
EINDUITSLAG

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS   Echt

DATUM   26-05-2018

SOORT   1e ronde gewestelijk

KLASSE   TS-HD

BAAN   1

 PLAATS  NAAM KORPS TECHNISCH TOTAAL TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]

1 *  VR-GELDERLAND-ZUID post LINGEWAAL-NOORD - 3 994  1358  0  

2 *  BRW-BRABANT NOORD post OEFFELT 984  1338  0  

3 *  BRW-M.W.BRABANT post WOUDRICHEM 962  1311  0  

4  BRW-M.W.BRABANT post WERKENDAM - 3 934  1292  0  

5  VNOG post NUNSPEET 930  1286  0  

6  BRW-BRABANT NOORD post WANROIJ - 2 928  1270  0  

7  VR-FRYSLÂN ZUIDOOST post HEERENVEEN 908  1261  0  

8  BRW-BRABANT NOORD post HAPS 864  1191  0  

9  BRW-M.W.BRABANT post HILVARENBEEK - 2 776  1104  0  

 WAARNEMERS  WOONPLAATS

Frits Haanraats Echt

Jaap Koole Best

Marcel Briels Hunsel

Maurice Cormaux Swalmen

Angelo Mols Reuver

Roel Laugs Swalmen

Jos Geerlings Reuver

 Codering  Indien bij opmerkingen een getal staat, betekent dit:

 0  Slachtoffer(s) gered, incident meester

  REGLEMENTAIR TERUG TE STELLEN WEGENS:

 1  Incident niet, of  niet binnen de gestelde tijd, meester

 2  Slachtoffer(s) niet gered

 3  Slachtoffer(s) niet gered / incident niet, of  niet binnen de gestelde tijd, meester

Deze ploeg(en) worden automatisch 10 punten lager gesteld dan de ploeg die het laagst scoort met opmerking 0
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TOTAAL-OVERZICHT
TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS   Echt

DATUM   26-05-2018

SOORT   1e ronde gewestelijk

KLASSE   TS-HD

BAAN   1

GESORTEERD OP RANGSCHIKKING 

RS KORPS Bev 111 112 113 114 C/B Techn.
Totaal

BT BR Totaal
score

RT WT OPM

1 * VR-GELDERLAND-ZUID post
LINGEWAAL-NOORD - 3

328 136 136 146 146 102 994  200
 

164
 

1358  16,16
22,43

37,01 0

2 * BRW-BRABANT NOORD post OEFFELT 318 142 142 144 144 94 984  200
 

154
 

1338  16,40
27,51

38,41 0

3 * BRW-M.W.BRABANT post
WOUDRICHEM

302 148 148 140 140 84 962  195
 

154
 

1311  16,36
28,00

40,37 0

4  BRW-M.W.BRABANT post
WERKENDAM - 3

304 136 136 138 138 82 934  190
 

168
 

1292  14,44
22,42

37,04 0

5  VNOG post NUNSPEET 312 136 140 130 128 84 930  190
 

166
 

1286  16,09
21,08

33,46 0

6  BRW-BRABANT NOORD post
WANROIJ - 2

290 132 132 142 142 90 928  190
 

152
 

1270  20,24
24,54

44,01 0

7  VR-FRYSLÂN ZUIDOOST post
HEERENVEEN

278 142 142 126 126 94 908  185
 

168
 

1261  12,05
24,30

36,25 0

8  BRW-BRABANT NOORD post HAPS 254 134 134 132 132 78 864  175
 

152
 

1191  19,51
25,09

50,42 0

9  BRW-M.W.BRABANT post
HILVARENBEEK - 2

222 112 112 142 142 46 776  160
 

168
 

1104  14,20
22,10

33,25 0

 RS = rangschikking C/B = Chauffeur-Voertuigbediener
 BEV= Bevelvoerder BT = Bonificatiepunten Technisch Totaal
 111 = Aanvalsploeg 1 BR = Bonificatiepunten Redding
 112 = Aanvalsploeg 2 RT = Redtijd slachtoffer(s)
 113 = Waterploeg 1 WT = Werktijd totaal
 114 = Waterploeg 2 OPM= Opmerking reglement
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Scenario

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS   Echt

DATUM   26-05-2018

SOORT   1e ronde gewestelijk

KLASSE   TS-HD

BAAN   1

Scenario Bij het bedrijf Lempens Heftrucks is Gemma, de echtgenote van de eigenaar met haar kleinzoon Mika naar het bedrijf
gegaan om nog wat administratieve werkzaamheden te verrichten. Voor de veiligheid sluit zij altijd de toegangsdeur naar
kantoor, vanaf buiten naar het halletje af, en laat de sleutel in het slot steken. Na nog een praatje te hebben gemaakt met
een van hun onderhouds-monteur heeft deze het bedrijf verlaten, is Gemma aan het werk gegaan in het kantoor op de
begane grond en is Mika, wat gaan gamen op zijn IPAD in het magazijntje op de 1e verdieping. T.g.v. onoplettendheid (hete
doorslijpschijf in prullenbak gegooid) van de monteur is er brand ontstaan in een 2e magazijntje op de 1e verdieping. Deze
brand ontwikkelt zich heel snel en breid zich uit naar het tussenhalletje 1e verdieping en het bovenste gedeelte van de
stalen trap. Deze brand slaat via de vloer van het magazijn op de eerste verdieping, door naar het daaronder gelegen
kantoor. Gemma merkt hier niets van omdat zij een kopje koffie is gaan drinken in de kantine, gelegen op de begane grond.
Zij was een saai verhaal in de Story aan het lezen en is daarbij ingedut. Mika die de deur van het magazijn op de 1e
verdieping had dicht gedaan merkt plotseling de penetrante geur van rook op en opent de deur van het magazijn om naar
oma op de begane grond toe te gaan. Hij ziet op het gangetje de hevige brandhaard en durft deze absoluut niet te
passeren en schreeuwt hard om hulp: “Oma, Oma”. Helaas is Gemma bedwelmd geraakt t.g.v. van de hevige
rookontwikkeling en hangt bewusteloos voorover in een stoel in de kantine. De melding via 112 is gedaan door een
bekende van Gemma die vaker op een zaterdag wel eens komt oplopen om onder het genot van een kopje koffie een
babbeltje te maken. Deze wilde het bedrijf betreden via de kleine toegangsdeur in de rolpoort en zag toen de
rookontwikkeling maar durfde omdat hij slecht ter been is verder niet het bedrijf te betreden. Hij heeft wel de voor hem
bekende dochter van Gemma nog gebeld met de mededeling dat hij het niet vertrouwde en onmiddellijk 112 gebeld. Net als
de gealarmeerde brandweereenheid om de hoek komt aanrijden komt gelijk vanuit tegengestelde richting (Voltaweg) in
hevige paniek de geïnformeerde dochter (Joyce) aanrijden. Deze parkeert haar privé-auto pardoes midden op de openbare
weg (Ampèreweg), springt hieruit, en rent via de kleine toegangsdeur in de rolpoort het bedrijf binnen. Enige tijd later, net
voordat er brandweermensen het bedrijf willen betreden komt deze weer hevig schreeuwend van de pijn het bedrijf
uitgerend. Zij schreeuwt het uit van de pijn en geeft aan dat zij beiden handen hevig verbrand heeft aan de gloeiend hete
stalen trap vanaf de begane grond naar de eerste etage. In hevige paniek roep zij steeds help mijn moeder en mijn zoon
alsjeblieft. Bij doorvragen geeft deze aan dat zij haar zoon boven op de 1e etage heeft horen schreeuwen om hulp en dat er
boven op het gangetje een brand woedt. Tevens geeft zij aan dat er een hevige rookontwikkeling is richting kantoor begane
grond en lichtere op het bordes 1e verdieping. Zij vermoed dat oma nog ergens in het kantoor op de begane grond
aanwezig is.

Zwaartepunten * Afscherming eigen personeel / veilige doorverkenning waarborgen. * Slachtoffer (verdieping) laten terugtrekken in kantoor
en deur laten sluiten. * Rookgaskoeling op juiste manier toepassen.

Oefenkaarten Brandbestrijding bedrijfsgebouwen
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