
EINDUITSLAG
BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS   Post Helvoirt

DATUM   26-03-2022
SOORT   Provinciaal
KLASSE   TS-HD

BAAN   1

 PLAATS  NAAM KORPS TECHNISCH TOTAAL TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]

1 *  BRW-BRABANT NOORD post HEESCH 1188  1726  0  
2 *  VR-LIMBURG NOORD post STRAMPROY 1144  1674  0  
3 *  BRW-BRABANT NOORD post OEFFELT - 2 1130  1654  0  
4  BRW-M.W.BRABANT post OUDENBOSCH 1120  1623  0  
5  BRW-BRABANT NOORD post BOXMEER - 2 1094  1616  0  
6  VR-LIMBURG-NOORD post MONTFORT 1096  1594  0  
7  BRW-BRABANT NOORD post RAVENSTEIN 1090  1584  0  
8  BRW-BRABANT NOORD post ROSMALEN 1076  1582  0  
9  BRW-BRABANT NOORD post NISTELRODE 1066  1553  0  

10  VR-LIMBURG NOORD post BEESEL-REUVER 942  1424  0  

 WAARNEMERS  WOONPLAATS
Anke Fleer van der Beek Oss
Rik Zwaans Schaijk
Harrie de Kort 's-Hertogenbosch
Jurgen van Lieshout Heeswijk-Dinther
Will van Rooij Boxtel
Frank van Hoek Heesch
Theo Gevers Veghel
Edwin van Vliet Zeeland

 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   Post Helvoirt
DATUM   26-03-2022
SOORT   Provinciaal
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 * BRW-BRABANT NOORD post HEESCH 372 184 184 178 178 92 1188  240  298  1726  2,25
14,25
15,09

31,23 0

2 * VR-LIMBURG NOORD post STRAMPROY 370 164 166 166 166 112 1144  230  300  1674  2,32
17,45
11,09

34,30 0

3 * BRW-BRABANT NOORD post OEFFELT - 2 364 166 170 174 174 82 1130  230  294  1654  7,05
10,50
16,57

32,42 0

4  BRW-M.W.BRABANT post OUDENBOSCH 340 190 190 162 164 74 1120  225  278  1623  6,44
22,30
13,33

33,55 0

5  BRW-BRABANT NOORD post BOXMEER - 2 368 156 156 164 170 80 1094  220  302  1616  2,11
17,52
10,48

33,52 0

6  VR-LIMBURG-NOORD post MONTFORT 336 162 166 160 160 112 1096  220  278  1594  8,17
17,37
16,09

33,36 0

7  BRW-BRABANT NOORD post RAVENSTEIN 360 158 158 170 166 78 1090  220  274  1584  7,33
19,01
17,50

39,22 0

8  BRW-BRABANT NOORD post ROSMALEN 338 162 158 156 154 108 1076  220  286  1582  6,51
13,40
18,05

38,11 0

9  BRW-BRABANT NOORD post NISTELRODE 328 162 162 160 168 86 1066  215  272  1553  9,31
14,46
21,44

40,54 0

10  VR-LIMBURG NOORD post BEESEL-REUVER 312 152 152 128 132 66 942  190  292  1424  7,36
15,36
12,37

31,03 0

 RS = rangschikking C/B = Chauffeur-Voertuigbediener
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 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   Post Helvoirt

DATUM   26-03-2022
SOORT   Provinciaal
KLASSE   TS-HD

BAAN   1

Scenario Voor aankomst wedstrijdploeg.
Aan de Kastanjelaan 12 staat de voormalige basisschool van Helvoirt. Hier is
tegenwoordig het Helvoirts Medisch Centrum gevestigd. Van alle gebruikers in het pand
heeft alleen Dokter Landman vandaag een extra spreekuur waarbij er een aantal van zijn
patiënten in het pand aanwezig zijn.
� Patiënt A zit in de wachtkamer te wachten.
� Patiënt B zit met COPD in een rolstoel en moet tijdens het wachten in de wachtkamer
naar de WC en zit daar ten tijden van het uitbreken van de brand.
� Patiënt C heeft last van waanbeelden en steekt tijdens het wachten in de wachtkamer de
bank in brand omdat hij de kleur zwart veel mooier vindt.
De brandmeldinstallatie (BMI) merkt de brand op waarop het ontruimingsalarm in werking
treed. Dokter Landman gaat hierop zoek naar de oorsprong. Daarbij laat de dokter zijn
telefoon op zijn bureau liggen waarmee hij niet bereikbaar is voor de meldkamer als
contactpersoon BMI. Patiënt A verbrand zich bij een poging de brand te blussen en koelt
zich bij een kraan in de buurt van de WC´s. Patiënt B zit zolang de wc-deur dicht is veilig
op de wc, want het raampje van de wc staat open voor verse lucht. Patiënt C gaat met een
doosje lucifers op de trap naar boven zitten en steek constant lucifers af.
Bij aankomst wedstrijdploeg TS.
Dokter Landman wacht de brandweer buiten op en kan ze alles vertellen van de indeling
van zijn praktijk. Er is maar één toegang tot het object, dit is de entree aan de linkerkant
van de achtergevel. De buitentrap is niet toegankelijk omdat deze vanwege defect is
afgekeurd. De slow-whoop gaat constant af in het pand (door middel van een soundbox,
niet de reële BMI). Net na de entree hangt de BMI die met een schakelaar de slow-whoop
kan uitschakelen. De deur van de behandelkamer is van slot en in deze ruimte hangt geen
rook. In de wachtkamer staat de bank in brand waarbij het vuur boven het systeemplafond
zich verspreid boven het verlaagd plafond van de prikpost. Op strategische plekken is het
systeem plafond open zodat de ploeg kan zien waar de brand wel of niet uitbreidt. Patiënt
B zit met de wc-deur op slot op het toilet. Hij geeft aan dat van wege zijn COPD hij de deur
niet opent zolang er rook hangt in de wachtkamer. Wanneer de eerste ploeg de
behandelkamer betreed gaat de silkflame op het dak aan.

Zwaartepunten
Oefenkaarten
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