
EINDUITSLAG
BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS   Oldebroek

DATUM   22-04-2023
SOORT   Provinciaal
KLASSE   Hoofdklasse

BAAN   1

 PLAATS  NAAM KORPS TECHNISCH TOTAAL TOTAALSCORE OPMERKING
[reglement]

1 *  VR-GELDERLAND-ZUID post KESTEREN - 2 1762  2336  0  
2 *  VR-GELDERLAND-ZUID post GELDERMALSEN - 2 1642  2202  0  
3 *  BRW-GELDERLAND-MIDDEN post BARNEVELD - 4 1614  2150  0  
4  VNOG post PUTTEN 1414  1941  0  
5  BRW-GELDERLAND-MIDDEN post SCHERPENZEEL 1386  1848  0  
6  VNOG post HARDERWIJK 1342  1806  0  

 WAARNEMERS  WOONPLAATS
Job Maassen Barneveld
Johan de Ridder Asperen
Gert Mulder Kloetinge
Wim Vrooland IJsselmuiden
Klaas Oudendorp Garderen
Rob van Loo Ermelo
René van der Heide Oldebroek
Martijn Boerendans Oldebroek
Loes Hammer Dronten
Martin de Zwaan Ermelo
Gerrit Bonestroo Nunspeet

 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

Afdrukdatum: 22-4-2023 Pagina: 1 van 4



TOTAAL-OVERZICHT
TOTAAL-OVERZICHT

BRANDWEERVAARDIGHEIDSTOETS   Oldebroek
DATUM   22-04-2023
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 * VR-GELDERLAND-ZUID post KESTEREN - 2 288 408 244 244 242 242 94 1762  310  264  2336  11,54
11,54
26,42

46,35 0

2 * VR-GELDERLAND-ZUID post GELDERMALSEN - 2 262 352 246 246 224 224 88 1642  310  250  2202  12,16
12,16
31,36

49,35 0

3 * BRW-GELDERLAND-MIDDEN post BARNEVELD - 4 246 368 232 236 218 218 96 1614  310  226  2150  14,45
19,10
34,25

61,23 0

4  VNOG post PUTTEN 248 316 204 204 180 180 82 1414  285  242  1941  9,16
14,46
36,02

50,37 0

5  BRW-GELDERLAND-MIDDEN post SCHERPENZEEL 264 308 174 174 186 186 94 1386  280  182  1848  11,43
24,53
54,45

73,07 0

6  VNOG post HARDERWIJK 244 302 182 182 170 174 88 1342  270  194  1806  16,04
21,35
46,52

66,05 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   Oldebroek

DATUM   22-04-2023
SOORT   Provinciaal
KLASSE   Hoofdklasse

BAAN   1

Scenario  

Scenario Hoofdklasse baan:

 

Op zaterdag 22 april 2023 worden er zonnepanelen op het gemeentehuis geplaatst. Kraanbedrijf Stouwdam is
aanwezig om de monteur en panelen veilig op het dak te krijgen. Tijdens de werkzaamheden rijdt er een
bedrijfsbusje tegen de opgestelde kraan aan waardoor de kraan in onbalans raakt en in storing schiet. Door de
klap begint de manbak te slingeren waarbij de monteur eruit valt en in de valbeveiliging komt te hangen over
de dakrand van het gemeentehuis. De monteur op het dak krijgt een klap van de manbak en ligt bewusteloos op
2 meter van de rand op het dak. Zonnepanelen liggen overal verspreid op de grond en op het dak. De chauffeur
van de bedrijfsauto is versuft door de klap maar kan niet uit de auto komen. Hij zit bekneld onder het
dashboard. Zijn lading achter in de bus betreffen grondstoffen voor een drugslab. Diverse vaten met etiketten
maken duidelijk wat er in zit. Enkele vaten zijn uit de auto geslingerd.

De TS van Oldebroek wordt met de OVDB gealarmeerd voor een HV en gaat ter plaatse met een TS Flex   ( 110
). Ter plaatse ziet hij niet alleen de auto tegen de kraan, maar ook de vaten op de grond en in de auto en een
monteur die aan het dak hangt. De 110 geeft sitrap aan de OVDB die nog aanrijdend is en adviseert Middel HV.
 Daarop alarmeert de AC spelende TS, een HV en een HW.

De 110 zal de OVDB bij aankomst ter plaatse bijpraten en het incident beschrijven: 1 persoon op circa 4 meter
hoog in valbeveiliging, goed aanspreekbaar; 1 persoon bekneld in het voertuig lijkt licht gewond. Diverse
vaten in en om de auto. We zijn op verkenning met adembescherming. Ambulance en Politie zijn gealarmeerd.

Als de OVDB ter plaatse komt staat alleen de TS Flex (110) er. Daarnaast de kraan van Stouwdam. ook is er een
schoonmaakster aanwezig.

2 minuten na de OVDB komen ambulance en politie ter plaatse.

De OVDB krijgt info van 110 over de beknelde chauffeur. Hij vertelt dat er vaten liggen waarvan hij niet weet
wat het is. Het is aan de OVDB dit te delen met de spelende TS. De 110 geeft ook direct door dat er geen
lekkage te zien is, zijn meters geven ook geen afwijkende resultaten. De 110 is wel op zoek naar een
handelingsperspectief en wil graag de AGS om advies vragen over de inhoud van de vaten. De OVDB zal of
informatie moeten geven, of de AGS raadplegen. (AGS komt niet ter plaatse).

Zonder lekkage kan de spelende TS aan de slag om de monteur te redden. Goed uitvragen van de monteur
geeft informatie dat er nog een collega moet zijn op het dak. Als de hoogwerker wordt opgesteld komt de bode
van het gemeentehuis ten tonele om te vragen wat er aan de hand is. De OVDB / BV spelende TS kan de bode
gebruiken voor toegang tot het dak binnendoor om zo snel mogelijk iemand (ambu of waterploeg) bij het
slachtoffer te krijgen. Niemand mag zonder de bode het gemeentehuis in of door. Hij is de enige met toegang
op diverse deuren!!
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De glazenwasser is met de ramen buiten bezig als het incident gebeurt. Zij is in redelijke paniek en kan niet
veel bijdragen en is daardoor vooral tot last. Zij is verder niet gewond.

Het slachtoffer op het dak ligt bewusteloos op 2 meter van de rand van het dak. Bij aankomst van ploeg komt de
persoon bij, hij weet niet wat er is gebeurd. Kan ondersteund zelf lopen, dus tussen 2 manschappen in. Ambu
kan daarbij niet assisteren die heeft de handen vol. Als de ploeg besluit de redding met de hoogwerker te doen
zal dit veel meer tijd in beslag nemen omdat de mensen met harnas in de hoogwerker vervoert moeten worden.
Via binnen is dat allemaal niet nodig.

Terwijl de spelende TS bezig is met de verreiker om de monteur(s) te redden gaat de 110 (oldebroek) aan de
slag met de vaten en de chauffeur in de personenauto. Na overleg tussen AGS en 110 blijkt dat het om
grondstoffen voor een XTC lab gaat. De OVDB zal iets met deze informatie moeten. Als de info bij de AC
gedeeld wordt zal deze adviseren een OVDBZ en OVDP te alarmeren als de OVDB hier niet zelf mee komt.

Het bedrijfsbusjes was onderweg naar een XTC lab in aanbouw aan de overkant van het gemeentehuis.

3 criminelen waren bezig om het XTC lab op te bouwen. In de paniek die binnen ontstaat slaat de ene crimineel
de andere twee neer en hij sticht brand om sporen uit te wissen. Vervolgens rent hij gewapend en al schietend
naar buiten om zichzelf te redden.

Er ontstaat paniek buiten. Iedereen moet dan in veilig gebied gaan staan. Gedekt achter een voertuig of nog
verder weg. En de aanwezige politie en boa’s (er zijn er inmiddels heel wat ivm de gevonden lading) moeten de
crimineel overmeesteren. Dat lukt onder andere omdat zijn wapen leeg geschoten is. Na diverse
waarschuwingen legt hij het wapen neer en kan de politie/boa hem aanhouden.

Als zij hem uithoren bekent hij een aantal zaken :

- we bouwen een xtc lab binnen, is nog niet af

- ik heb 2 criminelen bewusteloos geslagen

- ik heb brand gesticht

- geen indicatie dat er nog meer wapens binnen zijn.

Deze informatie deelt OVDP met de OVDB en die zal daarop verder moeten inzetten. Informatie delen met
spelende TS en 110. Als de AC deze informatie hoort alarmeert deze een WTG en deelt dat met de OVDB.
Classificatie Gebouwbrand en er is een WTG gealarmeerd. Er zijn namelijk werkzaamheden aan de waterleiding
in het gebied. De WTG komt dan met OGS.

Als de situatie onder controle is, kan de 110 verder met de bevrijding en de spelende TS kan de brand gaan
bestrijden. Omdat het dakraam openstaat komt daar ook rook uit die voor oa. de pompbediener waarneembaar
is.

Binnen in het pand is de eerste ruimte verdeeld in een aantal delen. Via de loopdeur kom je in de 1e ruimte, de
2e ruimte bevat verblijfspullen (matrassen, slaapzak ed) de 3e ruimte bevat het xtc lab en de brand. De 2
criminelen (SLO) liggen op de matrassen achter de vuurhaard. Beiden zijn niet aanspreekbaar en bewusteloos.

De 4e ruimte beneden, bevind zich in de eerste ruimte en is bereikbaar via een loopdeur in de voormalige
winkel die geforceerd moet worden. Hoe maakt niet uit. Deze ruimte in de winkel is voor opslag van
grondstoffen. De wanden dienen alleen om het zicht op het lab te verhullen en om grondstoffen achter op te
slaan uit het zicht.

Zwaartepunten
Oefenkaarten
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