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1. Beschrijving klasse  
In deze klasse worden vaardigheidstoetsen geënsceneerd die inspelen op kerntaak Brandbestrijding 

en in het bijzonder brandbestrijding in gebouwen. Bij scenario’s in de klasse Brandbestrijding vormen 

de Basisprincipes van brandbestrijding (BPB), Situationele Commandovoering (SC) en Human Factors 

(HF) het uitgangspunt.  

De bluswerkzaamheden kunnen worden uitgebreid met reddings-, lichte hulpverlenings- en/of 

bergingswerkzaamheden. De mogelijkheid bestaat dat ondersteunende voertuigen worden ingezet 

bij de aanpak van het incident. Deze wordt door het organiserende korps beschikbaar gesteld. De 

bevelvoerder van de deelnemende ploeg bepaalt of en hoe deze worden ingezet, conform de 

praktijk. 

De klasse Brandbestrijding vervangt de klasse TS-HD. 

2. Uitgangspunten klasse Brandbestrijding 

2.1 Basisprincipes brandbestrijding 
In de klasse Brandbestrijding zijn de basisprincipes van brandbestrijding het uitgangspunt. De BPB 

bestaan uit vijf eenvoudige en praktische vuistregels voor het bestrijden van gebouwbranden: 

1. Neem meer tijd (stop en denk na). 

2. Doe een buitenverkenning, met als doel de brandruimte van buiten te vinden en de brand 

van buiten te blussen. 

3. Beantwoord drie vragen tijdens de buitenverkenning: 

a. Waar zit de brand? 

b. Is de brand (van buitenaf) bereikbaar? 

c. Is er voldoende koelend vermogen? 

4. Als het gaat om een klein gebouw zoals een woning, of een gebouw met kleine ruimten, en 

er is voldoende koelend vermogen, dan is een offensieve binneninzet in het algemeen veilig 

mogelijk onder voorwaarden. 

5. Schat het potentiële brandvermogen in en neem voldoende koelend vermogen mee. Gebruik 

de vuistregels voor (potentieel) brandvermogen en benodigd koelend vermogen. 

In onderstaande link is meer informatie te vinden over de basisprincipes. 

https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/02/20200630-BA-Basisprincipes-van-brandbestrijding.pdf 

2.2 Situationele commandovoering 
Het inschatten van de ontwikkeling van een incident en het vaststellen van doelen tijdens de inzet is 

onderdeel van commandovoering. Commandovoering bestaat uit het nemen van beslissingen over 

operationele zaken en het laten uitvoeren van deze beslissingen. Als bevelvoerder kun je pas goed 

sturing of leiding geven aan incidentbestrijding als je weet wat er gaande is, welke bedreigingen er 

zijn en welke kansen er liggen. 

  

https://nipv.nl/wp-content/uploads/2022/02/20200630-BA-Basisprincipes-van-brandbestrijding.pdf
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Er zijn 3 verschillende situaties waarmee een bevelvoerder geconfronteerd kan worden: 

1. Hij/zij weet wat er aan de hand is en weet ook hoe dit is op te lossen. 

Dit noemen we eenvoudig. Situationele commandovoering: Hiërarchisch 

2. Hij / zij weet wat er aan de hand is maar weet niet hoe dit op te lossen is. 

Dit noemen we ingewikkeld. Situationele commandovoering: Specialistisch 

3. Hij / zij weet niet precies wat er aan de hand is en weet ook niet hoe dit op te lossen. 

Dit noemen we complex. Situationele commandovoering: Swarming (beeldvorming) 

2.3 Human factors 
Een belangrijke factor bij commandovoering ben jij als mens. Dit noemen we “Human Factors”. Het is 

belangrijk om te weten welke human factors van invloed kunnen zijn op je commandovoering. 

Alle incidenten bevatten stressfactoren: 

• De verantwoordelijkheid voor het incident. 

• De dreiging van slachtoffers en/of schade. 

• De eigen veiligheid en die van collega’s, omstanders en slachtoffers. 

• De onzekerheid hoe het incident zich ontwikkeld. 

• De onzekerheid over wat mogelijke oplossingsrichtingen zijn. 

• Een gevoel van gebrek aan ervaring. 

• De (beleving van) grote tijdsdruk. 
 
Stressfactoren kunnen leiden tot (automatische) stressreacties. 

Alle mensen reageren vanuit hun instinct automatisch op mogelijke bedreigende  omstandigheden 

door te bevriezen, te vechten of te vluchten. Stressfactoren en automatische stressreacties kunnen 

positief en/of negatief zijn. Deze kunnen leiden tot energie en scherpte, maar ook tot bevriezen. 

3. Scenario 
De scenario’s van de klasse Brandbestrijding zijn op meerdere manieren op te lossen/aan te pakken. 

Dit kan met een divers aanbod van middelen. Hierbij gaat het minder om techniek en meer om 

tactiek, waarbij de gekozen techniek wel goed toegepast dient te worden. De onderstaande vijf 

stappen vormen de kern van elk scenario in deze klasse en dienen herkenbaar terug te komen in het 

scenario: 

1. Neem meer tijd (stop en denk na). 

2. Doe een buitenverkenning, met als doel de brandruimte van buiten te vinden en de brand 

van buiten te blussen. 

3. Beantwoord drie vragen tijdens de buitenverkenning: 

a. Waar zit de brand? 

b. Is de brand (van buitenaf) bereikbaar? 

c. Is er voldoende koelend vermogen? 

4. Als het gaat om een klein gebouw zoals een woning, of een gebouw met kleine ruimten, en 

er is voldoende koelend vermogen, dan is een offensieve binneninzet in het algemeen veilig 

mogelijk onder voorwaarden. 

5. Schat het potentiële brandvermogen in en neem voldoende koelend vermogen mee. Gebruik 

de vuistregels voor (potentieel) brandvermogen en benodigd koelend vermogen. 

Bovenstaande kern wordt aangevuld met aspecten van Situationele Commandovoering en Human 

Factors.  
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We beschrijven twee scenario’s als voorbeeld.  

Scenario 1 Woningbrand met slachtoffer 

• U rukt uit voor een brand in een gebouw. Aanrijdend vraagt u bij de meldkamer de 
informatie op om uw beeld te vormen. De meldkamer geeft aan dat het gaat om een 
woningbrand, brand in een slaapkamer.  

• U geeft bij de ploegleden aan dat er gewerkt gaat worden volgens de Basisprincipes. U 
spreekt af met de ploeg dat bij aankomst een gesplitste buitenverkenning gedaan gaat 
worden om te bepalen of de locatie van de brand gevonden kan worden en eventueel d.m.v. 
een offensieve buiteninzet bestreden kan worden.  

• Ter plaatse treft u een woning aan met op de 1e verdieping een uitslaande brand. Van de 
buren hoort u dat de bewoner nog niet is gezien.  

• U hersteld het gegeven commando, aangezien de locatie van de brand duidelijk is. Ook kan 
deze van buitenaf bereikt worden. U geeft uw chauffeur/pompbediende de opdracht om de 
pomp inzet gereed te maken en vervolgens aan de waterploeg om een Transitional Attack 
(TA) uit te voeren op het raam waar de brand uitslaand is. 

• De aanvalsploeg krijgt de opdracht om LD af te leggen en via de voordeur van de woning een 
offensieve binnen aanval uit te voeren. Door de inzet van de TA heeft u namelijk voldoende 
koelend vermogen om veilig een offensieve binnenaanval uit te kunnen voeren.  

• U gaat als bevelvoerder mee met de aanvalsploeg om een inschatting te kunnen maken van 
het potentiële brandvermogen in de woning. U ziet dat de brand beperkt is gebleven tot een 
slaapkamer van 5 x 5 meter, met daarin een (tweepersoons) bed, een kledingkast (2 x 2 
meter) en een bureau (3 x 0,6 meter). Dit bij elkaar geeft ongeveer 5 MW aan 
brandvermogen, dus met de inzet van twee stralen LD heeft u geen assistentie nodig. 

• Nu het blussen vóór het redden is uitgevoerd, kan de woning geventileerd en verkend 
worden.  

• Bij de verkenning wordt de bewoner gevonden in de badkamer op de 1e verdieping. Het 
slachtoffer wordt naar buiten gebracht en overgedragen aan het gereed staande  
ambulancepersoneel. 
 

Scenario 2 brand in een bedrijfsgebouw 

• U wordt opgeroepen voor een brandmelding in een bedrijfsgebouw. Volgens de meldkamer 
zou de schoonmaker het pand ingaan, maar zag bij het binnentreden rook in het pand. Het 
betreft hier een sorteercentrum voor poststukken. 

• Het gaat om een vrijstaand pand met 1 bouwlaag, ongeveer 25 x 15 meter en voorzien van 
een bitumen dak. 

• U geeft bij de ploegleden aan dat er gewerkt gaat worden volgens de basisprincipes. 

• Ter plaatse gaat u in gesprek met de schoonmaker, terwijl u uw ploeg weggestuurd heeft 
voor een gesplitste verkenning. Uw ploegleden melden dat er aan de buitenkant van het 
pand niets te zien is qua rookontwikkeling of locatie van de brand. Uw pompbediende meldt 
dat hij uit een pijp op het dak zwarte rook ziet komen. 

• Gezien de oppervlakte van het pand en de mogelijke inhoud schaalt u op naar middelbrand 
om voldoende koelend vermogen beschikbaar te hebben. 

• Aangezien er aan de buitenkant geen signalen zijn dat er binnen een ontwikkelde brand 
aanwezig is, gaat u een binnenverkenning doen. 

• De ploeg betreedt het pand op de voorgeschreven wijze en treft een lichte rooklaag aan bij 
de kantoren.  

• Met de warmtebeeldcamera ziet u een warmtebron in de keuken. Het blijk dat er in de 
keuken brand is ontstaan in een vaatwasmachine. 
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• U laat de deur van de keuken dicht om de brand op pauze te zetten en uw ploeg de tijd te 
geven om de middelen gereed te maken om tot een aanval over te gaan. 

• U doet met de straal een offensieven binnenaanval en geeft de brand een knock-down.  

• Hierna kunt u de brand afblussen en ventileren. 

4. Enscenering  

4.1 Object 
Het object moet in relatie staan tot het scenario dat er gedraaid wordt. Realisme is het uitgangspunt. 
Een woningbrand vindt bijvoorbeeld plaats in een woonhuis en is niet te ensceneren in een 
fabriekshal.  
 

4.2 Enscenering 
De enscenering dient zodanig te zijn dat duidelijk is wat bedoeld wordt. Hoe lastig dit ook kan zijn, 
een brand met een hoge vuurlast waarop een HD-blussing geen effect heeft moet er ook zo uit zien.  

De enscenering moet kunnen reageren op de inzet, middels afstandsbediening, klik aan klik uit, of 
iets dergelijks (dynamische enscenering). Inmiddels zijn veel goede praktijkvoorbeelden beschikbaar. 
Een aantal voorbeelden zijn te vinden op de website van het ABWC.  

Om het scenario dynamisch te laten zijn is een regisseur van het scenario onmisbaar. Deze regisseur 
zorgt ervoor dat de enscenering reageert op de wijze van inzet van de ploeg. Belangrijk is dus dat 
deze goed op de hoogte is van de effecten die verschillende manieren van optreden van de ploeg 
met zich mee brengen. Bekend zijn met de basisprincipes, koelend vermogen, ventilatietechnieken, 
enz. is dus van groot belang. 

Om een meetbare weging te kunnen geven aan de zwaarte van het scenario is onderstaande 
zwaartepuntenmatrix opgesteld.   

Zwaartepuntenmatrix Klasse Brandbestrijding  
Zwaartepunten slachtoffer punten 

Aantal slachtoffers:   

 - Er is meer dan 1 slachtoffer 1 

 - Er is onduidelijkheid over het aantal slachtoffers 2 

 - Het slachtoffer behoeft behandeling 2 

 - Het slachtoffer is reanimatie behoeftig 3 

 - Het slachtoffer is besmet met een gevaarlijke stof 2 

Het slachtoffer bevindt zich:   

 - In een levensbedreigende situatie, dichtbij of achter de vuurhaard 2 

 - Ingesloten in een andere ruimte dan waar de brand is 2 

 - Zit op een moeilijk bereikbare plaats (kelder/ruim van een schip ect) 3 

 - Zit op een veilige plaats (geen directe redding noodzakelijk) 1 

Zwaartepunten locatie incident   

 - Er moet een toegang geforceerd worden 1 

 - Er zijn hinderlijke objecten die de toegang en de buitenverkenning bemoeilijken 2 

 - Complex object (cellencomplex, schip, parkeergarage ect) 2 

 - Er bestaat kans op verdwalen of insluiting 3 

 - Incident is op meerdere bouwlagen 1 
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Zwaartepunten omgeving incident   

 - Omstanders staan in gevaarlijk gebied (rook, dicht bij het vuur ect) 2 

 - Er dreigt gevaar voor de omgeving (speciale objecten dicht in de buurt) 2 

 - Werken in nabijheid van open water 1 

Waterwinning:   

 - Brandkraan, open water en bassin 1 

 - Geboorde put of bluswaterriool 2 

Zwaartepunten vuurhaard   

 - Doorslag en/of overslag 1 

 - Explosiegevaar 2 

 - Complexe of meerdere (onafhankelijke) vuurhaarden 3 

 - Vuurhaard die met alternatieve blusstof geblust moet worden 1 

 - Gevaarlijke situatie van b.v hennepkwekerij, elektrocutie ect 2 

Zwaartepunten inzet   

 - Hectiek en onoverzichtelijke situatie bij aankomst 2 

 - Er moet geschakeld worden in het kwadrantenmodel 2 

 - De informatie die ontvangen is van de meldkamer is tegenstrijdig t.o.v. van het incident 1 

 - De aanrijdroute is heel kort, waardoor de beeldvorming niet compleet is bij aankomst 2 

Zwaartepunten overig   

 - Gebruik van een bereikbaarheidskaart, aanvalsplan en/of tablet  1 

  

  

Totaal aantal punten:  
Provinciaal 9-11 

 
 

Gewestelijk 11-13 

 
 

Landelijk 13-15 

Een ander hulpmiddel om te komen tot een scenario is het hieronder weergegeven stappenplan. Wij 
adviseren om het scenario langs dit schema te leggen. Hiermee kan gecontroleerd worden of een 
deelnemend team het scenario conform de basisprincipes kan doorlopen. Het scenario kan 
uitgewerkt worden in een storyboard. Een voorbeeld van een storyboard is opgenomen als bijlage. 
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Een mooi en goed scenario in de klasse Brandbestrijding vraagt dus om een meer dynamische vorm 

van ensceneren. Wij dagen de organiserende korpsen ook uit om hier mee aan de slag te gaan. Het 

vraagt ook een realistische weergave van de brand. Ter ondersteuning hiervan zijn de best practices 

van Veiligheidsregio Drenthe en Veiligheidsregio Utrecht op de website van het ABWC geplaatst.  

Tabel koelend vermogen 

Object dat brand 
(volledig ontwikkelde brand) 

Inzettechniek 
(zinvol als het water bij het vuur kan 

komen) 

Energie onttrekking 
(in Megawatt bij rendement van 50%) 

Bankstel Hoge druk 125 liter/min 2,5 MW 

Woonkamer Lage druk 450 liter/min 10 MW 

Personenauto Lage druk 450 liter/min 10 MW 

Inventaris tot 170 m2 Waterkanon 2000 liter/min 45 MW 

Bedrijfsgebouw 1000 m2 Offensief niet mogelijk 500 MW 

Afschermen van belending Waterfilm 10 liter/m2/min Maximale oppervlakte 

1 x TS 3 x Lage Druk 450 liter/min 135 m2 

1 x TS/Redvoertuig Waterkanon 2000 liter/min 200 m2 

 

5. Personeel 
Naast de waarnemers van het ABWC zijn de volgende functionarissen nodig:  

• Een baanleider  
o Deze functionaris is namens het organiserende korps het aanspreekpunt voor de 

waarnemers. De baanleider is verantwoordelijk voor het goed lopen van het scenario 
en hij/zij zorgt ervoor dat de baan op tijd gereed is voor de deelnemende ploeg.  

• Een of meerdere veiligheidsfunctionarissen:  
o Deze functionaris bewaakt de veiligheid op en rond het object. 
o Voor bijzondere veiligheidsvraagstukken dient een specifieke veiligheidsfunctionaris 

worden aangewezen.  
o De veiligheidsfunctionaris maakt bij het uitvoeren van zijn/haar taak gebruik van de 

checklist risicoanalyse van het ABWC. De checklist is als bijlage toegevoegd. 
• Een regisseur: 

o Deze functionaris zorgt ervoor dat de enscenering reageert op de wijze van inzet van 
de ploeg. Belangrijk is dus dat deze goed op de hoogte is van de effecten die 
verschillende manieren van optreden van de ploeg met zich mee brengen. Bekend 
zijn met de basisprincipes, koelend vermogen, ventilatietechnieken, enz. is dus van 
groot belang. 

• Twee tijdwaarnemers: 
o Deze functionaris registreert de start- en eindtijd van de deelnemende ploeg, als 

mede eventuele te registreren tijden voor bonificatie.   
o Eventuele registratie die gedaan moet worden in het kader van het scenario worden 

bij voorkeur gedaan door de waarnemers van het ABWC. Denk bijvoorbeeld aan de 
tijd die nodig is dat het vuur dooft na inzet van een blusmiddel.  

• Overige figuranten: 
o Betreft functionarissen die nodig zijn om uitvoering te geven aan het scenario. Denk 

bijvoorbeeld aan slachtoffers, tegenspelers enz.  
 
Noot van aandacht 
Alle functionarissen die een bijdrage leveren aan het scenario dienen bij het voorspelen aanwezig te 
zijn. Deze functionarissen dienen ook de gehele toetsdag ingezet te worden in dezelfde rol. 
Tussentijds wisselen is niet gewenst in verband met de eenduidigheid van tegenspel en scenario. 
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Het al eerder genoemde storyboard helpt bij het goed organiseren van het scenario. In het 
storyboard staat elke rol beschreven in relatie tot het scenario.  

6. Waarnemers ABWC 
Waarnemers dienen geschoold te zijn in de basisprincipes brandbestrijding en bekend zijn met de 

uitgangspunten van situationele commandovoering en human factors. Zij moeten op de hoogte zijn 

van de verschillende effecten van de diverse blusmiddelen en inzettechnieken en tactieken die 

gebruikt worden. Dit betekent uitgebreide kennis van de nieuwste leergang manschap.  

Daarnaast dienen met name de waarnemers bevelvoerder op de hoogte te zijn van de nieuwe 

leergang bevelvoerder. Zij moeten het onderscheid kunnen maken die op de oude manier volgens de 

BOB-methodiek geschoold zijn en de FABCM-methode zonder dat dit van invloed is op de 

waardering. Kenmerkenschema en kwadrantenmodel behoren ook tot de basiskennis. 

Wij verwachten dat de nieuwe klasse vraagt om een nieuwe manier van waarnemen. Niet alleen de 

uitvoering is van belang, maar vooral ook de redenen en keuzes die vooraf gaan aan het besluit. Dit 

betekent dat soms een dialoog tussen waarnemer en deelnemer onmisbaar is. In voorbereiding 

(bijvoorbeeld tijdens de briefing kan dan de film in de onderstaande link getoond worden: 

https://www.youtube.com/watch?v=OmW4HdudSv0 

Bij de waarnemingsformulieren wordt aanvullend onderstaande hand-out toegevoegd met de vijf 

basisprincipes. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OmW4HdudSv0
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7. Waarnemingsformulieren  
Bij scenario’s in de klasse Brandbestrijding vormen de Basisprincipes van Brandbestrijding (BPB), 

Situationele Commandovoering (SC) en Human Factors (HF) het uitgangspunt. De huidige 

waarnemingsformulieren zijn daarop aangepast. Bron voor de aanpassingen zijn de actuele 

toetswijzers van het Centrum voor Vorming en Opleiding Brandweer (COVB). De actuele 

waarnemingsformulieren zijn te vinden op de website van het ABWC. In 2023 worden de 

waarnemingsformulieren van de klasse 112 en de Hoofdklasse nog niet gewijzigd. Ervaringen van het 

seizoen 2023 worden opgehaald en verwerkt in de waarnemingsformulieren van de klasse 

Brandbestrijding. Hierdoor kunnen we de inhoud en opzet van deze nieuwe formulieren toetsen in 

de praktijk. Voor het seizoen 2024 wordt vervolgens de inhoud van de formulieren voor alle klassen 

gelijk getrokken.   

8. Praktische tips 
• Bij LD kan voorkomen worden dat water gebruikt wordt door de straalpijpen te fixeren, zodat 

deze niet per ongeluk opengaan (bijv. met een tie-wrap). Het is essentieel dat druk op de 
slangen staat. Lege slangen hebben een ander effect op de verkenning.  

• Bij veel regio’s zijn ook blindflensarmaturen voor O-bundels beschikbaar. Deze voorkomen 
dat er ongecontroleerde uittreding van water is.  

 
• Zorg in de omgeving van het object dat DLS slangen gespoeld kunnen worden. Dit gebeurt 

voordat ingepakt wordt en maakt nog deel uit van de inzet. Hetzelfde geldt voor leeglopen 
van LD-slangen.  
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Bijlage 1 Storyboard Scenario  Vaardigheidstoets 
  

Veiligheidsfunctionaris:  

• Waarborgt de veiligheid van ploegen en SO tijdens het incident.  

• Veiligheidsman mag en kan ingrijpen bij een onveilige redding of handeling waar de ploegleden en slachtoffers real in gevaar komen.  

• Veiligheidsman overlegt bovenstaande bij dreigende veiligheid met jurylid ABWC  

• Mocht de veiligheid plots in het geding komen roept de Veiligheidsman: Stop onveilig / no Play 

Veiligheid gaat ten alle tijden voor het resultaat van de spelende ploeg  

 

Alarmcentrale Politie Ambulance  Slachtoffer 1 Slachtoffer 2  Overige 
Tijdstip melding:   
Huidige tijd en dag;  
 
. 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

Politie komt tp 3 min nadat de TS van de 
spelende ploeg ter plaatse is, op de 
melding van  

  
Politie meld zich bij de BV van de TS.  

  
Politie heeft contact met de BV en wacht af 
welke opdracht er aan de politie gegeven 
wordt. 
 
 

 
 

1e Ambulance komt tp 3 min nadat de 
TS van de spelende ploeg ter plaatse is. 

  
Ambulance meld zich bij de Chauffeur 
van de TS.  

  
Ambulance heeft contact met de BV en 
wacht af welke opdracht er aan de 
ambulance gegeven wordt  

  
  

 Slachtoffer Slachtoffer  
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Bijlage 2 Checklist Risicoanalyse 
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Colofon 
Dit is een uitgave van het Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité (ABWC), november 2022. 

Secretariaat ABWC 
Dieze 62 
1273 PX Huizen 
 
T 0651203742 
I www.abwc.nl 
E secretariaat@abwc.nl 
 
Omslagfoto: ABWC 

http://www.abwc.nl/
mailto:secretariaat@abwc.nl

