
EINDUITSLAG

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS   Weesp

DATUM   2-06-2018

SOORT   Provinciaal

KLASSE   Oppervlakte redding

BAAN   1

 PLAATS  NAAM KORPS TECHNISCH TOTAAL TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]

1 *  VR-FRYSLÂN ZUIDWEST groep BALK 1064  1449  0  

2 *  BRW-GOOI & VECHTSTREEK post NAARDEN 998  1358  0  

3 *  VR-GELDERLAND-ZUID post OPHEUSDEN - 2 956  1307  0  

4  VR-FRYSLÂN-ZUIDOOST post WOLVEGA 860  1221  0  

5  VR-ZAANSTREEK-WATERLAND post LANDSMEER 702  1033  0  

6  VR-ROTTERDAM-RIJNMOND post BRIELLE 0  0  4  

 WAARNEMERS  WOONPLAATS

Frans van der Veen Blaricum

Piet Kleijne Assendelft

Willem Duine Spijkenisse

Jan Mijnders Barendrecht

Marinus van Loon Oude Tonge

Martin Verhoef vianen

Rene Nederend Woerden

Jeroen de Beer Naarden

Anton Schrikenberg Abcoude

Ada van Lamoen Gorinchem

Marianne van der Veen Blaricum

Hans Vriend Berkhout

 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   Weesp

DATUM   2-06-2018

SOORT   Provinciaal

KLASSE   Oppervlakte redding

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-FRYSLÂN ZUIDWEST groep BALK 316 142 142 174 174 116 1064  215
 

170
 

1449  13,07
22,30

42,39 0

2 * BRW-GOOI & VECHTSTREEK post
NAARDEN

312 140 140 154 152 100 998  200
 

160
 

1358  16,21
24,06

43,38 0

3 * VR-GELDERLAND-ZUID post
OPHEUSDEN - 2

284 126 126 154 152 114 956  195
 

156
 

1307  16,20
26,14

45,45 0

4  VR-FRYSLÂN-ZUIDOOST post
WOLVEGA

266 132 130 120 120 92 860  175
 

186
 

1221  9,20
18,30

33,08 0

5  VR-ZAANSTREEK-WATERLAND post
LANDSMEER

266 132 130 120 120 -66 702  145
 

186
 

1033  9,20
18,30

33,08 0

6  VR-ROTTERDAM-RIJNMOND post
BRIELLE

0 0 0 0 0 0 0  0  0  0  0,00
0,00

0,00 4

 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

Afdrukdatum: 2-6-2018 Pagina: 2 van 3



Scenario

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS   Weesp

DATUM   2-06-2018

SOORT   Provinciaal

KLASSE   Oppervlakte redding

BAAN   1

Scenario Op zaterdag 2 juni 2018 vertrekken drie mannen met hun boot om een weekend te gaan varen. Aangezien er wel even
getankt moet worden voordat de tocht daadwerkelijk kan beginnen, besluiten de mannen om via Weesp te varen en bij
Hagen Beton B.V. aan te leggen om te tanken. Eenmaal ter plaatste leggen de mannen de boot aan, waarna twee van de
mannen besluiten om te gaan vissen en laten het meegebrachte vissersbootje te water. Een stukje van de boot af blijft het
vissersbootje dobberen. De andere man is op de boot gebleven en het tanken is inmiddels in volle gang. Tijdens het tanken
komt er nogal wat damp vrij. Waar de mannen geen rekening mee gehouden hebben is dat de koelkast op de boot op gas
werkt, waardoor er continue een (waak)vlammetje brandt. Zodra de damp in aanraking komt met het vlammetje van de
koelkast, ontvlamt de brandstofdamp direct met een explosie en een enorme knal tot gevolg. De man op de boot kon door
de onverwachte explosie niet op tijd weg komen en verbrandt beide onderarmen en gezicht. Om zijn gezicht en armen zo
snel mogelijk te koelen springt hij in het water. De mannen in het vissersbootje zijn enorm geschrokken van de explosie en
zien hun vriend schreeuwend van de pijn in het water springen. De mannen springen ook in het water om hun vriend te
helpen. Door alle paniek en adrenaline krijgt een van de mannen een acute hartstilstand. Op het moment van de explosie
liep er een man aan de overkant van het water. De man schrok van de explosie, ziet de boot in brand staan en belt direct
112. Tijdens het bellen met de meldkamer hoort de man een schreeuw, gevolgd door een plons en ziet de mannen uit het
vissersbootje in het water springen. Een van de mannen zwemt niet, maar blijft stil liggen in het water. In alle paniek roept
de man via de telefoon dat er iemand in het water ligt en dat hij hem gaat redden. Voordat de meldkamer antwoord kan
geven springt de man in het water. Hij zwemt zo snel als hij kan en roept naar de man bij het bootje. Hij zwemt zo snel dat de
kramp in zijn been schiet. Hij kan niet meer verder zwemmen en schreeuwt om hulp. Brandweer komt ter plaatse. De man
met brandwonden heeft zoveel pijn in zijn armen dat hij de kracht niet heeft om zelfstandig uit het water te komen. Direct
schakelt de brandweer op naar middel incident en verzoekt om een team oppervlakte redding ter plaatse te laten komen.
Aangezien de boot inmiddels redelijk in de brand staat en dit een groot gevaar op kan leveren in verband met de aanwezige
gasflessen en dieseltank heeft dit voor brandweer Weesp alle prioriteit. Om die reden kunnen ze de man in het water niet
zelf te hulp schieten. Al snel is de oppervlakte reddingsploeg ter plaatse en richt zich op de man met de brandwonden. De
man wordt uit het water gehaald en zijn gezicht en armen worden gekoeld. Het vissersbootje is leeg en een van de mannen
drijft levenloos in het water. Zijn vriend zwaait heftig naar de brandweer. Een stukje verderop in het water schreeuwt nog
een man om hulp. Hij schreeuwt dat hij heel veel pijn heeft en niet meer kan zwemmen. De man bij het bootje ademt niet
meer en zal met spoed naar de kant gebracht moeten worden. Eenmaal op de kant wordt direct gestart met reanimatie,
aangezien de ambulance nog niet ter plaatste is. In het water schreeuwt de man met kramp nog steeds om hulp en dreigt te
verdrinken aangezien hij zijn benen niet meer goed kan gebruiken. Ook hij zal snel uit het water gehaald moeten worden.
Inmiddels is de ambulance ter plaatste en de neemt de reanimatie over. De man uit het vissersbootje wordt vervolgens met
hartslag meegenomen door het ambulancepersoneel. Zijn vriend met de brandwonden mag meerijden, zodat zijn wonden in
het ziekenhuis verder verzorgt kunnen worden. De vriend die bij de man uit het vissersbootje was mankeert niks en krijgt
alleen een warme, droge deken om zich heen. Ondertussen zijn de zwemmers terug met de man met kramp. Ook hij hoeft
niet mee naar het ziekenhuis.

Zwaartepunten Zwemafstand. Beperkte werkruimte. Gebruik bereikbaarheidskaart. Behandeling slachtoffers. Manier van koelen

Oefenkaarten
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