
EINDUITSLAG
BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS   Loppersum

DATUM   25-03-2023
SOORT   Provinciaal
KLASSE   Hoofdklasse

BAAN   1

 PLAATS  NAAM KORPS TECHNISCH TOTAAL TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]

1 *  VR-DRENTHE post BEILEN 1444  1822  0  
2 *  VR-GRONINGEN post HAREN - 3 1204  1551  0  
3  VR-GRONINGEN post WINSCHOTEN-3 1200  1548  0  
4  VR-DRENTHE post MELDKAMER NOORD NEDERLAND 1216  1539  0  
5  VR-GRONINGEN team VROUWEN - GRONINGEN 1174  1503  0  
6  VR-IJSSELLAND post HARDENBERG 922  1201  0  

 WAARNEMERS  WOONPLAATS
Peter Schoonbeek Veendam
Harry Bos Veendam
Anka Kremer Kiel-Windeweer
Wiebe Dijkstra Bedum
Jan Karel Smit Winschoten
emiel meendering Vlagtwedde

 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   Loppersum
DATUM   25-03-2023
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 * VR-DRENTHE post BEILEN 204 362 206 206 174 172 120 1444  290  88  1822  33,00
44,48

56,28 0

2 * VR-GRONINGEN post HAREN - 3 196 292 130 134 172 166 114 1204  245  102  1551  34,00
36,12

50,02 0

3  VR-GRONINGEN post WINSCHOTEN-3 206 320 98 96 188 176 116 1200  240  108  1548  26,05
40,03

53,13 0

4  VR-DRENTHE post MELDKAMER NOORD NEDERLAND 192 274 186 148 158 154 104 1216  245  78  1539  30,07
51,39

55,56 0

5  VR-GRONINGEN team VROUWEN - GRONINGEN 202 324 132 132 138 142 104 1174  235  94  1503  33,45
40,33

54,54 0

6  VR-IJSSELLAND post HARDENBERG 196 280 108 108 62 60 108 922  185  94  1201  32,53
41,35

56,15 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

Afdrukdatum: 25-3-2023 Pagina: 2 van 5



Scenario
BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS   Loppersum

DATUM   25-03-2023
SOORT   Provinciaal
KLASSE   Hoofdklasse

BAAN   1
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Scenario Bij graanbedrijf nieveen zijn onderhoudswerkzaamheden, er wordt op meerdere plekken gewerkt.

Tijdens het plaatsen van een stalen balk gaat het mis, persoon 1 komt met zijn benen klem onder een
zware ijzeren balk. Waarvoor de brandweer reeds ter plaatse is. Bij de verkenning komen ze er achter
dat er waarschijnlijk hefkussens nodig zijn om het slachtoffer te bevrijden. Terwijl de benodigde
spullen gehaald worden vind er een explosie plaats. Waardoor  de 4 brandweerlijden die binnen zijn
gedesorienteerd zijn en niet reageren op de portofoon.

De geschrokken pompbediende kan geen contact krijgen en meldt dit in paniek aan de alarmcentrale

Dit is het moment waarop de wedstrijdploeg aan komt

 

-          De explosie is veroorzaakt door een combinatie van stof en een brander die onzorgvuldig is
achtergelaten.

Bij deze explosie is een acetyleenfles tegen een muur geslagen of gevallen, feit is dat de fles zichzelf
aan het opwarmen is en reeds een temperatuur van 60 graden is.

Deze fles is goed zichtbaar met een warmtebeeld camera. De fles ligt in de buurt van de werkplaats-
weegbrug er is daar een klein brandje en er hangt licht rook. De fles wordt niet direct aangestraald
door vuur. De opwarming van de fles gaat door de exotherme reactie gewoon door en is een potentieel
gevaar.

 

Als de 2  tas aankomt, zijn er ondertussen een paar van tas 1 naar buiten gekomen. Ook de 2  monteur
is buiten en die kan uitleggen wat de situatie binnen is die was daar ook aan het werk.de brandweer is
een beetje met zichzelf bezig en aangeslagen van wat er gebeurt is

Als de verkenning door de 2  tas gedaan wordt zullen ze zoals in kladblok vermeld is, in vak 4 het
beknelde slachtoffer aantreffen.

Waarschijnlijk worden ze ook getriggerd door de lichte rook en mogelijk wat vuurgloed van het kleine
brandje een meter of 30 verderop.

Bij het brandje ligt ook de acetyleenfles in de buurt.

De vuurhaard is snel te blussen, probleem is even wat ze met de acetyleenfles gaan doen.

Op deze locatie bij het werkplaatsje-weegbrug kan men ook een 2 e slachtoffer horen schreeuwen.
Deze kan waarschijnlijk ook buiten gehoord worden mits er een rondomverkenning is

Deze persoon is van bij de explosie geschrokken en van een trapje gesprongen, hierbij met zijn voet in
een vijzel gesprongen. Daarbij heeft hij zijn onderbeen gebroken en een spuitende wond.

Hij knelt zijn been af met zijn handen en kan derhalve niet lopen en durft zijn been niet los te laten

Dit slachtoffer ligt op een moeilijk bereikbare plek , redplank en iemand met ademlucht zal moeite
hebben de plek te bereiken.

e e

e
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ZwaartepuntenHulpverlening

*liften stalen balk

*verplaatsen slachtoffer 1

*stoppen van bloeding

*verplaatsen van slachtoffer 2

 

Brand

*blussen van vuurhaard

*meten van co om verder te kunnen werken

 

Ibgs

*koelen van acetyleenfles

*verwijderen van fles en afvoeren naar sloot

Oefenkaarten
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