
EINDUITSLAG
BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS   Uden

DATUM   15-04-2023
SOORT   Provinciaal
KLASSE   Hoofdklasse

BAAN   1

 PLAATS  NAAM KORPS TECHNISCH TOTAAL TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]

1 *  BRW-BRABANT NOORD post 'S-HERTOGENBOSCH - 2 1446  1782  0  
2 *  BRW-BRABANT NOORD post OEFFELT 1394  1716  0  
3  BRW-BRABANT NOORD post GEFFEN 1348  1676  0  
4  BRW-BRABANT NOORD team RISICOBEHEERSING 1306  1617  0  
5  BRW-BRABANT NOORD post SCHIJNDEL - 2 1300  1600  0  
6  VR-LIMBURG NOORD post ROERMOND - 2 1284  1590  0  

 WAARNEMERS  WOONPLAATS
Wim Janssen 's-Hertogenbosch
Harrie Constant Veghel
Tom Siebers Grave
Jos van der Aa Zeeland
Will van Rooij Boxtel
Jeroen Pittens Oss
Willy Tijssen Geffen
Theo Gevers Veghel

 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   Uden
DATUM   15-04-2023
SOORT   Provinciaal
KLASSE   Hoofdklasse

BAAN   1

GESORTEERD OP RANGSCHIKKING 

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

BT BR Totaal 
score

RT WT OPM

1 * BRW-BRABANT NOORD post 'S-HERTOGENBOSCH - 2 224 344 182 180 224 212 80 1446  290  46  1782  37,09 57,06 0
2 * BRW-BRABANT NOORD post OEFFELT 234 312 194 194 168 200 92 1394  280  42  1716  39,30 54,56 0
3  BRW-BRABANT NOORD post GEFFEN 254 318 186 184 172 172 62 1348  270  58  1676  32,00 48,37 0
4  BRW-BRABANT NOORD team RISICOBEHEERSING 214 356 156 156 178 180 66 1306  265  46  1617  37,28 48,14 0
5  BRW-BRABANT NOORD post SCHIJNDEL - 2 224 320 164 180 148 168 96 1300  260  40  1600  40,11 48,14 0
6  VR-LIMBURG NOORD post ROERMOND - 2 224 260 158 162 202 196 82 1284  260  46  1590  37,39 46,09 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   Uden

DATUM   15-04-2023
SOORT   Provinciaal
KLASSE   Hoofdklasse

BAAN   1

Scenario

Korte beschrijving gebeurtenis
Er is een traumahelikopter neergestort op het dak bij Tennant. Aan boord waren 3 personen:
De piloot, trauma arts en verpleegkundige. De helikopter is door het dak heen gevallen en ligt nu in de bedrijfshal. Hierbij is een vloeistofbrand ontstaan door uitstromende kerosine, hierdoor is de
sprinkler
installatie ingetreden.
Er zijn verschillende leidingen beschadigd in het gebouw, waaronder stroomkabels. De elektrische installatie is nog niet spanningsloos en er ligt ten minste 1 stroomkabel te vonken op de vloer, nabij
een 
plas met water. De vloer is nat vanwege de ingetreden sprinkler.
In de hal is een luid zoemend geluid te horen van het knetteren en vonken van de stroomkabel. Hier komt een blauwe gloed vanaf.
Aan de binnenkant van het dak hangen zonnepanelen die nog half bevestigd zijn en met de crash zijn beschadigd. Ook hangen en liggen er diverse verlichtingsarmaturen te knipperen. In de hal hangt
een 
lichte rook en het is redelijk donker binnen. 
Op het buitenterrein is een vorkheftruckchauffeur geschrokken en heeft een collega aangereden. Een toevallige voorbijganger (een elektromonteur) zag het gebeuren en stopte om hulp te verlenen.
De vloeistofbrand in de hal breid zich langzaam uit naar de wanden en het dak. Deze brand is niet te houden en verspreid zich naar het kantoor achter de werkplaats.
 
Scenario voor wedstrijdploeg (WP)

1. Start op oude KZ leeuwerikseweg, op de aangegeven tijd gereed zitten in de auto. Dan uitgeprinte melding op pieper geven, tijd begint pas te tellen als ze bij het object zijn.
2. Ploeg krijgt uitrukbericht van AC, tijdens het aanrijden kan er weinig informatie gegeven worden omdat de 1e TS nog niet binnen is geweest. 1 SO buiten bekneld bij vorkheftruck. 

Tijdens uitrukken de geplastificeerde melding van DOIV geven.
3. Zodra de WP ter plaatse is komt 1 SO naar buiten gestrompeld met de kleding van een trauma-arts aan. SO heeft aangezichtsletsel, gebroken kaak, rood in gezicht, bloed uit oor en broekspijp

staat in brand (rookbommetje langs been). Vanwege aangezichtsletsel kan SO niet praten, dus geen informatie delen. WP moet direct in actie komen en broekspijp blussen. 
4. BV 1e TS geeft aan BV-WP aan nog niet binnen te zijn geweest, geen buiten verkenning gedaan. Hij pakt het incident buiten, WP naar binnen.
5. Er is 1 toegangsdeur open naar de hal. De andere toegangsdeur (waar het SO uitkomt) is dichterbij het incident maar kan alleen van binnenuit geopend worden. Als een WP deze van buitenaf

forceert, mag deze ook open.
6. Zodra de WP binnen komt, horen ze het zoemen van electriciteit. Vloer ligt een plas water, met een elektrakabel erin die aan het vonken is. Ook horen ze een SO (piloot) om hulp roepen en hoesten. 
7. De elektromonteur buiten weet hoe de stroom afgeschakeld moet worden zodat de ploeg veilig binnen kan treden.
8. Snel nadat de wedstrijd OvD ter plaatse is komt OsC (On Scene Commander) van de luchtmacht met een Crashtender ter plaatse. Die waren het signaal met een lifeliner verloren, 

hadden dit nog niet gekoppeld aan de gemelde OMS daarom waren ze wat later.
9. TS Flex van de luchtmacht een eigen taak geven binnen, bijvoorbeeld een vuurhaard die zij moeten blussen. (vloeistofbrand, bak van EMS);

10. Optie: MS vragen om op RV te helpen met redding (extra taak?)
11. Optie: Binnen inzetten op offensief binnen (LD?) voordat je de vuurhaard groter maakt;
12. Als de eerste Ts klaar is (ongeveer 15 min nadat de WP ter plaatse komt) melden ze incident meester en geven aan de OvD aan in te gaan pakken. 

ZwaartepuntenDoor uitbreiding van de brand verandert het scenario van een offensieve inzet naar een defensieve brandbestrijding buiten. 
Op dat moment wordt de ploeg afgelost na de redding binnen en krijgen zij het commando INPAKKEN. 
Het inpakken wordt nog wel beoordeeld en dan eindigt het wedstrijdscenario. 

Oefenkaarten
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