens de organisatie en brandweer Fryslân wens ik jullie allen een leerzame, sportieve maar vooral ook
mooie dag toe. Vergeet vooral niet er van te genieten. Want of het nou een oefenavond is, een
vaardigheidstoets als deze of de praktijk. We zijn met ons mooie vak bezig!
Met een hartelijke groet,
Reitse Terpstra
Clusterhoofd Vakbekwaam
En voor o.a.. post Gytsjerk
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Voorwoord
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen
Beste brandweercollega’s en supporters,
Met genoegen wil ik jullie namens het ABWC en brandweerpost Gytsjerk uitnodigen
voor de provinciale vaardigheidstoets klasse TS HD, die gehouden wordt op 19 maart
2022. Naar mijn mening is de post Gytsjerk erin geslaagd om jullie een realistisch en
uitdagend scenario voor te schotelen. Op voorhand wil ik post Gytsjerk bedanken voor
al hun inspanningen en de bereidheid om de organisatie van deze dag op zich te
nemen!
Door Corona maken we met elkaar een bewogen tijd mee. Bij de meeste
Veiligheidsregio’s hebben de oefeningen stil gelegen of is er in kleine groepjes
geoefend. Ik ben oprecht blij dat de versoepelingen het toelaten dat we weer meer
kunnen oefenen. Onze vakbekwaamheid is erg belangrijk om onze vaardigheden bij te
houden en te verbeteren. De vaardigheidstoetsen dragen hier ook aan bij. Die bijdrage
aan het bevorderen van vakbekwaamheid, is waar het ABWC voor staat!
Laten we de vaardigheidstoetsen vooral ook benutten om elkaar weer eens te
ontmoeten. Het verbinden met elkaar en tussen de posten, is een belangrijk aspect op
de dag van de vaardigheidstoets. Ik zie er dan ook naar uit om jullie (weer) te
ontmoeten en te spreken.
Tot slot wil ik jullie, namens het ABWC en post Gytsjerk, een hele leuke, sportieve en
leerzame vaardigheidstoets toewensen. Wij hopen op een geslaagde dag en daar
hebben wij jullie voor nodig. Hopelijk tot 19 maart in Gytsjerk.
Cor Kramp
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen Fryslân
Facebook: ABWC Fryslân
Twitter:@ABWCFryslan
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Voorwoord Ploegleider post Gytsjerk
Beste Brandweer collega’ s en belangstellenden, namens alle leden van de Post
Gytsjerk heet ik u van harte welkom bij de TS HD vaardigheidstoets.
De afgelopen jaren waren door de Corona best bijzonder. In Gytsjerk hebben we het
geluk gehad dat we de post ondanks een aantal besmettingen toch in de lucht hebben
kunnen houden. Na het succes van twee jaar terug (112 dag) doet het mij goed dat de
enthousiaste vrijwilligers van Post Gytsjerk dit jaar bereid zijn om de aftrap te doen in
het organiseren van de vaardigheidstoets TS HD. Deze mensen hebben kans gezien om
een realistisch scenario te bedenken voor de klasse TS HD.
De vaardigheidstoetsen zijn het moment waarop de vakbekwaamheid en vaardigheid
getoetst wordt en levert nieuwe inzichten en kennis op. Wat kan beter en vooral op
welke manier? Maar ook wat zijn de omstandigheden en hoe gaan we optreden? Het
delen van praktijkervaringen is van essentieel belang en brengt ons verder in de snel
veranderende brandweerwereld!
Ik wens alle deelnemende korpsen een fijne en vooral leerzame wedstrijddag toe.
Hopelijk kunnen we aan het eind van de dag met elkaar, onder het genot van een hapje
en een drankje, terugblikken op een geslaagde dag! Met vriendelijke groet

Postcommandant Gytsjerk,
Bernard Postma
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Aanrijdroute vaardigheidstoetsen Gytsjerk 19-maart-2022

Route vanuit Drachten / Hurdegaryp
Komend vanaf Drachten / Hurdegaryp de Rijksstraatweg (N355) volgen richting
Leeuwarden. Bij Wokpaleis Friesland (E10) rechtsaf slaan naar de Westerdijk (N361).
Sla de 1e afslag linksaf naar de Rinia van Nautaweg in Gytsjerk. Na 350 meter is de
kazerne aan de rechterkant achter Vakgarage van der Meer.
Gytsjerk
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Aanrijdroute vaardigheidstoetsen Gytsjerk 19-maart-2022

Route vanuit Leeuwarden
Komend vanaf Leeuwarden de Rijksstraatweg (N355) volgen richting Hurdegaryp. Bij
Wokpaleis Friesland (E10) linksaf slaan naar de Westerdijk (N361). Sla de 1e afslag
linksaf naar de Rinia van Nautaweg in Gytsjerk. Na 350 meter is de kazerne aan de
rechterkant achter Vakgarage van der Meer.
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse: TS-HD
De vaardigheidstoetsen in 2022 worden georganiseerd onder auspiciën van het
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van
de brandweer Gytsjerk.
Vaardigheidstoetsen

:

Provinciaal

Klasse

:

TS-HD

Prijzen

:

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

Prijsuitreiking

:

De prijzen worden uitgereikt door: Dhr. Gebben
(Burgemeester Tytsjerksteradiel)

Plaats

:

Brandweer Gytsjerk
Rinia van Nautaweg 4D

Bij noodgevallen

:

Bent u bereikbaar via 06-55820401 (Cor Kramp)
en/of 06-81616815 (Marko Kinderman)

Contactpersoon
Gastkorps

:

Marko Kinderman

Meldadres

:

Rinia van Nautaweg 4D, Gytsjerk
Let op! verplichte aanrijroute. Zie kaarten.

Verkleden/douche

:

Gymzaal Gytsjerk, Waling Dykstrastritte 37, Gytsjerk

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 TD-HD
Gytsjerk 19 maart 2022

Naam groep
Post
1. VR-FRYSLÂN post Burgum
2. VR-FRYSLÂN post De Westereen
3. VR-FRYSLÂN post Surhuisterveen
4. VR-DRENTHE post Veenhuizen
5. VR-DRENTHE post Roden
Pauze
6. VR-FRYSLÂN post Koudum
7. BRW-FLEVOLAND post Creil
8. VR-GRONINGEN post Stadskanaal
9. VR-DRENTHE post Gasselternijveen
10. VR-GRONINGEN post Winschoten

Melden om:

07:30 uur
08:25 uur
09:20 uur
10:15 uur

Spelen om:.

08:00 uur
08:55 uur
09:50 uur

11:10 uur

10:45 uur
11:40 uur

12:45
13:40
14:35
15:30

13:15
14:10
15:05
16:00

uur
uur
uur
uur

16:25 uur

uur
uur
uur
uur

16:55 uur

Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Cor Kramp
Beoordelingsteam:
Waarnemer Bevelvoerder
Waarnemer Bevelvoerder
Waarnemer Aanvalsploeg
Waarnemer Waterploeg
Waarnemer Pompbediende
Administratie
Verbindingen/Centralist
Algemeen assistent
Fotograaf

Gytsjerk

Naam:
Marten Stol
Onno van Deursen
Gerard Hoen
Harm de Boer
Ale Jan Pijlman
Geartsje Jildou
Froukje de Vries
Jouke de Haan
Hans Westra
Gerard de Vries
Dennis Stoelwinder

-10-

Woonplaats:
Stiens
Epse
Tjalleberd
Ureterp
Nieuwehorne
Heerenveen
Tjalleberd
Sint Annaporochie
Sint Annaporochie
Tjalleberd
Heerenveen
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2022
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
bevelvoerderpompbediende-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.
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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.
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