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Voorwoord Burgemeester 
 

Beste brandweerlieden, 
 
Tige wolkom yn it moaie Tytsjerksteradiel, wolkom yn Burgum. 
 
Vandaag gaat u met circa 10 ploegen strijden voor de hoofdprijs in de klasse 112 
vakbekwaamheidswedstrijd in Burgum. Het is mooi dat we dit soort wedstrijden 
kunnen organiseren. Daarbij is het ook goed om onze inwoners hier deelgenoot van te 
maken, want uw optreden gaat over hun veiligheid. 
 
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. Uw permanente 
paraatheid en inzet voor onze veiligheid wordt door mij, maar zeer zeker ook door 
onze inwoners zeer gewaardeerd. Bij grotere inzetten ervaar ik dat ook vaak met eigen 
ogen.  
 
Ik wens u allen een fijne wedstrijddag toe. Moge de beste winnen, maar uiteindelijk 
winnen onze inwoners, aangezien die professioneel brandweerlieden zullen gaan 
tegenkomen. 
 
Tige groetnis,                                                                   
 
Jeroen Gebben 
boargemaster Tytsjerksteradiel. 
 

 
 
 



 

Burgum                  -4-                                          Datum: 11 maart 2023 

Voorwoord Clusterhoofd 
 

Beste brandweercollega’s, 

Mede namens de vrijwilligers hier in Burgum, mag ik jullie welkom heten voor deze 

provinciale vaardigheidstoets in de klasse 112.  

Gelegen in de Fryske Wâlden, aan het Prinses Margrietkanaal en vlak bij het Burgumer 

meer, mag het dorp Burgum met recht een bakermat van de watersport worden 

genoemd. Voor de echte watersporters onder u een bekend begrip: de BM-er. Een 

kleine zwaardzeilboot, met een zeiloppervlak van 12m2 en vernoemd naar het 

nabijgelegen Bergumermeer. Het bootje is een ontwerp van kapper Hendrik Bulthuis.  

Het verhaal gaat dat wanneer kapper Bulthuis een idee had voor verbeteringen aan zijn 

ontwerp, hij de klant die op dat moment in de kappersstoel zat gerust een uur of 

langer in de steek liet om het idee ten 

uitvoer te brengen en waar mogelijk te 

testen. Hij was inventief, creatief en liet 

dus zomaar alles vallen waar hij mee bezig 

was.  

Hendrik Bulthuis had wat dat betreft ook 

prima kunnen functioneren als vrijwilliger 

bij de brandweer. Ik zie namelijk een grote 

gelijkenis. Waar kapper Bulthuis zijn 

klanten in de steek liet voor zijn hobby de 

watersport, laten onze vrijwilligers vaak 

(soms zelfs letterlijk) alles vallen waar ze 

mee bezig zijn, om hulp te bieden aan een 

burger in nood. Dat wat in de opleiding is 

geleerd en in oefeningen is bijgeleerd, 

wordt in praktijk gebracht tijdens de 

repressieve inzet. En voor de deelname aan  
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de vaardigheidstoetsen wordt menig privé afspraak verplaatst of zelfs afgezegd, om 

maar voldoende te kunnen oefenen en goed voorbereid aan de start te verschijnen.  

In de vaardigheidstoetsen komen verschillende aspecten van het werk bij de 

brandweer bij elkaar. Denk aan een stukje teamwork, vindingrijkheid, inventiviteit, 

creativiteit.  

Samen met het ABWC, heeft de blusgroep Burgum een scenario voor jullie voorbereid 

waarin al deze facetten aan de orde komen. Het komt niet alleen aan op 

vakinhoudelijke kennis, maar ook op creativiteit, flexibiliteit, prioriteiten stellen en 

gebruik van het gezond brandweer verstand. Al met al biedt het scenario voldoende 

uitdaging om er als ploeg eens lekker de tanden in te zetten. 

Namens de organiserende post Burgum en brandweer Fryslân wens ik jullie allen een 

leerzame, sportieve, maar vooral ook mooie dag toe. Vergeet niet ervan te genieten! 

Natuurlijk gaan we op deze dagen allemaal voor de winst, maar de grootste winst zit 

voor mij in de ontmoeting met collega’s uit heel de regio en het op een sportieve 

manier met elkaar en van elkaar leren. 

 

Met een hartelijke groet, 

Reitse Terpstra 

Clusterhoofd Vakbekwaam – Noord  

En voor o.a. post Burgum   
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Voorwoord 
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen 
 

Beste brandweercollega’s en supporters, 
 
Met genoegen wil ik jullie namens het ABWC en brandweerpost Burgum uitnodigen 
voor de provinciale vaardigheidstoets klasse 112, die gehouden wordt op 11 maart 
2023. Naar mijn mening is de post Burgum erin geslaagd om jullie een realistisch en 
uitdagend scenario voor te schotelen. Op voorhand wil ik post Burgum bedanken voor 
al hun inspanningen en de bereidheid om de organisatie van deze dag op zich te 
nemen!  
 

Wij zijn blij dat u ook dit seizoen weer mee wilt doen aan de vaardigheidstoetsen. Het 

aantal inschrijvingen is dit jaar gelijk gebleven. Daar ben ik erg blij mee. Er zijn posten 

die zich voor het eerst hebben ingeschreven, maar er zijn ook een aantal posten die 

een jaar overslaan. Ik hoop deze posten volgend jaar weer te mogen ontmoeten bij de 

vaardigheidstoetsen en nog meer van jullie te zien op de georganiseerde dagen. 

Vakbekwaamheid is belangrijk, de vaardigheidstoetsen zijn in deze een mooi 

instrument om onze vaardigheden te laten zien en te laten beoordelen, bij realistische 

scenario’s waar we in de praktijk voor kunnen komen te staan.  

Tot slot wil ik jullie, namens het ABWC en post Burgum, een hele leuke, sportieve en 
leerzame vaardigheidstoets toewensen. Wij hopen op een geslaagde dag en daar 
hebben wij jullie voor nodig. Hopelijk tot 11 maart in Burgum. 
 
Cor Kramp  
Provinciaal Coördinator Vaardigheidstoetsen Fryslân       
 
Facebook: ABWC Fryslân 

   Twitter:@ABWCFryslan 
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Provinciale vaardigheidstoetsen klasse:  112 

 

De vaardigheidstoetsen in 2023 worden georganiseerd onder auspiciën van het 
Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité en in samenwerking met de medewerkers van 

de brandweer Burgum. 

 
Vaardigheidstoetsen : Provinciaal 

 
Klasse : 112 

 

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

Prijsuitreiking : De prijzen worden uitgereikt door: Dhr. Gebben  
                                         (Burgemeester Tytsjerksteradiel) om 19:00 uur op de 

                                         Brandweerkazerne in Burgum 
 

Plaats  : Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 24A  
  Burgum 

 

Bij noodgevallen : Bent u bereikbaar via 06-55820401 (Cor Kramp) 
  en/of 06-51196473 (Justus Boersma) 

 
Contactpersoon  

Gastkorps : Justus Boersma 

 
Meldadres : Meester W.M. Oppedijk van Veenweg 24A  

  Burgum 
  Let op! verplichte aanrijroute. Zie kaart.  

 
Verkleden/douche : Sportcomplex Wetterstins  

   Lauermanstraat 16b Burgum 

 
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 klasse 112 
Burgum 11 maart 2023 

 
Naam groep  Post  Melden om: Spelen om:. 

1.   VR-FRYSLÂN NOORD post Oudega 07:30 uur 08:00 uur 
2.   VR-FRYSLÂN ZUID post Ureterp        08:25 uur               08:55 uur  

3.    VR-FRYSLÂN ZUID post Beetsterzwaag   09:20 uur               09:50 uur  

4.   VR-FRYSLÂN NOORD post Anjum           10:15 uur            10:45 uur 

5.   VR-FRYSLÂN ZUID post Wommels        11:10 uur            11:40 uur 
Pauze 

6.   VR-FRYSLÂN NOORD post Franeker        12:45 uur            13:15 uur 

7.   VR-FRYSLÂN ZUID post Wolvega        13:40 uur            14:10 uur 
8.   VR-FRYSLÂN ZUID post Lemmer        14:35 uur            15:05 uur 

9.   VR-FRYSLÂN ZUID post Koudum            15:30 uur            16:00 uur  

10. VR-FRYSLÂN ZUID post Tjalleberd          16:25 uur               16:55 uur 
 

Prov. Coördinator vaardigheidstoets: Cor Kramp 
  

 

Beoordelingsteam: 
 Naam:  Woonplaats: 

Jury voorzitter Edwin Stoelwinder  Jubbega 
Waarnemer Bevelvoerder            Hans Ringnalda  Heeg 

Waarnemer Aanvalsploeg            Gerard Hoen   Tjalleberd 
Waarnemer Waterploeg          Gerard de Vries  Luinjeberd 

Waarnemer Pompbediende          Harm de Boer   Ureterp 

Administratie          Geartsje Jildou   Heerenveen 
          Thea ten Hoeve  Heerenveen 

Verbindingen/Centralist          Jouke de Haan  Sint Annaporochie 
          Hans Westra   Sint Annaporochie 

Algemeen assistent           Gerk Hylkema   Ureterp 
Fotograaf           Dennis Stoelwinder  Heerenveen 
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Aanrijdroute vaardigheidstoetsen Burgum 11-maart-2023 
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Aandachtspunten voor de vaardigheidstoetsen in 2023 
 
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 totaalbeeld 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 
warmtebeeldcamera? 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 Meldkamer naar 
bevelvoerder en andersom, tijdens de gehele inzet.  

U zorgt zelf voor een communicatiemiddel tussen bevelvoerder en Meldkamer. 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 de waarnemer ingrijpen. Wees niet bang om een relevante 

opmerking tegen de waarnemer te maken. 

http://www.abwc.nl/
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• 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. 

• 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. 
• Bij de klasse Brandbestrijding dient er gewerkt te worden volgens de 

Situationele Commando Voering, De Human Factors en de Basisprincipes voor 

Brandbestrijding. Beoordelingen en scores wijken hierbij af van de andere 
klasse. 

 
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 vaardigheidstoets organiseren? 
 

Wij zijn altijd op zoek naar locaties en organiserende korpsen! 
 

Neem contact op met uw Provinciaal Coördinator ABWC voor de 
mogelijkheden. 

 

 
 

 
 


