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Nadat eerder voor 0011 (sinds 1980 ook de 
naam van dit blad) gekozen werd en in een 
vijftal gebieden ook werd ingevoerd, moest, 
toen in 1986 tot landelijke invoering werd 
besloten, om technische redenen op 06/11 
worden overgegaan. Sinds 1990 kan men 
zo in alle telefoondistricten in Nederland 
snelle hulp krijgen als het om seconden 
gaat. Onder andere door Europese afspra-
ken is het nummer sinds 1 maart 1997: 
1-1-2.
Eén-Eén-Twee is tevens het officieel or-
gaan van de Nederlandse Vereniging van 
Belangstellenden in het Brandweerwezen 
en is inbegrepen in het lidmaatschap.
Onder naam opgenomen artikelen geven 
niet noodzakelijkerwijs de mening van de 
redactie, uitgever of bestuur VBB weer. 
Voor de opgenomen productinformatie 
aan-vaarden redactie noch uitgever eniger-
lei aansprakelijkheid.
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Franse almanak
Goed voorbeeld doet goed volgen. Na 
de jarenlange traditie van Duitse jaar-
boekjes met nieuw brandweermaterieel, 
is er nu een Franse variant. De uitgever 
van het Franse brandweerautotijdschrift 
‘Véhicules d’incendie magazine’ (VIM) 
maakte als speciale uitgave nummer 12: 
de almanak 2018. Aangezien er jaarlijks 
maar een kleine 300 nieuwe voertuigen  
bij Franse brandweerregio’s in dienst 
worden gesteld, waaronder een deel 
identiek, gaat de almanak tweejaarlijks 
verschijnen. Voor editie 2018 werd een 
keuze gemaakt uit de in 2016 en 2017 
geleverde voertuigen. Dit leverde ver-
deeld over 11 hoofdstukken foto’s van 

een kleine 200 voertuigen op. Aange-
zien de hoofdstukken per soort zijn, zijn 
we meteen weer op de hoogte van de 
actuele benamingen, want dat wisselt 
nog wel eens. De foto’s zijn voorzien 
van een bijschrift met wisselende 
informatie en elk hoofdstuk sluit 
af met een lijst van de afgebeelde 
voertuigen. Verkrijgbaar bij de 
Eén-Eén-Twee Boekenservice voor 
11,90 euro plus 3 euro bijdrage porto en 
verpakking (info@hhsuitgeverij.nl). 

Hooibrand in Randstad
In landelijk gebied komen nog wel eens hooibranden voor die 
hardnekkig zijn en veel geduld vragen. In de regio Rotterdam-
Rijnmond kunnen ze er nu ook over meepraten. Woensdag 25 
april deden passanten melding van een hooibergbrand in het 
Waalbos, een natuurgebied tussen Ridderkerk en Heerjans-
dam. Om 15.18 uur werd de TS17-3831 van het Ridderkerkse 
korps gealarmeerd voor deze buitenbrand, waar de vrijwilli-
gers enkele uren zoet mee waren. ’s Avonds gingen om 21.36 
uur wederom de piepers voor dezelfde berg. Er werd afgelegd 
op open water en met riek en straal ging men de brand te lijf.
Hoe hardnekkig hooibranden kunnen zijn bleek de volgende 
dag. De berg was helaas nog niet opgeruimd en zo’n 24 uur 
na de eerste melding werd de brandweer op donderdag om 
15.00 uur weer ter plaatse gestuurd. Of er nog niet genoeg 
gezwoegd was, gingen die avond de TS17-3832, HA17-9188, 
DP17-9166, KR17-9283 en OD17-9194 ter plaatse. De berg 
hooi kreeg telkens weer de kans om te gaan broeien. Met 
behulp van het grootschalig watertransport werd de berg flink 
afgeblust en kon er een punt worden gezegd achter deze hooi-
brand in de Randstad.                  Foto Dennis van Wingerden

Brandweer Technasium Award
De Brandweer Technasium Award 2017-2018 is in de wacht 
gesleept door leerlingen van de Christelijke Scholengemeen-
schap Liudger uit Drachten. Zij wonnen de prijs met hun idee 
raam- en deurkozijnen te voorzien van lichtgevende tape als 
reminder voor de bewoners om deze vóór het slapen gaan te 
sluiten. De Technasium Award is een wedstrijd waarin techna-
siumleerlingen aan de hand van een uitdagende opdracht 
creatieve oplossingen moeten bedenken voor bijvoorbeeld 
gezond en veilig leven. Aan de editie 2017-2018 namen zes-
tien middelbare scholen met een technasiumafdeling uit de 
drie noordelijke provincies deel. Omdat brandveilig gedrag in 
en om de woning vaak bij goede voornemens blijft, kregen de 
deelnemers de opdracht: ontwerp een oplossing die mensen 
helpt zich brandveiliger te gedragen. Zeven ideeën waren ge-
nomineerd. Het idee voor ‘glowing in the dark-tape’ op deur-
sponningen en deurklinken kwam als beste idee uit de bus. 
Gesloten deuren (in combinatie met rookmelders) verminde-
ren de snelheid waarmee rook zich bij een binnenbrand door 
de gehele woning verspreidt. Het was het leidende thema bij 
de Brandpreventieweken 2017.               Foto: Henk Brunink

Eén-Eén-Twee Korte berichten
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Museumgebouw BB geopend
Op zaterdag 7 april werd het museumgebouw van het Mu-
seum Bescherming Bevolking in Park Overvoorde in Rijs-
wijk officieel geopend. Daar waren een paar jaren van noeste 
arbeid en tegenslagen van de vrijwilligers van de MBB aan 
voorafgegaan. Naast de technische problemen waren vooral 
het overlijden van oprichter en voorzitter Mark Witte en 
kort daarna zijn vrouw Petra, die er ingehakt hadden. Maar 
op deze zonnige zaterdag was er vooral aanleiding tot grote 
tevredenheid. Met het museumgebouw, dat werd ingericht in 
de voormalige kantine van de Duitsers, die in de oorlog het 
bunkercomplex hadden gebouwd, is de locatie in Rijswijk 
compleet. Het eerste project was de herinrichting van de com-
mandopost van de BB, daarna kwam de aanpalende Duitse 
verbindingsbunker aan de beurt, toen het ruïne-oefengebouw 
en nu het expositiegebouw. Daarin worden de vele diensten 
van de BB tentoongesteld en uitgelegd. Inmiddels is ook het 
instructiegebouw op het terrein door de Brandweer Haaglan-
den verlaten en wordt al gebroed op plannen om dat een pas-

sende bestemming in het complex te geven. De opening werd 
verricht door burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk, 
samen met cultuurwethouder Marloes Bosboom. Op de foto 
staan rechts MBB-locatiemanager Riko van der Stap en links 
vrijwilliger Peter Horeman zichtbaar trots te zijn. Op muse-
umbeschermingbevolking.nl zijn de openingstijden van dit 
prachtige monument van de Koude Oorlog te vinden. 

Foto: Gerard Koppers

Meldkamers samen
Dinsdagmiddag 14 mei rond kwart over zes 
werd voor de laatste keer het proefalarm 
voor de hulpdiensten van de Veiligheidsre-
gio Zuid-Holland Zuid (VRZHZ) verzonden 
vanuit de gemeenschappelijke meldcentrale 
(GMC) aan het Oranjepark in Dordrecht. De 
volgende nacht werd de samenvoeging met 
de alarmcentrale van de Veiligheidsregio 
Rotterdam-Rijnmond (VRR) een feit. Vanaf 
dat moment worden beide regio’s aange-
stuurd vanuit het World Port Center (WPC) 
aan de Wilhelminakade. 

Foto: Arjan den Besten

Natuurbrand bleek woningbrand
Maandagavond 9 april kreeg de blus-
groep Ruinen een melding van een 
natuurbrand op het Dwingelerveld. Een-
maal ter plaatse bleek dat er niet alleen 
een stuk natuur in brand stond, maar 
ook een monumentaal gerestaureerd 
boerderijtje waar vroeger Anne de Vries 
een aantal van zijn romans schreef, 
waaronder ook het verhaal van Bartje. 
Inderdaad: die van de bruine bonen. 
Omdat het terrein alleen maar bereik-
baar was over een modderig zandpad, 
kon alleen de 4x4 er komen en moesten 

veel, heel veel slangen worden uitgerold 
naar de waterdragers van Ruinerwold en 
Dwingeloo die ter assistentie waren ge-
komen. Het was dan niet alleen het af-
leggen van slangen, maar ook afleggen 
voor de manschappen, die hier een hele 
klus hadden. Het eenzame huis mid-
den in het natuurgebied ging reddeloos 
verloren. De vermoedelijke oorzaak 
zijn ontplofte accu’s geweest die door 
zonne-energie geladen werden. Er was 
verder geen stroom of gas aanwezig.

Foto: Henk Brunink
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Wat woensdagavond 4 april 
tegen kwart voor twaalf 
begon als een ogenschijnlijk 
beheersbare binnenbrand in 
het pand van Indoor Karting 
in Hoogeveen, ontaardde 
na een half uur in een totaal 
inferno. Voor de opgeroepen 
brandweerkorpsen uit 
Hoogeveen, Zuidwolde, De 
Wijk-Koekange, Beilen en 
Ruinen was er geen redden 
meer aan.

Grote brand verwoest kartingcentrum Hoogeveen
Indoor Karting was gevestigd aan de 
Marconistraat op het Hoogeveense 
bedrijventerrein De Wieken. De eige-
naar van de kartbaan verliet ‘s avonds 
rond 20.30 uur zijn zaak. Rond 23.45 
uur ontving hij een brand- en inbraak-
alarm. Omdat dat wel vaker gebeurt, 
maakte hij zich niet direct zorgen. Op 
het moment dat hij doorkreeg op welke 
plaatsen het alarm was afgegaan, was 
hij er plotseling minder gerust op en 
belde hij de politie. Toevallig was een 
politie-eenheid in de buurt, die binnen 

twee minuten ter plaatse was. Toen even 
later ook de eigenaar arriveerde, leek 
het allemaal nog mee te vallen. “Er was 
slechts sprake van lichte rookvorming. 
Ik dacht: dat wordt een paar weken 
poetsen. Dat poetsen is echter niet meer 
nodig, want de zaak brandde tot de 
grond toe af.”
Het vuur ontstond vermoedelijk op de 
begane grond, waarna het zich een weg 
zocht naar het dak en oversloeg naar het 
horecagedeelte. Daarna ging het razend-
snel en braken de vlammen door het 
dak. Voor de in groten getale aanwezige 
brandweerlieden was dat een teken dat 
het behouden van het gebouw een ver-
loren zaak was. De brand was te hevig 
om een effectieve blusinzet te kunnen 
doen. Na korte tijd sloegen de vlammen 
meters hoog in de lucht.

Afbrandscenario

De operationele leiding besloot het 
voorste gedeelde van het pand gecon-
troleerd te laten uitbranden omdat dit 
bouwdeel niet meer te redden was. De 
inzet van de brandweereenheden richtte 
zich op het voorkomen van brandover-
slag naar omliggende panden. Rechts 
naast het brandende gebouw van Indoor 

Eén-Eén-Twee Brandverslag
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Kleine foto midden: Hier leek het nog 
mee te vallen maar op de foto’s boven 
wordt de brand toch uitslaand. 
Linker foto: koeling voertuig.
Linksonder: inzet grootwatertransport.
Onder: Aandachtspuntje (zie links).

Grote brand verwoest kartingcentrum Hoogeveen Tekst en foto’s: 
Henk Brunink

Karting bevindt zich HCI Holland Coa-
tings, een verffabriek. Met een forse 
inzet kon branduitbreiding naar de verf-
fabriek worden voorkomen.
Het gebouw van Indoor Karting ging 
geheel verloren. De eigenaar was tot 
1997 professioneel karter. Hij wist drie 
keer wereldkampioen te worden en 
schreef heel veel wedstrijden op zijn 
naam. In zijn zaak waren dan ook veel 
prijsbekers te vinden, die allemaal in 
vlammen zijn opgegaan. Dat geldt ook 
voor zijn superkart, waarmee hij zijn 
laatste kampioenschap heeft gereden. 

“Ja, daar ben ik wel kapot van. De 
schade loopt zeker in de honderddui-
zenden euro’s. In het bedrijf werkte een 
team van zo’n tien personen, inclusief 
oproepkrachten. Zij hebben van de ene 
op de andere dag geen werk meer. De 
brand is een verlies voor heel Hooge-
veen. Veel mensen hebben hier mooie 
herinneringen liggen.”



8

Eén-Eén-Twee



9

Eén-Eén-Twee



10

Eén-Eén-Twee

Rechts: eRIC 2018 was groter van 
opzet en werd beter bezocht dan de 
vorige editie.
Onder: Stefan Wevers van Brand-
weer Nederland en Hartmut Ziebs 
van het Deutscher Feuerwehrver-
band ondertekenen een overeenkomst 
voor internationale samenwerking en 
informatie-uitwisseling.

Flitsbezoek van minister Grapperhaus op het eRIC-terrein.

Superdrone voor gewondentransport. Mocht helaas niet vliegen…

Er was ook heel even ‘hoog bezoek’ tij-
dens de beurs. Minister Ferdinand Grap-
perhaus van Justitie & Veiligheid, sprak 
op 19 april tijdens het Duits-Nederland-
se congres over internationale brand-
weersamenwerking en liet zich na zijn 
speech door voorzitter Stephan Wevers 
van Brandweer Nederland kort rondlei-
den over het beursterrein. Veel tijd had 
de bewindsman niet, maar hij toonde 
zich geïnteresseerd in de beursthema’s 
en was verrast door de omvang van het 
evenement. Tijdens het eerdergenoemde 

brandweercongres, ondertekenden de 
voorzitters van Brandweer Nederland 
en het Deutscher Feuerwehrverband een 
samenwerkingsovereenkomst als basis 
voor kennisdeling en leren van elkaar 
op het gebied van techniek, personeel 
en organisatie.

‘Hulpverlening 
vanuit de luie stoel’

Op het demonstratieterrein trokken 
vooral de demonstraties rond het thema 

‘onbemande hulpverlening’ veel aan-
dacht. Beursmanager Sander Hesseling 
trad op als geroutineerd spreekstalmees-
ter en sprak over ‘hulpverlening vanuit 
de luie stoel’. Verkenning, beeldvor-
ming en zelfs redding en blussing kan 
met de robottechnologie anno 2018 
voor een groot deel zonder dat er een 
mens aan te pas komt. Handig bij inci-
dentsituaties die te gevaarlijk zijn om 
er mensen op af te sturen. Scenario: een 
tankwagenongeval met gevaarlijke stof-
fen. De weginspecteur van Rijkswater-
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Robots trokken de aandacht in het 
demonstratieprogramma. 
Linksonder: Ook Rijkswaterstaat 
gaat in robotica. Na drones voor de 
weginspecteurs is er ook een inspec-
tie- en meetrobot voor op het water. 

Links: TANK-autospuit…

staat die als eerste ter plaatse is, blijft op 
veilige afstand en stuurt zijn drone op 
pad om de verkeerscentrale een beeld 
te geven van de situatie. Daarna was de 
plaats incident voor een kleine rijdende 
verkenningsrobot van de politie en een 
bemonsteringsrobot van de CBRN res-

ponseenheid van Defensie om de situ-
atie van dichtbij te verkennen zonder 
hulpverleners in gevaar te brengen. En 
met een compacte rijdende robot met 
trekhaak kan ook snel en eenvoudig een 
waterscherm bij de lekkende tankwagen 
worden gelegd om giftige dampen neer 

te slaan, bleek uit het verdere verloop 
van de demonstratie.
Dan het grote werk. Verschillende 
brandweerkorpsen experimenteren al 
met zwaardere robots voor verkennings- 
en bluswerk in gevaarlijke inzetsitua-
ties. Zo heeft Brandweer Amsterdam-
Amstelland zijn SCARAB rupsrobot, 
voorzien van camera en blusmonitor. 
“Een ideaal instrument om in te zet-
ten op plaatsen waar je eigenlijk geen 
brandweermensen naar binnen wil stu-
ren, bijvoorbeeld een brand in een van 
de 400 parkeergarages in de stad”, ver-
klaart innovatiemanager Peter Butter. In 
de demo manoeuvreerde de SCARAB 
moeiteloos met een lagedrukslang en 
zijn blusmonitor om een gastank te koe-
len en te behoeden voor een BLEVE. 
En gaat het toch mis, dan is het jammer 
voor de robot, maar vallen er tenminste 
geen slachtoffers onder hulpverleners. 
Ook Brandweer Haaglanden heeft in-
middels zijn eigen robot, de LUF 60, 
een op afstand bediend rupsvoertuig 
met een grote ventilator die een wolk 
watermist kan verstuiven. Het korps laat 
een speciaal ondersteuningsteam oplei-
den dat de mogelijkheden van de robot 
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Nagelnieuwe auto 
knippen.
Onder: eRIC on-
derscheidde zich 
ook met ‘echt 
vuur’: demonstratie 
blusadditief F500 
aan bluswater voor 
snelle knockdown 
en koeling.

Luguber maar leerzaam: 
skills lab terrorismegevolg-
bestrijding.

Boven: De bemonste-
ringsrobot van het CBRN 
responsteam.
Links: Praktijkdemo 
Specialisme Technische 
Hulpverlening.

en twee eveneens aangeschafte drones 
verder gaat onderzoeken. Ook de LUF 
60 vertoonde zijn kunsten tijdens de 
demonstratie.
De meeste indruk maakte de zware 
rupsrobot MVF 5 uit Kroatië. Het ap-
paraat is gebouwd op een gepantserd 
tankchassis en voorzien van acht ca-
mera’s en een sprinklersysteem voor 
zelfbescherming, en is een troef voor 
het echt zware werk in extreme omstan-
digheden. Brand in een munitieopslag 
misschien? Met een watertank van 5000 
liter, 500 liter SVM en een knikmast 
met blusmonitor, gaf de inzet van dit 
monster op rupsbanden tijdens de de-
monstratie het begrip ‘TANK-autospuit’ 
een nieuwe betekenis. Hoewel robots 
op de Nederlandse brandweermarkt nog 
experimenteel zijn, zijn de operationele 
mogelijkheden volgens Peter Butter 
interessant en de moeite van praktijkex-
perimenten waard, zeker als onbemande 
hulpverlening bijdraagt aan het vermin-
deren van risico’s voor brandweerlieden 
bij incidenten met een hoge gevaarzet-
ting. Butter gebruikte hiervoor de mooie 
slogan: ‘Don’t send a man to do a ma-
chine’s job.’
Van de ingezette drones tijdens de 
diverse demonstraties was voor het pu-
bliek overigens niet veel te zien. Zowel 
de drone-inzet van Rijkswaterstaat als 
de drone-ondersteuning door Brandweer 
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‘Concept Fire Truck’ van Rosenbauer.

Twente tijdens de inzetdemo van het 
team Specialistische Technische Hulp-
verlening, waren omgeven door strenge 
veiligheidsmaatregelen. De toestellen 
werden op grote afstand buiten het zicht 
van het publiek opgelaten en tijdens 
de demonstratievluchten werd zelfs de 
toegang tot het eRIC-terrein voor in- en 
uitgaande bezoekers tijdelijk afgesloten. 
Veiligheid vóór alles. Daarom kon he-
laas ook een XL drone die slachtoffers 
op een brancard kan vervoeren niet in 
actie worden gedemonstreerd. Het appa-
raat trok op de stand van de leverancier 
wel veel bekijks.

Concept Fire Truck

eRIC 2018 was voor voertuig- en mate-
rieelspecialisten ‘the place to be’. Alle 
grote namen waren vertegenwoordigd, 
zoals: DAF, Magirus, Hilton, Mercedes-
Benz, Scania, Ziegler, Kronenburg, 
VTN, IFFS, WAS, Miesen, Rosenbauer. 
Laatstgenoemde had zijn ‘Concept Fire 
Truck’ meegenomen naar het beurster-
rein: de brandweerwagen van de toe-
komst door de ogen van de Oostenrijkse 
opbouwer. De CFT is een volledig 
elektrisch aangedreven voertuig, inclu-
sief de ingebouwde Rosenbauer NH 
35 pomp. Het voertuig is volledig door 
Rosenbauer zelf gebouwd vanaf de te-
kentafel en niet op een bestaand vracht-

wagenchassis. Met twee sterke elektro-
motoren kan snel worden geaccelereerd 
naar een top van 110 kilometer per uur. 
Sales manager Steve John demonstreer-
de de rij- en bedrijfseigenschappen van 
het prototype, dat zich vooral kenmerkt 
door ‘stilte’. De toekomst van de mobi-
liteit bij de brandweer in een tijd waarin 
ook de hulpdiensten moeten nadenken 
over een CO2-neutraal wagenpark, ver-
wacht hij. Dat het huidige prototype op 
zijn accu’s maar 20 minuten rij- en be-
drijfstijd heeft is geen knelpunt, want na 
de vierenhalf jaar ontwikkelingstijd die 
Rosenbauer in het voertuig heeft gesto-
ken, zijn de prestaties van hedendaagse 
accu’s alweer veel beter. Het bedrijf 
zegt met vijf brandweerkorpsen in Eu-
ropa in overleg te zijn om een aantal 
prototypen in de praktijk te testen. Ook 
een korps in Nederland.

Ervaren

Alle grote stakeholders van het veilig-
heidsdomein waren aanwezig op het 
eRIC-terrein: Brandweer Nederland 
en het IFV toonden de stand van zaken 
rond het grootschalig en specialistisch 
brandweeroptreden. Het Nederlandse 
Rode Kruis was present, specialistische 
politie-eenheden, Defensie, Justitie, 
Rijkswaterstaat, KNRM, Reddingsbri-
gade. Voor deze organisaties was net-

werken met de partners een belangrijke 
reden om de beurs te bezoeken.
Maar eRIC 2018 kende ook interac-
tieve componenten. Veel interesse was 
er voor het skills lab terrorismege-
volgbestrijding, waar belangstellende 
hulpverleners na aanmelding met een 
realistische aanslagsituatie werden ge-
confronteerd en levensreddend moesten 
optreden. De gesimuleerde chaos in 
een restaurant, met veel bloed en een 
LOTUS-slachtoffer met afgerukt been, 
oogde luguber, maar toonde een situatie 
die hulpverleners ook in Nederland op 
een dag in werkelijkheid kunnen tegen-
komen.
Prettiger vermaak bood de stand van 
Moditech, waar meerdere brandweer-
ploegen gretig gebruik maakten van het 
aanbod om splinternieuwe testmodellen 
van luxe automerken ‘professioneel te 
slopen’ met redgereedschap, bijgestaan 
door het Crash Recovery Systeem, dat 
feilloos laat zien waar bij de nieuwste 
automodellen de uitdagingen zitten qua 
constructie en veiligheidsvoorzieningen, 
zoals airbags. Een stille jongensdroom 
ging voor veel hulpverleners in vervul-
ling, al vonden sommige toeschouwers 
het toch wel zonde om die mooie 
nieuwe wagens in schroot te zien veran-
deren…
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Forse opschaling voor Drentse boerderijbrand
Alle hens aan dek voor Brandweer Drenthe op donderdag 
22 maart, toen een kapitale rietgedekte woonboerderij aan de 
Staphorsterweg in De Schiphorst bij Meppel vlam vatte. Het 
pand werd bewoond door oud-Commissaris van de Koning 
Jacques Tichelaar en zijn vrouw. Tijdens de brandbestrijding 
bleek hoe lastig branden in rieten daken te bestrijden zijn. Het 
verwijderen van het brandende en smeulende riet was een 
tijdrovende en arbeidsintensieve klus. Grote brand, Grip 1!

De eerste melding voor de TS van De 
Wijk-Koekange en de hoogwerker van 
Meppel leek nog te wijzen op een routi-
neklus: schoorsteenbrand. Maar nadere 
informatie aan de uitrukkende eenheden 
maakte duidelijk dat het wel eens me-
nens kon worden. Het rieten dak rond 
de schoorsteen in het middelste deel van 
de woonboerderij stond in brand. Daar-
om werd al op voorhand opgeschaald 
naar middelbrand en werden ook een 
TS van Meppel en twee watertankwa-

Eén-Eén-Twee Brandverslag
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Forse opschaling voor Drentse boerderijbrand
gens uit Meppel en De Wijk-Koekange 
naar het brandadres gestuurd. Tichelaar 
was alleen thuis toen de brand uitbrak 
en kon zijn woning veilig verlaten. De 
oud-provinciebestuurder zag hoe het 
vuur zich vanaf de bron rond de schoor-
steen steeds verder verspreidde door het 
rieten dak.

Grote brand

Om 15.33 uur schaalde de OvD op naar 
grote brand, waarna nog een tankauto-
spuit en een tankwagen uit Ruinerwold 
werden gealarmeerd, evenals de tank-

wagen van Havelte, het grootschalig 
watertransport uit Coevorden en een 
tweede OvD. De woonboerderij is een 
groot pand en er was snel extra slag-
kracht nodig om te proberen het snel 
voortwoekerende vuur in de rieten 
kap tot staan te brengen. Behalve veel 
bluswater betekende dit vooral inten-
sief handwerk. De enige remedie om 
branduitbreiding naar het voorste deel 
van de woonboerderij tegen te gaan was 
brandsleuven in het rieten dak te maken 
en het brandende riet te verwijderen en 
op de grond af te blussen. Een karwei 
dat ook het nodige incasseringsvermo-

gen vroeg van de ingezette eenheden die 
op het dak tussen het hevig rokende riet 
aan het werk waren. Kortom: ook volop 
werk op het gebied van ademlucht en 
logistiek.

GRIP 1

Ondanks de massale inzet bleef de 
brand zich uitbreiden, waarbij de rook-
ontwikkeling sterk toenam en ook vlam-
men zichtbaar werden. Om 15.47 uur 
werd opgeschaald naar GRIP 1 en wer-
den nog meer eenheden voor bijstand 
opgeroepen, waaronder een tweede 
grootschalig watertransportsysteem uit 
Groningen. Watertransport was het lei-
dende issue bij deze brand, om de een-
heden continu van voldoende bluswater 
te voorzien. Na uren blussen en ‘riet 
plukken’, waarbij ook de hoogwerker 
dankbaar werd ingezet, kon de branduit-
breiding tot staan worden gebracht, 
maar op dat moment was een groot deel 
van de rieten kap al door het vuur be-
schadigd. Ook de rook- en waterschade 
aan de monumentale boerderij is groot. 
Tijdens het bluswerk wist een brand-
weerploeg nog een klassieke caravan uit 
een aan de boerderij gebouwde schuur 
in veiligheid te brengen. Burgemeester 
Richard Korteland van Meppel stelde 
zich op de hoogte van het bluswerk en 
verleende oud-commissaris Tichelaar 
mentale ondersteuning.

Foto’s: Marcel van Saltbommel
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Boven: De DO 27 
voor het brand-
weermuseum in 
Fulda. 

Brand in een aanhanger, beladen met 
stro bij Büchen in het hertogdom Lau-
enburg (deelstaat Sleeswijk-Holstein).
Rechts: Moerasbrand bij Rotenburg 
Wümme.

Bristol Sycamore bij het vullen van een 
bluswatercontainer die onder aan de 
heli hangt. Foto: Landesfeuerwehrver-
band Niedersachsen

Historie brandweerluchtvaartdienst Nedersaksen (D)
De brandweerluchtvaartdienst van de Duitse deelstaat 
Nedersaksen is ook dit jaar weer voorbereid voor het zo-
merseizoen. Bij Code rood wordt vanaf 12.00 uur tot in de 
avonduren het opvangrijke natuurgebied vanuit de lucht be-
waakt. Deze dienst werd opgericht op 20 december 1962. 
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Links: De Cessna 182 van Lüneburg, in dienst van 1982 tot 2008.
Boven: De Cessna 206 van Lüneburg kort na de start. Rechts: Bespreking 
voorafgaand aan een vlucht. Vanaf links: piloot Gregor Szilasko, chefpiloot 
Tom Reunert, luchtwaarnemer Burkhard Giese en de leider van het 
steunpunt Lüneburg, hoofdbrandmeester Torsten Hendel.

Historie brandweerluchtvaartdienst Nedersaksen (D) door 
Burkhard Giese

Taken brandweerluchtvaartdienst:
- Ontdekken, herkennen en lokaliseren van branden in een zeer vroeg 

stadium. 
- Snelle alarmering.
- Nauwkeurig loodsen van de brandweer op de grond.
- Melden van situaties, windrichting en zicht in het inzetgebied.
- Duidelijkheid verstrekken voor het commando ter plaatse.
- Communicatie met de brandweer en snel doorgeven van veranderingen.
- Hulp bieden bij de totstandkoming van inzetbeslissingen.
- Melden van branduitbreiding en/of nieuwe brandhaarden.
- Het sturing geven aan ter plaatse niet bekende eenheden

De eerste opleidingen – voor waarne-
mers – gingen in 1963 van start op het 
vliegveld van Braunschweig. In dat-
zelfde jaar werd ook voor de eerste keer 
een vliegtuig ingezet, bij bosbranden in 
Stüde. 
In de volgende jaren waren er, naast 
inzetten bij bosbranden, opleidingen 
en herhalingscursussen voor piloten en 
luchtwaarnemers in Lüneburg, Stade, 
Hannover, Nienburg Weser en Emden. 
Naast brandweerlieden bezochten nu 
ook boswachters uit Nedersaksen de 
cursussen. Begonnen werd met vliegtui-
gen die in particulier bezit waren.

Helikopters

In 1969 kwamen er vier helikopters van 
het type Bristol Sycamore. Die waren 

gestationeerd in Hannover (bij kazerne 
nummer 4) en op het vliegveld van Mel-
linghausen (regio Diebholz). De beide 
andere helikopters dienden als reserve. 
De Bristol 171 Sycamore kon voor 
meerdere doeleinden gebruikt worden 

en werd door het Duitse leger al sinds 
1957 ingezet. Hij had een grote cabine 
en kon dus voldoende personeel meene-
men. De helikopter had een 9-cilinder 
Alvis-Leonides motor in stervorm met 
een vermogen van 520 pk. De maxi-
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mum snelheid bedroeg 204 km/h. Met 
een volle tank had hij een actieradius 
van 589 kilometer.
Ook in 1969 vond de eerste gespeciali-
seerde opleiding voor luchtwaarnemers 
plaats bij de brandweeropleidingsin-
stituten van Celle en Loy. Aan die op-
leidingen werd ook deelgenomen door 
brandweerlieden uit andere deelstaten. 
In 1971 nam de brandweerluchtvaart-
dienst deel aan de wereldkampioen-
schappen voor helikopters in Bücke-
burg. Van de 34 deelnemende teams uit 
elf naties werd men derde.

Vliegtuig

In 1972, bij het tienjarig bestaan, kreeg 
de brandweerluchtvaartdienst haar eer-
ste vliegtuig, een DO 27. De DO 27 had 
zowel militaire als civiele toepassingen 
en kon vijf personen transporteren. Het 

toestel kon erg langzaam vliegen en 
daardoor was het voor bosbrandbewa-
king zeer geschikt. Het had een reik-
wijdte van 750 kilometer en kon met 
een maximumsnelheid van 250 km/uur 
en een minimumsnelheid van 50 km/uur 
vliegen.
In 1973 begon men met experimenten 
(geïnitieerd door de centrale overheid) 
voor wat betreft blussen vanuit de lucht. 
In 1974 beproefde men bluswatersyste-
men afkomstig uit de Verenigde Staten 
en er werd een tweede DO 27 in gebruik 
genomen. Voor het eerst bluste men met 

een blusinstallatie onder een brandweer-
helikopter bij de bosbrandramp in 1975; 
bij deze brand kwamen vijf brandweer-
mensen om.

In 1978 trad een nieuwe luchtvaartwet 
in werking, waardoor bepaalde gebieden 
uitsluitend met bewaking door de radar 
mochten worden overvlogen. Alle pi-
loten van de brandweerluchtvaartdienst 
volgden daartoe een speciale opleiding 
en ontvingen de vereiste vergunning. 
Tijdens de Interschutz in 1980 in Han-
nover gaf de brandweerluchtvaartdienst 
acte de présence met haar vliegtuigen en 
twee helikopters. 
Het 20-jarig bestaan werd in 1982 ge-
vierd. In dat jaar werd bij het steunpunt 
Peine een nieuw vliegtuig in dienst 
gesteld, een Cessna 182. 1983 volgde 
de inrichting van een nieuw steunpunt 
in Damme nabij Osnabrück. Deze 
standplaats werd van een vliegtuig van 
het type Cessna 172 voorzien. In 1991 
kreeg ook het steunpunt Lüneburg een 
Cessna 182. De Cessna‘s 172 en 182 
waren lichte universeel inzetbare vlieg-
machines met goede eigenschappen, die 
een reikwijdte  van 1000 kilometer en 
een maximale hoogte van 4000 meter 
konden bereiken. De motor van de Ces-

Bosbrand bij Munster in de zogenoemde 
Heidekreis. 
Rechts: Tegel van de dienst.
Onder: Brand in bos en kreupelhout in 
de buurt van een installatie met zonne-
panelen bij Gifhorn.



19

Eén-Eén-Twee

sna 172 had een vermogen van 160 pk. 
De Cessna 182 had een actieradius van 
1717 km en een maximale vlieghoogte 
van 5517 meter. De motorcapaciteit be-
droeg 230 pk. De vier heli’s en de DO’s 
27 werden in de voorbije jaren geleide-
lijkaan buiten dienst gesteld. Een DO 
27 van de brandweerluchtvaartdienst 
Nedersaksen is momenteel een object in 
het Duitse brandweermuseum in Fulda.
In 2002 vierde de brandweerluchtvaart-
dienst het 40-jarig jubileum. In 2008 
konden als vervanging voor de inmid-
dels toch wel op leeftijd gekomen vlieg-
tuigen van de steunpunten Lüneburg 
en Peine twee nieuwe Cessna’s type 
206 H overhandigd worden tijdens een 
feestelijke bijeenkomst op het steunpunt 
Lüneburg. In 2010 werd het vliegveld 
Peine-Eddsee gesloten. Een nieuw 
steunpunt kwam er in Hildesheim. In 
2012 werden de machines met iPads 
uitgerust. In 2013 vierde de brand-
weerluchtvaartdienst met 200 gasten 
op het steunpunt Lüneburg het 50-jarig 
bestaan. 

zelfs op de traumahelikopters werkzaam 
zijn. De boswachters van de boswachte-
rijen en landerijen van Nedersaksen zijn 
tijdens vluchten beschikbaar als vak-
kundige adviseurs. 
Voor de scholing en de bijscholing van 
piloten, luchtwaarnemers en boswach-
terijpersoneel worden er elke twee jaar 
speciale opleidingen gegeven aan de 
Academie voor brand- en rampenbe-
strijding van Nedersaksen. Vanuit het 
steunpunt Lüneburg worden de regio’s 
Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, Uel-
zen, Heidekreis en Harburg door middel 
van een vaste route met een lengte van 
258 km bewaakt. Het bewakingsgbied 
omvat hier dan ook 2495 km². Vanuit 
Hildesheim wordt over de regio’s Celle, 
Hannover, Hildesheim, Gifhorn en 
delen van de Heidkreis  gevlogen. Het 
bewakingsgebied daarvan is  2230 km² 
en de route is 320 km lang.

Foto’s: Burkhard Giese

Heden

Momenteel heeft de brandweerlucht-
vaartdienst van Nedersaksen twee 
steunpunten, namelijk Lüneburg en 
Hildesheim. Voor het uitvoeren van de 
taken van de dienst, die op basis van 
vrijwilligheid is geschoeid, zijn piloten 
en luchtwaarnemers nodig, die allen 
tevens lid van een vrijwillige brand-
weer zijn. Bovendien behoort bij de 
bemanning van een vliegtuig altijd een 
boswachter. De luchtwaarnemers die 
namens de brandweer optreden moeten 
allemaal met goed gevolg een cursus 
doorlopen hebben aan de Academie 
voor brand- en rampenbestrijding van 
Nedersaksen. De keuze van deze waar-
nemers wordt gemaakt door de autori-
teit Brandweerluchtvaartdienst van de 
brandweerbond Nedersaksen. Als eis 
geldt tevens dat zij tenminste bevelvoer-
der zijn. De piloten brengen zelf hun 
vliegbrevet mee; het zijn allemaal privé 
piloten, maar soms ook piloten die bij 
grote luchtvaartmaatschappijen of soms 
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De brandweerkazerne van Vlaardingen was het podium voor de themadag van 
de Kennistafel LNG. Rechts: Nils Rosmuller: “Nieuwe energievormen hebben 
gevolgen voor het operationeel optreden van de brandweer.”

Praktijklessen van LNG-incidenten
LNG (Liquid Natural Gas) is bezig aan een flinke opmars 
als transitiebrandstof in de overgang naar een groene 
energiemarkt, vooral als brandstof voor vrachtwagens en 
schepen. Ook de eerste incidenten met LNG-aangedreven 
vrachtwagens zijn al gerapporteerd. Uit die praktijkcases 
blijkt dat de brandweer nog een flinke inhaalslag moet 
maken in kennis en kunde om bij dit type incidenten 
effectief en veilig te kunnen optreden. Op 6 april 
organiseerde de Kennistafel LNG in de brandweerkazerne 
van Vlaardingen een landelijke themadag over LNG.

De themadag werd georganiseerd in 
samenwerking met het kennisplatform 
‘SLIM’ (Samen Leren van Incidenten 
een Must) van de Veiligheidsregio Rot-
terdam-Rijnmond. Twee incidentcases 
met LNG passeerden de revue tijdens 
het programma: branden in met LNG 
aangedreven vrachtwagens bij Utrecht 
en het Vlaamse Massenhoven. De grote 
gemene delers van beide incidenten: de 
kennispositie van de brandweer was niet 
optimaal en het stabiliseren van de situ-
atie kostte nogal wat tijd, vooral in de 
Belgische casus.
In Utrecht waren geluksfactoren dat de 
truck met oplegger op de rijksweg A2 

net na de Leidserijntunnel tot stilstand 
kwam en dat de chauffeur de explosie 
van zijn cabine, waar hij nog in zat, 
zonder noemenswaardige verwondingen 
overleefde. Dat de chauffeur geen idee 
had wat hij aan moest met de knippe-
rende storingslampjes op zijn dashboard 
en dat hij de ‘witte rook’ van onder zijn 
cabine niet als potentieel gevaarlijke 
LNG-lekkage herkende, is een punt van 
zorg. Bestuurders van LNG aangedre-
ven voertuigen blijken vaak gebrekkig 
getraind in het omgaan met deze bij-
zondere brandstof en het herkennen van 
incidenten. Bevelvoerder Gert-Jan van 
Vliet van de VRU vindt dat hij beter ge-

bruik had kunnen maken van het Crash 
Recovery Systeem op zijn mobiele data-
terminal. Die informatiebron vertelt na 
invoer van het kenteken feilloos dat het 
om een LNG aangedreven voertuig gaat 
en waar de afsluiter zit. Nuttige infor-
matie voor aanrijdende hulpverleners.

Belgische casus

Het incident op de E313 bij Massen-
hoven in Vlaanderen, belicht door Bart 
Noyens en Koen van der Zwalm van de 
Brandweerzone ‘Rand’, kende zijn ei-
gen uitdagingen. Bij een botsing tussen 
twee vrachtwagens in de staart van een 
file vatte een van de voertuigen, voor-
zien van een LNG-installatie, vlam. De 
hulpverleners ondervonden nogal wat 
hindernissen. De vacuümbescherming 
van de tank was beschadigd en door de 
impact van de botsing was ook de af-
sluiter op de tank onbereikbaar gewor-
den. De brand in de vrachtwagencabine 
werd bedwongen, maar door opwar-
ming van de tank bleef de druk oplopen 
en ontsnapte er telkens LNG. De brand-
weereenheden hadden grote moeite om 
aan informatie te komen voor stabilisa-
tie van het incident. Een te hulp geroe-
pen monteur van de vrachtwagendealer 
wist ook geen raad en de komst van een 

Eén-Eén-Twee Themadag
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Boven: Koen van der Zwalm belicht de lessen 
van het incident op de E313. Onder: Demo ‘ko-
kend vloeibaar gas’, in dit geval stikstof.

Vloeibaar butaan vat vlam 
na uitstroom.

Deelnemende brandweer-
lieden bekijken een LNG-
installatie op een demo-
vrachtwagen. 

Zo ziet een brandende LNG-plas in het groot eruit (Falck LNG-trainingsput 
Maasvlakte, september 2014).

Praktijklessen van LNG-incidenten Door 
Rob Jastrzebski

tweede specialist en een speciale aflaat-
slang om de tank gecontroleerd af te 
blazen, liepen door het heersende ver-
keersinfarct op de E313 grote vertraging 
op. Ergo: het duurde acht uur alvorens 
de LNG-tank ‘veilig’ was, de vracht-
wagen kon worden geborgen en de weg 
weer kon worden vrijgegeven.
Een paar dilemma’s en aandachtspunten 
die uit de twee praktijkgevallen naar 
voren kwamen: LNG is reukloos en 
daarom worden lekkages niet altijd snel 
opgemerkt. Het optreden van witte mist 
of nevel wordt door transporteurs en 
hulpverleners vaak gemist als signaal 
van LNG-lekkage. En dan het risico 
van opwarming van LNG in de tank bij 

21
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voertuigen die langere tijd niet worden 
gebruikt. De druk loopt dan op omdat 
de LNG van vloeistoffase naar gasfase 
wil en dat leidt tot het pufgewijs afbla-
zen van de tank via een aflaatventiel. 
Als dat gebeurt bij voertuigen die in 
een garage of onderhoudswerkplaats 
staan, kunnen levensgevaarlijke situa-
ties ontstaan door het vrijkomen van het 
brandbare gas. Een aandachtspunt voor 
de brandweer, maar ook voor de onder-
houdsbranche voor bedrijfswagens.

LNG hulpregeling

De incidenten bij Utrecht en Massen-
hoven maken duidelijk dat het voor 
arriverende brandweereenheden belang-
rijk is dat zij ter plaatse snel kunnen 
vaststellen dat ze met een LNG-incident 
te maken hebben en dat ze de juiste 
informatie hebben om te bepalen wat ze 
wel en niet moeten doen. In de brand-
weeropleidingen en -trainingen wordt 
her en der al aandacht geschonken aan 
het optreden bij LNG-incidenten, maar 
meer gestructureerde ontwikkeling van 
kennis en kunde is noodzakelijk, stelt 
de Kennistafel LNG vast. Experts van 
brandweer en bedrijfsleven werken 

ook aan het opzetten van een lande-
lijke LNG hulpregeling. Een centraal 
informatiepunt waar de brandweer 24/7 
beschikbare kennis en expertise kan 
opvragen bij acute incidenten met LNG 
in voertuigen of vaste installaties. De 
verwachting is dat de hulpregeling ko-
mend najaar gereed is.
Tijdens de informatiedag konden de 
deelnemers een door Iveco beschikbaar 
gestelde LNG-aangedreven vrachtwa-
gen bekijken en was er ook een bui-
tenworkshop over de eigenschappen 
van LNG en andere vloeibare gassen. 
Instructeur Nico van den Wijngaard 
nam de deelnemers mee in de wondere 
wereld van cryogene gassen, hun eigen-
schappen en gevaren. LNG is cryogeen 
vloeibaar aardgas met een temperatuur 
van min 162 graden. Daardoor gedraagt 
het zich als een ‘zwaar gas’ dat bij lek-
kage aanvankelijk laag bij de grond 
blijft, terwijl aardgas normaal gespro-
ken lichter is dan lucht. Leerzaam om 
te weten voor brandweerploegen die bij 
een LNG-lekkage te hulp worden geroe-
pen. Windkracht en windrichting zijn in 
sterke mate bepalend voor het versprei-
dingspatroon van uitstromende LNG en 
het daarmee samenhangende brandge-

vaar en explosiegebied. En wie dacht 
dat een LNG-plasbrand met schuim kan 
worden afgedekt om het vuur te doven 
en verdere uitdamping tegen te gaan, 
zal daar na een demonstratiefilmpje 
van een agressieve ‘ijs-explosie’ anders 
over denken. De reden: water uit het 
blusschuim blijft op het cryogene LNG 
drijven en vormt daar een ijslaag, maar 
daaronder gaat de verdamping van 
vloeistof naar gas door, met forse druk-
opbouw tot gevolg. Je moet het maar 
weten… Een bevestiging van het deze 
dag veel gehoorde adagium: kennis is 
de sleutel tot veiligheid!
Dagvoorzitter Nils Rosmuller, lector 
transportveiligheid, voorspelde dat deze 
kennisdag niet de laatste is in zijn soort. 
“Want er komen nog veel meer ontwik-
kelingen op ons af op het gebied van 
nieuwe energie. Zoals waterstof, groei 
van het elektrische en hybride wagen-
park en ook op grote schaal zonnepa-
nelen met accustations in woonwijken. 
Allemaal ontwikkelingen die gevolgen 
hebben voor het operationeel optreden 
van de brandweer en die vragen om 
kennis en kunde om incidenten rond die 
nieuwe energievormen effectief en vei-
lig te kunnen aanpakken.”
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weer van Markranstädt. De wagen is door de histo-
rische afdeling van de huidige vrijwillige brandweer 
gerenoveerd en heeft weer zijn originele bijbehorende 
groene kleur uit de Tweede Wereldoorlog en de aanloop 
daar naartoe. Het betreft een KS25: Kraftfahrspritze 
met een capaciteit van 2500 l/min, in 1941 gewijzigd in 
GLG: grosses Löschgruppenfahrzeug en in 1943 nog-
maals gewijzigd naar autospuit LF25. 
Uit de stad Münster kwam een Volkswagen 181 ‘Kübel-

wagen’ (1969-1980). 
De voormalige Duitse Democratische Republiek was ver-

tegenwoordigd door een groot aantal voertuigen: een 
IFA W50-LA tankautospuit TLF16, een IFA W50-L 

tankautospuit LF16-TS 8, een Robur LO 2002 A 
(model 1973) bluseenheid LF8-TS8, een Barkas 
B1000 bluseenheid KLF-TS8 (model 1961-1987) 

met bijbehorende slangenaanhanger en een 
Wartburg 1.3 uit 1988 als commando-

wagen.
De uit 1966 daterende Merce-

des-Benz Unimog van Neu-
hardenberg werd ooit bui-
ten dienst gesteld omdat hij 

‘onherstelbaar’ vernield 
werd ten gevolge van 
een brand. De perso-
neelsvereniging heeft 
het voertuig over-

genomen en prachtig 
gerestaureerd.

2019: Oostenrijk
De honderden bezoekers konden verder genieten van de prachtig gelegen 
stad, zonnen op het strand of gewoon genieten in de parken rond het fort 
van Sonderborg. Wij kijken alvast uit naar de Feuerwehrsternfahrt editie 
2019 in het Oostenrijkse Dorfgastein van 30 mei tot en met 2 juni 2019. De 
toekomstige gastheren waren in Sonderborg aanwezig waren met hun Opel 
Blitz autospuit uit 1959 met opbouw van Rosenbauer.

Tekst en foto’s Jean-Paul Heyens

Opel van Dorfgastein.
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Wie zijn de medewerkers van 
Eén-Eén-Twee? Wij stellen ze aan u 
voor. In willekeurige volgorde. Deze 
keer een van de medewerkers van het 
eerste uur, die tot nu toe bij àlle uitgaven 
betrokken was.

Even voorstellen
Mieke Janssen
Mieke Janssen (officieel Anneke-Mieke vandaar de A.M.) 
maakt de layout van het Tijdschrift Eén-Eén-Twee (en de 
voorgangers: het tijdschrift 06/11 en de Brandweerhobbyist). 
Ze doet het niet als beroepskeuze maar is er zo’n beetje per 
ongeluk ingerold. Mieke behaalde in 1978 het diploma van 
verpleegkundige om daarna enkele jaren in het ziekenhuis te 
werken en van 1985 tot 2003 als ambulanceverpleegkundige 
bij een ambulancedienst werkzaam te zijn. 

Het belangrijkste diploma had zij echter al op de middelbare 
school behaald: een typediploma van het instituut Scheideg-
ger! Dat bleek reuze goed van pas te komen bij het maken 
van het verenigingsblad van de mede door haar vriend (nu 
haar man) opgerichte Nederlandse afdeling van de Engelse 
vereniging van belangstellenden in het brandweerwezen, de 
voorloper van de VBB. 
De oprichter van de vereniging en vriend bedachten dat bij 
het verenigingslidmaatschap uiteraard een blad hoorde. Maar 
na het maken van een aantal bladen bleek de interesse van de 
heren toch niet echt bij het in elkaar plakken van een blad te 
liggen. En omdat Mieke toch kon typen was het misschien 
wel handig haar uit te leggen hoe je met wat knip- en plak-
werk een blad kon maken. Als vervolg hierop bleek het een 
makkelijke stap om haar in plaats van een rammelende Schei-
degger, een Adler elektrische schrijfmachine te geven en ook 
meteen maar een stencilmachine.
Nadat het blad het stadium bereikte dat het gedrukt kon wor-
den, werd Mieke door de heren op de  drukkerij uitgelegd wat 

er verwacht werd. Er werd een lichtbakje in elkaar getimmerd 
om alles wat rechter en mooier te plakken. Maar ook nu bleef 
het typediploma van pas komen. Al was dat toen op een fors 
uitgevallen IBM-composer met geheugenkaarten en verwis-
selbare lettersoorten. Daar werd in eerste instantie buiten kan-
tooruren op de drukkerij op gewerkt. Vervolgens verhuisde 
het loeizware apparaat in de weekenden naar het kantoor van 
Mieke. En uiteindelijk werd een dergelijk apparaat van de 
drukker overgenomen. Het bezit daarvan leidde ook tot het in 
opdracht van andere uitgeverijen door Mieke produceren van 
teksten voor boeken en tijdschriften.
Hetzelfde gold voor het typewerk en de opmaak van de di-
verse boeken en voor het tijdschrift voor de ambulancesector, 
waarin Mieke tevens eigen artikelen schreef en een redactio-
nele taak had. Overigens schreef zij in de beginjaren ook een 
aantal artikelen voor de voorganger van dit tijdschrift.
Nadat het computertijdperk zijn intrede deed moest Mieke 
ook hiermee doorgroeien om het blad te kunnen blijven 
maken. De composer ging de deur uit en al snel kwamen de 
stroken tekst uit de computer. Het typewerk werd gelukkig 
minder omdat alle artikelen nu niet meer overgetikt hoefden 
te worden. Het in elkaar knippen en plakken van het blad op 
een lichtbak bleef nog wel even bestaan. Die lichtbak ging de 
deur uit toen Aldus Pagemaker op de markt kwam, de voorlo-
per van het huidige opmaakprogramma Adobe Indesign, waar 
nu het blad mee gemaakt wordt. In kort bestek is dit het beeld 
van hoe het blad door haar in de afgelopen 40 jaar gemaakt is.
De verzending werd vele jaren ook ‘in eigen huis’ gedaan: 
de abonnementenadministratie bijhouden, etiketten tikken, 
bladen in enveloppen en vervolgens op postcode sorteren en 
bundelen. Soms geholpen door anderen, maar altijd met als 
vaste factor Mieke Janssen. Het beheer van het adressenbe-
stand van de VBB en bijbehorende secretariaatswerkzaamhe-
den zijn eveneens vele jaren door Mieke uitgevoerd. 
Zij is een van de redenen dat het nog steeds mogelijk is zes 
maal per jaar Eén-Eén-Twee te produceren, inmiddels zo’n 
250 uitgaven en 10.000 pagina’s gedurende ruim 40 jaar.
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Tweedaags congres Netwerk Brandweervrouwen in Drenthe
Het Netwerk Brandweervrouwen organiseerde op 
16 en 17 maart samen met de Veiligheidsregio Drenthe een 
tweedaags congres. Tijdens het congres voor repressieve 
en niet-repressieve brandweervrouwen kwamen onder 
andere de thema’s mentale weerbaarheid en natuurbrandbe-
strijding aan bod.

Drenthe heeft maar weinig rechte we-
gen en dat gold ook voor het tweedaags 
congresprogramma. Een rechte weg 
kent weinig verrassingen, kromme we-
gen maken het spannender, je weet niet 
wat er na die bocht komt. De animo 
voor het congres was verrassend groot. 

De deelnemers werden vanaf kwart over 
negen ontvangen en om 10.00 uur ging 
de tweedaagse op Drentse wijze van 
start. Een uur later werd ook de infor-
matiemarkt geopend door Marktmeester 
Ewout. De kramen waren ingericht door 
enthousiaste collega’s. Op de markt 

konden de deelnemers munten verdie-
nen, die weer konden worden besteed 
tijdens de feestavond. Er werden veel 
gezellige, informatieve en enthousias-
merende gesprekken gevoerd.

Weerbaarheid

Om 13.00 uur was het tijd voor een 
pittig en voor sommigen herkenbaar 
thema: de impact van schokkende ge-
beurtenissen op de mentale weerbaar-
heid. Als hulpverlener zijn we direct 
paraat als de pager daarom vraagt. We 
verlenen hulp aan hen die deze behoe-
ven. Dat maakt ons vak prachtig, maar 
wat doet het met ons als hulpverleners? 
Hoe zijn we voorbereid op schokkende 

Eén-Eén-Twee Congres
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De organisatoren van het congres: Betsie Dekker (links) en 
Mariska Petstra. Rechts: Stand brandonderzoek.
Links: Groepsfoto van de deelnemers.

Boven: Nieuwe technieken 
uitproberen.

Foto’s v.l.n.r.: Klaar voor 
brandbestrijdingsoefening 
op het oefencentrum, een 
autobrand doven met een 
blusdeken, uitleg van het 
gebruik van een veetakel.

Tweedaags congres Netwerk Brandweervrouwen in Drenthe Door 
Henk Brunink

ervaringen? Of achteraf: hoe ver gaat 
onze empathie naar diegene die een 
traumatisch incident heeft meegemaakt? 
Wat is jouw beeld, wat is de mijne? De 
toehoorders kregen geen handreiking 
waarmee PTSS te vermijden is. Was het 
maar zo gemakkelijk. De rode draad 
was het bespreekbaar maken van di-
verse zaken. Zoals hoe de werking van 
je brein de verwerking van gebeurtenis-
sen beïnvloedt. Maar ook de invloed 
van je verleden, je bagage. Alles heeft 
een reden! We werden meegenomen in 
verschillende verhalen. Het COT (Col-
legiaal Ondersteuningsteam) vertelde 
hoe opvang en nazorg in Drenthe in 
eerste lijn worden opgepakt.
Helaas hebben we in Drenthe een aantal 

collega’s verloren tijdens de inzet. Dit 
heeft impact op iedereen, ook op de col-
lega’s van het COT. Na enkele sprekers 
was er een heel diep persoonlijk verhaal 
van Harry Hanenburg. Diep respect 
hadden de congresdeelnemers voor 
hem. Respect voor hoe hij na alles wat 
hij heeft meegemaakt als uitgezonden 
militair, brandweerman, echtgenoot, 
vader en grootvader, met die ervaringen 
nu anderen wil helpen om traumatische 
ervaringen bespreekbaar te maken. Ter-
wijl hij zelf ook PTSS heeft opge-
lopen en nog volop in zijn eigen 
verwerking zit, vertelt hij toch zijn 
verhaal en geeft hij iedereen de 
kans vragen te stellen in het Forum. 
Na deze indrukwekkende en mooie 

middag maakten de deelnemers zich 
op voor een gezellig diner in het mooie 
Schortingshuis in Spier. Hierbij waren 
ook de collega’s aanwezig die hielpen 
bij het verzorgen van de tweedaagse.

Praktijkworkshops

De volgende ochtend werden de con-
gresgangers fris, fruitig en enthousiast 
ontvangen op het oefencentrum Wijs-
ter, dat op de tweede dag als gastheer 
optrad. De deelnemers werden in drie 
groepen ingedeeld om deel te nemen 
aan workshops naar eigen keuze. 
Een van de opties was een loopbaan-
route van 5 kilometer op het Dwingel-
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derveld. Daar kon men kennis maken 
met het Drentse heideleven. Heidebrand 
heeft invloed op heideschapen en veel 
andere levende wezens die hier rondlo-
pen, vliegen en kruipen. In Ruinen ston-
den enthousiaste mannen en vrouwen 
klaar om een andere groep een geweldi-
ge ochtend te bezorgen. Hier konden de 
deelnemers bij min 4 graden en een ste-

vige wind met een gevoelstemperatuur 
van min 11 graden meekijken met een 
natuurbrandbestrijdingsoefening. Hier 
en daar kon men ook zelf de handen 
uit de mouwen steken. De inzet van de 
waterwagens in Drenthe was hier live te  
zien, natuurbrandbestrijdingsvoertuigen 
konden worden bekeken en er kon een 
uitkijktoren worden beklommen. Ook 

de oude en nieuwe schaapskooi stonden 
open voor bezoek en wie een camera 
bij zich had, kon schitterende foto’s 
maken van de omgeving. De groep die 
achterbleef in Wijster kon verschillende 
branden bestrijden op het oefencentrum, 
waaronder een kelderbrand en een au-
tobrand, die met een blusdeken werd 
gedoofd.

Ambulancepost IJsselmuiden 
gered van brand
Het was op donderdagavond 22 
maart kantje boord voor de ambu-
lancepost van de RAV IJsselland in 
IJsselmuiden. In het bedrijfsverza-
melgebouw waarin de uitrukpost is 
gevestigd brak brand uit. Een snelle 
melding en snelle brandweerinzet 
voorkwamen dat de ambulancepost 
en het wagenpark in vlammen opgin-
gen.
De brand brak rond 20.00 uur uit in 
een meubelmakerij die aan de achter-
zijde van de ambulancepost grenst. 
Een verpleegkundige die op de boven-
verdieping aan het werk was, rook een 
sterke brandlucht en ontdekte dat er 
rookontwikkeling uit het pand van de 
buren kwam. De melding van de brand 
bij de Meldkamer Oost-Nederland 
verliep letterlijk via een korte lijn. Een 
ambulancechauffeur greep direct naar 

de portofoon en meldde het incident via 
C2000. Terwijl brandweereenheden uit 
IJsselmuiden en Kampen zich naar het 
brandadres aan het Kleiland spoedden, 
nam het personeel van de RAV alvast 
het zekere voor het onzekere en reed de 
in de garage gestalde ambulances naar 
buiten.
Bij de verkenning bleek dat de brand 
woedde in meubelmakerij Seinen. De 
brand, die werd opgeschaald naar mid-
delbrand, was korte 
tijd uitslaand via 
het dak, maar werd 
door de gearriveer-
de brandweereen-
heden relatief snel 
bedwongen. Twee 
tankautospuiten, 
een watertank-
wagen, slangen-

materieelwagen en hoogwerker werden 
ingezet. Dankzij de snelle inzet kon 
branduitbreiding naar de belendingen 
worden voorkomen. De brandontwikke-
ling bleef min of meer beperkt doordat 
een kunststof lichtstraat in het dak van 
de meubelmakerij smolt, waardoor rook 
en hitte konden ontsnappen. Wel liepen 
aangrenzende bedrijven lichte rook- en 
waterschade op.
Tijdens de bluswerkzaamheden raakte 
een brandweerman lichtgewond. Bij 
het uitstappen uit het voertuig botste hij 
tegen een openstaand luik, waardoor 
hij een hoofdwond opliep. Voordeel: 
de ambulancedienst was dichtbij! Hij 
hoefde echter niet per ambulance te 
worden vervoerd en werd nagezien op 
een dokterspost.

Foto’s: Marcel van Saltbommel
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Golden Oldies
In deze editie een serie foto’s van 
bijzondere autoladders uit Duitsland. 
Indien u vragen en/of opmerkingen heeft 
kunt u deze mailen naar: 
dirk.jobing@home.nl 

Foto's:  Dirk Jobing

Autoladder (30 meter). Korps: Bocholt. Gemeente: Bocholt
Automerk: Mercedes-Benz. Type: LF1313B. Opbouw: Metz
Kenteken: BOH-2099 → BOH-F76H. Bouwjaar: 1976

Autoladder (30 meter). Korps: Brakel. Gemeente: Brakel
Automerk: MAN. Type: 14.192. Opbouw: Metz. 
Kenteken: HX-2308. Bouwjaar: 1985. 
Bijzonderheden: tot 2004 Brandweer Berlijn

Autoladder (30 meter). Korps: Smurfit-Kappa Karton 
Wrexen. Gemeente: Diemelstadt. Automerk: Mercedes-Benz
Type: LPKo 1317/42. Opbouw: Metz. Kenteken: KB-H400
Bouwjaar: 1971. Bijzonderheden: tot 1996 Brandweer 
Balingen

Autoladder (17 meter). Korps: Emsdetten. Gemeente: Ems-
detten. Automerk: Opel. Type: Blitz 1.0. Opbouw: Metz
Kenteken: ST-06116. Bouwjaar: 1938
Bijzonderheden: voorheen Brandweer Rheine

Links: Autoladder (30 meter). Korps: Kassel. Gemeente: Kas-
sel. Automerk: Henschel. Type: HS12. Opbouw: Metz
Kenteken: KS-2142 x KS-FV300. Bouwjaar: 1961
Bijzonderheden: nu in beheer bij de ‘Historische Henschel 
Löschzug der BF Kassel’ 

Autoladder (30 meter). Korps: Neu Isenburg. Gemeente: Neu 
Isenburg. Automerk: Magirus-Deutz. Type: Mercur 125
Opbouw: Magirus. Kenteken: OF-2732. Bouwjaar: 1963

27
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‘Stapelscenario’ bij gewestelijke vaardigheidstoets 112 in Zuidlaren
Aan spectaculaire incidentscenario’s ontbreekt 
het gewoonlijk niet tijdens de gewestelijke 
vaardigheidstoetsen in de klasse 112. Dat bleek 
ook tijdens de eerste ronde van de gewestelijke 
112-vaardigheidstoets 2018, die op 28 april in Zuidlaren 
werd gehouden. De negen deelnemende ploegen 
werden geconfronteerd met een echt ‘stapelscenario’, 
een ‘chain of events’ die het uiterste vroeg van de 
bevelvoerders en hun manschappen.

Dit was wat het wedstrijdcomité had 
bedacht: Bij de Rabobank in Zuidlaren 
is een poging van een plofkraak gedaan. 
De gealarmeerde politie ziet een vlucht-
auto met twee inzittenden wegrijden. De 
bestuurder verliest tijdens de vlucht de 

macht over het stuur en botst tegen een 
bouwkeet. De inzittenden zijn gevlucht 
maar de bestuurder is door de politie 
overmeesterd op het brinkje voor de 
Rabobank. De politie ziet dat de vlucht-
auto in brand staat en meldt dit aan de 

AC. ‘Autobrand’ is dan ook de melding 
waarmee de deelnemende ploegen wor-
den gealarmeerd. Bij aankomst wordt de 
brandweerploeg geconfronteerd met een 
chaotische situatie. De politie is net be-
zig de bestuurder in de boeien te slaan. 



29

Eén-Eén-Twee

‘Stapelscenario’ bij gewestelijke vaardigheidstoets 112 in Zuidlaren

Uitslag:
Korps punten
1. Neerijnen West  1557
2. Maasdriel Oost  1542
3. Beilen   1530
4. Otterlo   1489
5. Buren   1333
6. Purmerend  1309
7. Norg   1302
8. Scherpenzeel  1266
9. Zuidwolde  1202

De vluchtauto heeft een voorbijganger 
geschept en die ligt bekneld onder de 
auto. De brandende vluchtauto staat 
tegen de gevel van de keet en blokkeert 
de toegangsdeur van de keet. In de keet 
is een kast omgevallen, waaronder de 
uitvoerder van de bouw bekneld ligt, en 
dat terwijl de brand al deels naar binnen 
is geslagen.
Op het moment dat het ongeval plaats-
vindt, is een plantsoenarbeider van de 
gemeente tegenover de bouwkeet aan 
het werk met een verreiker om takken 
van een boom te zagen. De groenwerker 
in de korf van de verreiker is volledig in 
paniek omdat hij alles heeft zien gebeu-
ren en vergeet dat hij bezig is met het 
afzagen van een dikke tak. Zijn collega 
op de grond wordt geraakt door de tak 
en ligt naast de verreiker op de grond 
met de afgezaagde tak op zijn been. Aan 
de arriverende ploeg de opdracht: snelle 

en complete beeldvorming van het com-
plexe incident, overzicht houden en de 
juiste prioriteiten voor de hulpverlening 
stellen. Ga d’r maar aan staan! Het sce-
nario was voor de deelnemers aan de 
eerste gewestelijke 112-ronde een ware 

uitdaging. Het blussen van de brand 
was in dit geval de eerste prioriteit om 
de slachtoffers veilig te kunnen redden. 
Maar er waren meerdere oplossingen 
mogelijk.
Aan het eind van de dag maakte bur-
gemeester René Kraaijenbrink van de 
gemeente Tynaarlo in de brandweerpost 
Zuidlaren de uitslag van de vaardig-
heidstoets bekend. De ploeg Neerijnen-
West behaalde de eerste plaats met de 
beste inzet bij deze gecompliceerde 
opdracht. Tijdens de vaardigheidstoets 
deed zich een unicum voor bij de indivi-
duele beoordeling van de ploegleden: de 
chauffeur-voertuigbediener van de post 
Beilen behaalde een score van 100 pro-
cent, omdat hij als beste ploeglid op alle 
14 beoordelingspunten van de jury het 
maximum cijfer 8 scoorde. De nummers 
1, 2 en 3 van de eerste ronde mogen 
zich op 23 juni melden bij de tweede 
ronde van de gewestelijke vaardigheids-
toets in Zaanstad.

Foto’s: Arno van den Nieuwendijk
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50 jaar oude autoladder weer als nieuw!

In 1967 kocht de 
brandweer van Zaandam 
een nieuwe autoladder 
ter vervanging van een 
Dodge-T110L autoladder 
met Geesink ladderpakket 
uit 1939. Het werd een 
DAF A1600 met dubbele 
cabine en een Metz-
ladderpakket van 30 
meter, geleverd door de 
toenmalige firma Bikkers 
in Rotterdam. De wagen 
kreeg het kenteken AB-
80-67, wagenparknummer 
316 en later roepnummer 
626. De H.L.M. van 
Heijnsbergenkazerne aan 
de Botenmakersstraat 
werd zijn huis.

In 1985 kwam de 
vereniging - toen 
nog Nederlandse 
Vereniging De 
Brandweerhob-
byist - op bezoek 
bij de Zaanse 
brandweer en 
werd er volop van 
de gelegenheid 
gebruik gemaakt 
om ook de DAF-
autoladder te foto-
graferen. 
Foto: Gerard 
Koppers

In 1987 werd de autoladder buiten 
dienst gesteld en vervangen door een 
hoogwerker van Hilton op een Merce-
des-Benz 2228-chassis. De autoladder 
werd verkocht aan een boomchirurg, die 
op de ladder een apart motortje mon-
teerde omdat de automotor zelf nogal 
veel brandstof verbruikte. Na vele jaren 
werd de autoladder bij toeval door een 
van de Zaanse oud-brandweerlieden 
ontdekt in een weiland bij het dorpje 
Ulicoten in Noord-Brabant. Binnen de 
actieve brandweergroep werd overlegd 
hoe ze de autoladder konden aanko-

pen en restaureren. Het ging  toch om 
een redelijk uniek voertuig. Er hadden 
alleen in Amsterdam twee identieke 
autoladders dienst gedaan. Eén daarvan 
raakte total loss op 24 juni  1973 bij 
een aanrijding  tegen de pui van het 
Concertgebouw en de andere liep zeer 
zware brandschade op bij de brand in 
Hotel Polen op 9 mei 1977 en moest 
ook voortijdig worden afgevoerd.
Op 19 december 2003 is de Zaanse au-
toladder uit het weiland gelierd en op 
een dieplader naar Zaandam gebracht. 
Het voertuig werd op het voormalige 
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50 jaar oude autoladder weer als nieuw!

Links: De DAF-Metz autoladder werd in zijn twintig dienstjaren bemand door 
Kring 10 van de Zaanse Vrijwillige Brandweer in de remise aan de Botenmakers-
straat in Zaandam. Foto: Lex Meijn

Links: Eind september 2017 was er 
dan de grote test bij de presentatie bij 
het DAF-museum in Eindhoven. Het 
duo Zaandam-Amsterdam oogstte veel 
waardering en bewondering. Foto: Ge-
rard Koppers
Boven: Ruim tien jaar geleden werd 
begonnen aan de monsterklus om het 
voertuig weer helemaal op te knappen. 
Daar was veel tijd, geduld en vakman-
schap voor nodig. Foto: collectie NBDC
Het handgeschilderde gemeentewapen 
van Zaandam op de beide deuren is een 
waar kunstwerkje op zich. Het maakt 
het nostalgische beeld in ieder geval 
compleet. Foto: Joop Feij

terrein van Eurometaal in een loods 
weggezet en sinds februari 2007 is er 
aan de autoladder gewerkt.  

Stichting

De Stichting Autoladder Zaandam is 
op 15 mei 2009 opgericht met als doel 
het realiseren van de restauratie en 
instandhouding van de Zaanse DAF/
Metz-autoladder uit 1967. Zo’n tien 
enthousiaste vrijwilligers werkten één 
zaterdag in de maand aan dit langdurige 
project. De autoladder is geheel uit el-
kaar gehaald en alle onderdelen werden 
schoongemaakt en geschilderd en zo 
nodig vernieuwd. Gelukkig zijn bij de 
verkoop in 1987 de handboeken van 

DAF en Metz niet meegeleverd aan de 
nieuwe eigenaar, zodat de restauratie-
ploeg er nog veel plezier van had.  
Na een paar proefritjes in de omgeving 
werd op 30 september 2017 de grote 
reis naar Eindhoven ondernomen om 
daar – samen met de één jaar oudere 
DAF-autospuit van Amsterdam – de 
DAF-museumdagen op te luisteren. 
Het was een goede test voor zowel de 
chauffeurs als de wagen, maar ze door-
stonden hem met glans. Als kers op de 
taart werd het oude  gemeentewapen 
van Zaandam nog met de hand op de 
deuren geschilderd door Joke Feij en de 
laatste rafeltjes worden nu onder handen 
genomen. Ondertussen zijn de plannen 
met het Eurometaalterrein wat concreter 

geworden en dreigen de noeste werkers 
hun onderdak op dat terrein kwijt te 
raken. Om daarvoor aandacht te vragen 
is er een online-petitie op poten gezet, 
want het zou toch zonde zijn van die 
tien jaar arbeid als de prachtige auto-
ladder niet goed onder dak zou kunnen 
komen. Gelukkig heeft de gemeente 
voorlopig voor onderdak gezorgd. De 
ontwikkelingen en de geschiedenis zijn 
helemaal te volgen op www.autoladder-
zaandam.nl.
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Oldtimers verwoest in Bergentheim

Groot alarm in Bergentheim in de nacht van 
19 april. Een deel van een bedrijfsverzamel-
pand aan de Kanaalweg West brandde af. In 
het gebouw waren onder andere een garage 
voor klassieke auto’s en een tankstation ge-
vestigd. Vanwege de dreigende brandover-
slag naar het tankstation en aangrenzende 
woningen werd opgeschaald naar zeer grote 
brand en GRIP 1.

Kort voor twee uur werden de brand-
weerposten Bergentheim en Hardenberg 
gealarmeerd voor een bedrijfsbrand 
aan de Kanaalweg West. Twee tankau-
tospuiten en een hoogwerker werden 
ter plaatse gedirigeerd. Daar bleek dat 
de brand woedde in een loods waarin 
oldtimerbedrijf Bert Weiden was geves-
tigd. In tien minuten tijd werd drie keer 
opgeschaald, van middelbrand, via grote 
brand naar zeer grote brand. Brandweer-
eenheden uit Nieuwleusen, Dalfsen, 
Heino, Vroomshoop en Zwolle ver-
leenden bijstand. Vier tankautospuiten, 
een tankwagen, een hoogwerker en een 

watertransportsysteem werden ingezet, 
evenals het nodige ondersteunende ma-
terieel, zoals twee adembeschermings-
eenheden en de Mobiele Commando 
Unit ten behoeve van het CoPI.
De situatie rond het bedrijfsverzamel-
complex zag er enige tijd dreigend uit. 
De felle uitslaande brand was moeilijk 
te bestrijden door de hoge vuurlast in 
het gebouw en de brand dreigde zich 
uit te breiden naar belendende panden. 
Behalve een beddenzaak en enkele wo-
ningen lag ook een AVIA-tankstation 
in de gevarenzone. Alle inzet van de 
aanwezige brandweereenheden richtte 
zich op het voorkomen van verdere 
uitbreiding. Vooral de afscherming van 
het tankstation was een aandachtspunt. 
Gelukkig functioneerden de noodsyste-
men van het tankstation goed, zodat de 
brandstoftoevoer naar de pompen auto-
matisch werd afgesloten. Met de inzet 
van tal van stralen kon brandoverslag 
naar de shop van het tankstation en an-
dere belendende panden op het nippertje 
worden voorkomen. Uit voorzorg wer-
den twee direct aan de brandende loods 
grenzende woningen ontruimd. Vijf 
bewoners werden enige tijd opgevangen 
in een café dat als opvanglocatie werd 
ingericht. Er raakte niemand gewond.
Na enkele uren kreeg de brandweer het 
vuur onder controle en was het gevaar 
voor overslag geweken. Het afblussen 

Eén-Eén-Twee Brandverslag
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van de resterende brandhaarden was lastig in verband met 
de constructie van het gebouw. Daarom werd een kraan ter 
plaatse gevraagd waarmee delen van het gebouw werden ge-
sloopt. De grootste schade leed de oldtimerverzamelaar, die 
zijn pand met daarin diverse gestalde klassiekers en garage-
werktuigen volledig verloren zag gaan. Een bittere pil. Ook 
de naastgelegen beddenzaak liep grote rook- en waterschade 
op. Tegen vier uur werd coördinatiefase GRIP 1 opgeheven 
en een uur later konden ook de bewoners van de ontruimde 
woningen weer terug. De nabluswerkzaamheden duurden nog 
enkele uren.

Foto’s: Marcel van Saltbommel
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De brandweer- en kaaiploeg 
van de Belgische marine in 
Zeebrugge zet zich in voor 
het goed af- en aanmeren 
van de marineschepen. 
Ze zijn tevens 24/7 
verantwoordelijk voor de 
(brand)-veiligheid van de 
infrastructuur, de diverse 
gebouwen maar ook voor de 
in Zeebrugge aangemeerde 
marineschepen. Ook 
het onderhoud van de 
eerstelijnsblusmiddelen en 
het brandweermaterieel 
behoort tot hun takenpakket. Brandweer Marinebasis Zeebrugge (B)
Zodra een bemanning hun aangemeerde 
schip heeft verlaten, neemt de eigen 
veiligheidscentrale de bewaking over. 
Bij brand alarmeren zij de aanwezige 
brandweerploeg. Indien opschaling 
nodig blijkt, is het de civiele Hulpverle-
ningszone West-Vlaanderen die de mili-
taire brandweerlieden bijstaat met extra 
personeel en materieel. 
De intensieve opleiding van de marine-

brandweer gebeurt zowel op de marine-
basis Zeebrugge als in het oefencentrum 
van de Marinecomponent, het Damage 
Control Center bij Brugge. In het Da-
mage Control Center leren marinebe-
manningen hoe ze hun overlevingskan-
sen en die van hun schip kunnen ver-

hogen bij een ongeval of brand op zee. 
Ze volgen er een individuele training en 
groepstrainingen in brandbestrijding, 
eerste hulp, stabiliteit, personeelsbeheer 
en risicoanalyse. Elk bemanningslid is 
immers medeverantwoordelijk voor de 
veiligheid aan boord.
Voor de praktijk beschikt het centrum 
onder andere over locaties in de open 
lucht voor het oefenen van brandbestrij-

ding. Tevens is er 
een gesimuleerde 
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De dienstdoende brandweer/kaaiploeg voor het nieuwe voertuig.

Brandweer Marinebasis Zeebrugge (B) Door 
Henri De Beul

scheepsromp met machineruimte, kajui-
ten, kombuis, en zo meer voor oefenin-
gen in brandbestrijding of chemische, 
biologische, radiologische en nucleaire 
verdediging en ontsmetting. 

Nieuw blusvoertuig

Eind jaren negentig verkreeg de brand-
weerploeg van de marinebasis Zeebrug-
ge via de firma Dias een tweedehands 
Mercedes-Benz 1017 (4x2) met opbouw 

van Van Bergen-Bachert met bouwjaar 
1979. Deze deed eerder dienst bij het 
Nederlandse korps van Oldehove in de 
provincie Groningen. Na enkele jaren 
werd dit voertuig in de blauwe kleur 
van de marine gespoten en nog wat 
jaren later in de meer opvallende gele 
kleur die Defensie voor haar blusvoer-
tuigen invoerde.  
Dit voertuig, samen met een omge-
bouwde Volkswagen LT35 (ex-ambu-
lance) voorzien van eerstelijnsblusmid-

delen, werd in juli 2017 vervangen door 
een nagelnieuwe multifunctionele tank-
autospuit geleverd door Vanassche-Fire. 
Het voertuig werd opgebouwd volgens 
het bestek van de ministeriële tankau-
tospuiten, maar aangevuld volgens de 
wensen van de marine. Het chassis is 
een Mercedes-Benz Atego 1530F 4x2 
met als krachtbron een 6-cylinder Euro-
6 dieselmotor (220 kW) waaraan een 
Allison automatische versnellingsbak 
met hydraulische retarder is gekop-
peld. In de verlengde cabine is, naast 
uiteraard de bestuurder, plaats voor de 
bijrijder en vijf manschappen met in 
de zitplaatsen een geïntegreerde pers-
luchthouder. Achterin het voertuig is 
een klassieke Ziegler-bluspomp met een 
capaciteit van 2000 l/min bij lagedruk 
en 400 l/min bij hogedruk ingebouwd. 
De blusinstallatie bestaat verder uit één 
elektrisch oprolbare HD-haspel, vier 
persuitlaten en een afstandsbediende 
blusmonitor met een vermogen van 
2000 liter water of 950 liter schuim per 
minuut. Aan blusmiddelen worden 2000 
liter water en 300 liter schuimmiddel 
klasse B meegevoerd. 
Kenmerkend de laatste jaren voor de 
blusvoertuigen van de Belgische Defen-
sie zijn de gele kleur waarin de voertui-
gen zijn uitgevoerd en dat er geen speci-
fieke aanduidingen meer op de voertui-
gen zijn aangebracht. Zo ook de nieuwe 
tankautospuit van de marine. Enkel de 
militaire nummerplaat, met Belgische 
driekleur, verwijst naar Defensie.
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Boven: Het Nimbus-snij-blussysteem (middelste 
rolluik links).
Rechts: Voorste rolluik links.
Rechtsonder: Testen met het Nimbus-snij-blussy-
steem door staalplaat van diverse dikten.

Een bijzonderheid is de inbouw van 
een Nimbus N300-60H hogedruk snij-
blussysteem. Bij brand op een schip is 
het niet evident om bijvoorbeeld een 
waterdichte deur zomaar te openen 
waardoor de verse zuurstof de brand 
nog kan aanwakkeren. Door middel van 
het Nimbus-systeem kan in ongeveer 
30 seconden een opening in staalplaat 
van 10 mm gemaakt worden waardoor 
de zuurstoftoevoer minimaal is en het 
brandende compartiment in zeer korte 
tijd geblust kan worden. 
Eenvoudig gezegd bestaat het Nimbus-
systeem uit een hydraulisch aangedre-
ven plunjerpomp met een capaciteit van 
60 l/min bij 300 bar die een snijlans 
aanstuurt via een hogedrukhaspel met 
een lengte van 120 meter. Aan het 
systeem worden korrels (slijpmiddel: 

abrasief) toegevoegd (2 of 4 kg/min) 
waardoor de staalplaat geperforeerd 
wordt en een opening wordt verkregen 
waardoor geblust kan worden. Belang-
rijk voor de marinebrandweer is dat 
zowel het Nimbus-systeem als de blus-
pomp gelijktijdig en samen inzetbaar 
zijn. 
Aandachtige lezers denken waarschijn-
lijk aan het Cobra-systeem dat 
ook in Nederland gebruikt wordt 
en terecht. Beide snij-blussyste-
men zijn vergelijkbaar, waarbij 
het Nimbus-systeem van Engelse 
makelij is en Cobra uit Zweden 
komt. 
Naast het klassieke blusmaterieel 
en werkgereedschappen, bestaat 
de verdere uitrusting van het nieu-
we voertuig uit een stroomgroep 

8 kVA, een lichtmast 24 volts (led), een 
elektro-pneumatisch ladderlaadsysteem, 
achteruitrij- en dode hoekcamera en een 
evacuatiehoorn. Hydraulisch redgereed-
schap is niet aan boord. 

Met dank aan persverantwoordelijke 
Marine: Chef Hubert Rubbens.
Foto’s: ©Belgian Navy  
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Massale ontruiming woonzorgcentrum in Zwolle
Qua omvang stelde de brand niet veel 
voor, maar de impact was groot voor 
de bewoners van woonzorgcentrum 
Fermate in Zwolle. Een brandje in 
een spouwmuur leidde op 16 april 
tot een grote ontruiming. Zo’n 120 
bewoners werden uit voorzorg geëva-
cueerd.

‘Brandgerucht’, luidde om 12.28 uur 
de eerste melding voor brandweerpost 
Zwolle-Noord, die op onderzoek uit-
ging bij het woonzorgcomplex aan de 
Händellaan. In een appartement op de 
derde etage bleek brand te woeden in 
de spouwmuur, waardoor behoorlijk 
wat rook vrijkwam, die zich ook binnen 

het gebouw verspreidde. Reden voor 
opschaling tot middelbrand. Een tweede 
tankautospuit, hoogwerker, watertank-
wagen en de OvD gingen eveneens ter 
plaatse. De brandhaard was moeilijk te 
lokaliseren en omdat de rookontwik-
keling in het gebouw toenam, werd om 
12.50 uur opgeschaald naar GRIP 1 en 
om 13.12 naar GRIP 2 en werd besloten 
uit voorzorg het hele wooncomplex te 
ontruimen. Eenheden uit Wezep, Hattem 
en Dalfsen verleenden bijstand en ook 
een peloton logistieke ondersteuning 
werd ingezet. De GHOR-organisatie 
en de politie schaalden eveneens fors 
op om de evacuatie van de grotendeels 
oudere en kwetsbare bewoners van 

Fermate in goede banen te leiden. Ook 
een noodhulpteam van het Nederlandse 
Rode Kruis werd gealarmeerd.
Voor de geëvacueerde bewoners werd 
een opvanglocatie ingericht in het Del-
tion College. Meerdere bussen werden 
ingezet voor het vervoer van de evacu-
ees. De massale ontruimingsoperatie gaf 
een surrealistisch beeld in de omgeving 
van het wooncomplex. Nadat de brand-
haard in de gevel was gelokaliseerd en 
bedwongen, werd met ventilatoren het 
hele gebouw rookvrij gemaakt, waarna 
aan het eind van de middag de bewo-
ners weer terug konden naar hun wo-
ningen. Het Team Brandonderzoek van 
Brandweer IJsselland doet onderzoek 
naar het merkwaardige brandje.

Foto’s: Marcel van Saltbommel
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Bezoek uit Moskou
Op 1 mei bracht Alexander Karpov, de Russische brandweer-
man en auteur van inmiddels 7 boeken over Russische brand-
weervoertuigen, een bezoekje aan Amsterdam. Kort daarvoor 
had hij zich gemeld bij HHS Uitgeverij/Eén-Eén-Twee Boe-
kenservice dat hij graag een ontmoeting wilde en tevens wat 
zien van het land waar kopers van zijn boeken woonde. Dus 
togen Mieke Janssen en Piet Hoving per openbaarvervoer 
naar de hoofdstad waar brandweerhistoricus Gerard Koppers 
gelukkig al vroeg op het afgesproken punt was, want Alexan-
der bleek de boottocht door de grachten maar aan echte toe-
risten te hebben overgelaten. Vanaf het Rijksmuseum was het 
een korte wandeling naar kazerne Dirk (Honthorststraat) waar 
zich tevens de commandantenkamer met diverse zaken over 
de geschiedenis van de brandweer Amsterdam bevindt. Na de 
uitwisseling van cadeaus en tekenen van het gastenboek, ging 
de wandeling richting kazerne Hendrik aan de Marnixstraat. 
Uiteraard werden op beide kazernes de voertuigen bekeken en 
gefotografeerd. Hoogtepunt vond Alexander toch wel de de-
pendance van het Nationaal Brandweer-documentatiecentrum 
(NBDC) en de collectie van de stichting Behoud Erfgoed 
Brandweer Amsterdam (BEBA) in de kelder van Hendrik. 
Daar bevindt zich onder andere een exemplaar uit 1913 van 
een Engelstalig tijdschrift met daarin een uitgebreid verslag 
van brandweer, branden en brandpreventie in het toenmalige 

Rusland. Een scan daarvan is nu uiteraard ook in Moskou 
gearriveerd. Dat de bezochte ruimte een overblijfsel is van de 
Koude Oorlog, wekte nog enige verbazing bij onze gast. Op 
de wandeling terug naar zijn reisgenoten, werd, op speciaal 
verzoek, nog een harinkje verorberd – op zijn Amsterdams, 
dus gesneden en met zuur, gevolgd door een Amstelbiertje. 
De Nederlandse delegatie hield het bij koffie.

Première
Op zaterdag 21 april verzamelden oud-
leden van de voormalige jeugdbrand-
weer van Wassenaar, hun partners en 
andere belangstellenden zich in de hui-
dige brandweerkazerne. Daar beleefden 

zij de première van een ca. 40 minuten 
durende film waarin herinneringen wor-
den opgehaald over de zeven jaar dat de 
jeugdbrandweer bestond. De voorzitter 
van het Brandweermuseum Wassenaar, 
Rob Gussekloo, leidde het programma 
in, waarna voormalig coördinator Kees 
Plaisier de totstandkoming van de film 
toelichtte. Vervolgens reikte waarne-

mend burgemeester Frank Koen van 
Wassenaar samen met Rob Gussekloo 
de eerste exemplaren van de dvd uit. Ui-
teraard was er daarna nog het nodige na 
te praten, hetgeen desgewenst onder het 
genot van een glaasje 'vuur en water' of 
anderszins kon gebeuren.

Eén-Eén-Twee Korte berichten
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DAF 
modellen
Binnenkort te koop in schaal 1:43 
zijn drie verschillende Nederlandse 
uitvoeringen van een DAF tankauto-
spuit. Het betreft een DAF FFV75 met 
opbouw Rosenbauer en Kronenburg. 
Deze serie wordt op dit moment ge-
produceerd door ScaleMasters™ en 
zal naar verwachting vanaf september 
exclusief verkrijgbaar zijn bij minia-
tuurstore.nl. De voorverkoop zal vanaf 
1 juli starten. Wees er snel bij om te 
reserveren, want de oplage is beperkt 
en er zal geen tweede oplage gemaakt 
worden. SH series is een nieuwe 
lijn van gedetailleerde miniaturen in 
schaal 1:43 van Nederlandse hulpver-
leningsvoertuigen.
www.miniatuurstore.nl

Afrikaanse eenvoud
Onze vaste medewerker Arjan den Bes-
ten bezocht in februari Oeganda, ook 
wel ‘de parel van Afrika’ genoemd. Qua 
hulpverlening valt er helaas weinig te 
blinken. De grote vliegvelden zijn nog 
voorzien van modern materieel maar 
verder zijn in veel gebieden hoogstens 
brandblussers te vinden. En zelfs die 
zijn er lang niet altijd. Kort voor zijn 
bezoek brandde een huis af in een arm 
gebied dat bezocht werd. De afstand 
naar de waterpomp is te groot om ook 
maar een bluspoging te ondernemen. 

Af laten branden en opnieuw opbou-
wen is de enige remedie. En dat in een 
kurkdroog land. In het Murchison Falls 
National Park staat een hotel, gelegen 
aan de Nijl. Dit is een belangrijke toe-
ristische trekpleister voor het land. Het 
‘fire assembly point’ op het terrein lijkt 
niet alleen bedoeld als verzamelpunt, 
maar voor eenieder die zich geroepen 
voelt brandweerman-/vrouw te zijn bij 
een incident. Let ook op de handbe-
diende sirene.

Foto: Arjan den Besten

Uw gegevens
Op 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescher-
ming (AVG) van kracht geworden. Dat betekent dat er sinds 
die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Eu-
ropese Unie (EU). De AVG vervangt de Nederlandse Wet 
bescherming persoonsgegevens. Het hebben van een abon-
nement op Eén-Eén-Twee houdt in dat er sprake is van een 
overeenkomst. De voor de uitvoering van die overeenkomst 
noodzakelijke gegevens worden door HHS Uitgeverij digitaal 
bewaard. Hoe daarmee wordt omgegaan en door wie, staat 
in het zogenoemde Verwerkingsregister. Daarin staat bij-
voorbeeld dat uw gegevens na afloop van het abonnement 
worden verwijderd. Voor leden van de vereniging geldt dat er 
een overeenkomst is tussen de VBB en HHS Uitgeverij. Op 
grond hiervan levert de VBB per uitgave van Eén-Eén-Twee 
een bestand met namen en adressen van degenen die op dat 
moment uit hoofde van hun 
lidmaatschap een blad die-
nen te ontvangen. Hierover 
staat in het Verwerkingsre-
gister dat deze bestanden na 
ontvangst van het daarop-
volgende bestand, worden 
vernietigd. 

39
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INACHUS: Europese innovatie voor 
Urban Search and Rescue Door 

Rob Jastrzebski

Projecten van de Europese Commissie blinken nogal 
eens uit in bloemrijke naamgeving. Neem nou ‘INA-
CHUS’, wat staat voor: ‘Integrated Wide Area Situation 
Awareness & Survivor Localization to Support Search 
and Rescue Teams’. Kortweg: technische oplossin-
gen voor operationele informatiedeling en redding van 
slachtoffers door rampenteams. 

Het EU-project startte vier jaar geleden 
met als doel USAR-teams die bij grote 
rampen slachtoffers onder puin moeten 
redden betere technologische ondersteu-
ning te bieden. Op 20 april presenteerde 
het projectteam de tussenstand op Trai-
ningbase Weeze.

Voor een spectaculaire operationele 
demonstratie-oefening is het nog te 
vroeg in het project, want in de eerste 
drie jaar heeft het INACHUS-studiepro-
ject, waarin ook Nederland met USAR.
NL participeert, alleen nog eerste pro-
totypen opgeleverd van systemen om 
de operationele coördinatie en informa-
tiedeling en het opsporen van slachtof-
fers te verbeteren. Maar het project 
gaat voort en eind dit jaar wordt tijdens 
een slotbijeenkomst van INACHUS in 

Frankrijk een eerste praktijkoefening 
verwacht met operationeel inzetbare 
componenten.

Vier deelprojecten

Het Europese researchproject richt zich 
op de ontwikkeling van een aantal pro-
ducten die het werk van USAR-teams in 
rampgebieden moeten ondersteunen:

• Opsporing van slachtoffers onder puin 
met nieuwe minirobots voorzien van 
(infrarood)camera, radar en sensoren 
om gassen, beweging en lichaams-
warmte waar te nemen.

• Radarsysteem dat door puin heen kan 
kijken en beweging van personen kan 
waarnemen.

• Seismische sensoren die waargenomen 

geluiden onder puin zichtbaar kunnen 
weergeven in een visueel model van 
het ingestorte gebouw.

• Informatiesysteem voor real time 
informatiedeling, gecombineerd met 
digitale informatieformulieren voor 
prioritering en operationele besluit-
vorming.

Het projectteam heeft ook techniek en 
software ontwikkeld om een 3D-model 
van ingestorte objecten te maken, op 
basis van gedetailleerde luchtfoto’s 
die bijvoorbeeld met een drone zijn 
gemaakt. In dit model kan op basis van 
berekeningen worden weergegeven hoe 
de stabiliteit van het object is en waar in 
de ingestorte massa de grootste kans is 
op ruimten waar zich nog overlevenden 
zouden kunnen bevinden.
Samenvattend: INACHUS moet een 
stelsel van onderling samenwerkende 
technische tools opleveren, waarmee 
rampenteams zich sneller en beter een 
beeld kunnen vormen van de situatie in 
het rampgebied, ingestorte gebouwen 
in kaart kunnen brengen en slachtoffers 
sneller kunnen opsporen door de nieuw-
ste beschikbare sensortechnieken toe te 
passen. De verwachting is dat USAR-
teams door deze betere technische on-
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Vertegenwoordigers van USAR-teams 
‘stoeien’ met de nieuwe technische 
tools. Rechts: Demo-stand bij de instor-
tingssite op Trainingbase Weeze.

dersteuning sneller en meer slachtoffers 
kunnen redden.

Slangrobot

De bijeenkomst op Trainingbase Weeze 
werd geleid door het Nederlandse con-
sultancybureau voor crisisbeheersing 
‘Crisisplan’. Na een korte inleiding door 
sprekers van het EU-project en Crisis-
plan, konden vertegenwoordigers van 
deelnemende Europese USAR-teams 
aan de slag met een digitale rampsimu-
latie, waarin zij de ontwikkelde tools 
konden uitproberen op praktische werk-
baarheid. In de middag was er een prak-
tijkdemonstratie van de prototypen van 
de nieuwe sensoren en een compacte 
reddingrobot. Die robot is een slang-
vormig apparaat op minirupsbanden, de 
‘snake’, die met een lijnverbinding op 
afstand wordt bestuurd. Alle deelnemers 
mochten even met de afstandsbedie-
ning aan de slag en de meesten wisten 
feilloos met de kruipende verkenner te 
manoeuvreren door nauwe doorgangen 
onder het puin. De multi-sensor robot 
maakt het mogelijk om gebouwen en 
puinmassa’s te doorzoeken die vanwege 
instabiliteit te gevaarlijk zijn voor men-
sen of zoekhonden.
Werner Overdijk van Crisisplan plaatst 
wel een kanttekening bij de robot en de 
andere technische sensorsnufjes: “De 
eerste stap van het INACHUS-project, 
met het beschrijven van de ontwerp-
criteria, dateert van zes jaar geleden en 
daaruit is dit prototype voortgekomen. 
Inmiddels is de stand van de techniek 
alweer een stuk verder. Een operationele 
variant van de ‘snake’ zal wellicht nog 
lichter, kleiner en flexibeler zijn en nog 
meer mogelijkheden bieden.”
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Modernisering ademluchtvoorziening VRR
Binnen de Veiligheidsregio Rotter-
dam-Rijnmond (VRR) verzorgen 
twee vrijwilligersposten de adem-
luchtvoorziening. Het vrijwillig 
gedeelte van (beroeps)kazerne 
Rotterdam-Frobenstraat, gelegen in 
district Zestienhoven, en de vrijwilli-
gers van de post Ridderkerk, gelegen 
in district IJsselmonde. Begin mei 
arriveerde op de posten het nieuwe 
materieel voor dit specialisme. Een 
splinternieuwe ademlucht-unit, uitge-
voerd als haakarmbak.

Het eerste dat opvalt is de lengte. De 
nieuwe unit is een stuk langer 
dan zijn voorganger. Het geheel 

is opgedeeld in drie ruimtes. Achteraan 
het aggregaat, in het midden de com-
pressieruimte en vooraan de werkruim-
te. Waar de oude unit één deur bevatte 
en verder op te rollen zeilen, is de nieu-
we volledig uitgerust met deuren. Daar-
naast is er sprake van meer werkverlich-
ting rondom en een groter uitschuifbaar 
scherm tegen weersinvloeden.

Uitbreiding

Er zijn ook nieuwe elementen aan-
gebracht. Aan de buitenzijde valt de 
uitschuifbare mast met gele pit en 

windvlag op. In de unit valt in de 
compressieruimte de brandkraan op. 
Ondanks dat de ademluchtbak geen 
blusvoorziening is, hoort deze er toch 
in. Hij is aangebracht in het kader van 
schoon werken. Aan de brandkraan is 
een kraantje gemonteerd en in de werk-
ruimte bevindt zich een waterslang. Zo 
kunnen de gebruikte persluchtcilinders 
meteen worden gereinigd. De compres-
sor is van Italiaanse makelij. Het gaat 
om een Coltri MCH 36 Silent. De vul-
inrichting in de werkruimte is afkomstig 
van MSA.

Vervoer

De ademlucht-units moeten ook ter 
plaatse worden gebracht. Voor het 
vervoer wordt gebruikt gemaakt 
van verschillende voertuigen. 
Vanaf de Frobenstraat rukt de 
17-9284 uit op de 17-9183. Deze 
drie-assige MAN 27 FNL-G is 
bijna twintig jaar oud. De in Rid-
derkerk gestationeerde 17-9285 
wordt vervoerd door de 17-9283, 
een bijna veertien jaar oude DAF 
FA LF55.250-18. Dit twee-assige 
haakarmvoertuig met kraan was al 
uitgerust met een uitschuifbare balk 
aan de achterzijde om eventueel het 
grootwatertransport te vervoeren. 
Zodoende kan het voertuig de lan-
gere ademlucht-unit prima aan.
Tekst en foto’s: Arjan den Besten
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Nieuw oefencentrum Falck nadert voltooiing
In juni beginnen de eerste trainingen 
op het nieuwe Falck oefencentrum op 
de Maasvlakte. De afgelopen maan-
den is keihard gewerkt aan de af-
bouw en inrichting van het terrein. In 
maart zijn de trainingsfaciliteiten van 
het maritieme- en offshoregedeelte 
al verhuisd van de oude locatie naar 
de nieuw gegraven haven 300 meter 
verderop, zodat de haven op het oude 
Falck-terrein kan worden gedempt. 
Op de plek waar Falck (voorheen RISC 
en Nutec) twintig jaar lang gevestigd 

was, verrijst de komende jaren een 
nieuwe olieterminal. Daarvoor moest de 
aanbieder van industriële en publieke 
brandweertrainingen en offshore en 
maritieme veiligheid verkassen; voor 
de tweede keer sinds de bouw van het 
eerste RISC-trainingscentrum aan de 
Europaweg in 1986.
Op het nieuwe kennis- en trainingscen-
trum verrijzen nieuwe oefen- en trai-
ningsfaciliteiten voor gebouwenbrand-
bestrijding en industriële brandweer-
zorg. Falck wil de trainingsmethodieken 

en brandscenario’s meer afstemmen op 
de kennis en inzichten die onderzoek en 
praktijkexperimenten in het brandweer-
veld de afgelopen jaren hebben opgele-
verd. Zoals trainen met nieuwe inzettac-
tieken met lage druk en bluslansen bij 
grotere en fellere brandscenario’s. De 
industriële trainingssite krijgt vijf grote 
industriële procesinstallaties, die nog 
realistischer van opzet zijn, gebaseerd 
op de wensen van industriële brand-
weerkorpsen uit de klantenkring van 
Falck. Ook komt er een nieuwe opslag-
tank met tankput, waar uiteenlopende 
tank- en tankputbrandscenario’s kunnen 
worden beoefend. De oefentank en de 
chemie- en raffinaderijobjecten worden 
voorzien van stationaire blusvoorzienin-
gen, zoals sprinkler- en koelsystemen en 
blusleidingen met vast opgestelde moni-
toren die ook op echte chemische plants 
en terminals aanwezig zijn. De officiële 
opening van het nieuwe centrum staat 
gepland voor oktober. De foto toont de 
stand van de bouw medio mei.

Tekst Rob Jastrzebski

Ark tweemaal getroffen door noodlot
De legendarische Ark van Noach door-
stond in de begintijd van de mensheid 
de zondvloed, maar ook de nagebouwde 
replica, de 30 meter lange ‘Verhalen-
Ark’ van Aad Peters heeft de afgelopen 
maanden de nodige weerstand moeten 
bieden tegen de elementen. Op 18 janu-
ari raakte het drijvende bijbelmuseum 
beschadigd toen het tijdens de zware 

storm op drift raakte in de haven van 
Urk en daarbij een aanlegsteiger met 
afgemeerde jachten ramde. Tijdens het 
herstelwerk bij scheepswerf Geertman 
in Zwartsluis, brak op 18 april brand uit 
in het schip.
De brand ontstond rond half zeven in de 
ochtend. Vermoedelijk door vonkvor-
ming bij het verwijderen van een stoot-
bumper, vatte de houten scheepswand 
vlam. De brandweerposten Zwartsluis 
en Hasselt werden gealarmeerd en wis-
ten door snel ingrijpen te voorkomen 
dat het immense houten vaartuig verlo-
ren ging. Wel is de schade aan het schip 
groot. De hevige rookontwikkeling 
heeft ook de bijbelse thema-expositie 
aan boord beschadigd. Ook het brand-
weervaartuig van Zwartsluis werd uit 
voorzorg alvast te water gelaten om 
eventueel een inzet vanaf het water te 
doen, maar de brandhaard was vanaf de 
kade goed bereikbaar.

Foto’s: Marcel van Saltbommel
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‘Basiskamp’ Grootschalig en Specialistisch Optreden op Papendal
“Één voor allen, allen voor één”

Stephan Wevers (links) en Max Krisman 
tijdens de inleiding.

Amerika kent het fenomeen ‘base camp’ van waaruit in het 
natuurbrandseizoen de brandbestrijdingsoperaties worden 
aangestuurd. Topsportcentrum Papendal had op 15 mei 
ook wel wat weg van zo’n basiskamp. Brandweer Nederland 
presenteerde op het terrein het programma Grootschalig 
en Specialistisch Optreden aan vertegenwoordigers van alle 
veiligheidsregio’s. Conclusie: het brandweerveld heeft de 
afgelopen jaren hard gewerkt aan de ontwikkeling en imple-
mentatie van diverse specialismen.

Een grote twee verdiepingen tellende 
evenemententent diende als congres-
ruimte, waar de deelnemers aan het 
seminar werden ontvangen en toege-
sproken. Toegegeven, de tent stond er 
al. Van 4 tot 6 mei vond hier de BMX 
Supercross Worldcup plaats. Na het ver-
trek van de bikers kon Brandweer Ne-
derland het terrein en de tent voor een 
‘zacht prijsje’ huren. Op het aangren-
zende grasveld waren stands geplaatst 

waar de brandweerspecialismen zich 
presenteerden met materieel en uitleg.

Musketiersgedachte

Na het welkomstwoord door program-
mamanager Max Krisman, nam voor-
zitter Stephan Wevers van Brandweer 
Nederland de aanwezigen in zeven-
mijlssprongen mee in het ontwikkeltra-
ject van Grootschalig en Specialistisch 

Optreden van Brandweer Nederland: 
“Het begon in 2008 met een plan voor 
expertregio’s waarin een aantal regio’s 
hun kennis en capaciteiten voor be-
paalde specialismen zouden inzetten ten 
behoeve van heel Nederland. Maar dat 
plan was te bestuurlijk en te directio-
neel van opzet en is daarom nooit goed 
van de grond gekomen. Daarna zijn we 
vanaf 2012 met het hele brandweerveld 
aan de slag gegaan om vanuit een nieu-
we visie op hedendaagse risico’s in de 
samenleving samen een structuur voor 
grootschalig en specialistisch optreden 
op te bouwen. Met de Raad van Brand-
weercommandanten als opdrachtgever. 
Dat programma werpt zijn vruchten 
af, zo zagen we tijdens de mooie de-
monstratie op de eRIC-vakbeurs: inter-
regionale bundeling van kennis en spe-
cialismen uit verschillende regio’s ten 
behoeve van het collectief. Een soort 
musketiersgedachte: één voor allen, 
allen voor één. En we zijn er nog niet, 
want de komende jaren zal de structuur 
voor grootschalig en specialistisch op-
treden verder worden doorontwikkeld 
en aangepast aan de behoeften van de 
samenleving en de veiligheidsregio’s.”

Projectenpitch

Na de inleiding van Wevers kwamen 
in een ‘projectenpitch’ de deelproject-
leiders aan het woord om de stand van 
zaken te belichten rond Grootschalig 
Brandweeroptreden, Natuurbrandbe-
heersing, Logistiek en Ondersteuning, 
Specialistische Technische Hulpver-
lening en Incidentbestrijding Gevaar-
lijke Stoffen. Even toetsen in de zaal: 
hebben we wel beeld bij ‘grootschalig 
optreden’? Wat is dat precies en hoe 
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‘Basiskamp’ Grootschalig en Specialistisch Optreden op Papendal
Door Rob Jastrzebski

Onder: Wat zit er nou allemaal in de 
container van STH?
Fire Bucket Operations van de Ko-
ninklijke luchtmacht.
Grootschalige Ontsmettings Eenheid 
(GOE), onderdeel van IBGS.

vaak komt het voor in de Nederlandse 
brandweerpraktijk? Gemiddeld 300 keer 
per jaar, becijfert projectleider Gerbrand 
Jonker, uitgaande van het criterium van 
de inzet van vier of meer tankautospui-
ten. Bijna elke dag vindt dus ergens in 
Nederland een incident plaats dat een 
grootschalige inzet vereist.
Grootschaligheid en specialistisch op-
treden zijn twee verschillende dingen, 
maar ze vallen wel vaak samen en 
daarom zijn de in 2012 afzonderlijk 
gestarte trajecten eind 2013 gebundeld 
in het programma ‘Samen werken aan 
Grootschalig en Specialistisch Optreden 
Brandweer Nederland’. Vanaf 2014 
worden de eerste concrete resultaten 
geïmplementeerd. Als eerste startte 
de opbouw van het Specialisme Tech-
nische Hulpverlening dat inmiddels 
‘staat’ en zijn eerste praktijkinzetten 
al achter de rug heeft. STH ontwikkelt 
zich nog verder en gaat zich vanaf nu 
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Boven: Handcrew natuurbrandbestrij-
ding.
Rechts: Ook van de partij: het mobiele 
CBRN-lab van het RIVM.
Onder: Over logistiek gesproken: hoe 
krijg je een informatiemarkt op locatie?

onder andere focussen op de inzet bij 
grote transportincidenten. Vanaf 2016 
komen ook de projecten voor de andere 
specialismen uit de startblokken. Na-
tuurbrandbeheersing is goed op dreef en 
implementeert dit jaar onder andere een 
nieuwe risico-index voor natuurbranden 
en het natuurbrandverspreidingsmodel. 
Ook wordt samen met terreinbeheerders 
en andere partijen gewerkt aan het reali-
seren van een ‘gebiedsgerichte aanpak’ 
om het natuurbrandrisico te reduceren. 
Voor Incidentbestrijding Gevaarlijke 
Stoffen wordt de projectorganisatie nu 
gebouwd en de landelijke organisatie 
voor dit specialisme wordt in 2019 en 
2020 geïmplementeerd.

Ruim baan voor drones

Dan logistiek en ondersteuning. Een 
clusterproject waaronder verschillende 
deelprojecten vallen: hier gaat het onder 
andere over ‘spullen’ en over het maken 
van afspraken tussen de brandweer-
regio’s en andere partijen die kennis en 

materieel hebben waaraan bij een groot-
schalige of complexe inzet behoefte 
is. Zo zal een landelijke database voor 
materieel en kennis worden ontwikkeld 
en moeten waakvlamovereenkomsten 
worden gesloten met externe partijen 
om te verzekeren dat op het ‘Uur U’ 
de gevraagde knowhow en capaciteit 
ook beschikbaar is. Defensie is met zijn 
logistieke organisatie een partner bij uit-
stek in dit project, maar ook private be-
drijven met specifieke kennis en kunde. 
Wat staat waar en hoe kunnen we erover 
beschikken? Handig om afspraken en 
waakvlamovereenkomsten niet 25 keer 
per regio te organiseren, maar om dit 
voor alle regio’s in één afsprakenkader 
te doen. In het kader van het project 
wordt ook gekeken naar wat de impact 
is van bijvoorbeeld een grootschalige 
stroomuitval of uitval van eigen vitale 

verbindingen en wat dat betekent op het 
gebied van logistiek en ondersteuning.
Ook drone-ondersteuning maakt deel 
uit van dit project en op dit thema was 
op de dag van het seminar zowaar be-
langrijk nieuws te melden. Zoals in een 
eerdere editie van dit blad beschreven 
staat de landelijke vliegorganisatie 
voor brandweerdrones in de startblok-
ken, maar was het wachten nog op het 
wegnemen van de laatste hobbels op 
het gebied van regelgeving, zodat de 
brandweer echt zijn handen vrij heeft 
om drones onder alle omstandigheden te 
kunnen inzetten bij calamiteiten. Mark 
Bokdam, het ‘gezicht’ van de landelijke 
drone-organisatie, kon aan het eind van 
de dag melden dat de laatste regelge-
vingshobbels daadwerkelijk zijn wegge-
poetst. Daarmee heeft de brandweer nu 
onbeperkte vliegmogelijkheden, ook in 
de nachtelijke uren en ook boven men-
sen. Mits alle voorgeschreven opleidin-
gen en trainingen door de ‘piloten’ zijn 
gevolgd uiteraard. Dat betekent volgens 
Bokdam dat de brandweer nu plotseling 
koploper is binnen de groep profes-
sionele drone-gebruikers in Nederland. 
Waar andere diensten zoals de politie 
en defensie aanvankelijk fungeerden 
als raadgevers voor het brandweerveld, 
is die rol nu omgedraaid en willen de 
partners nu weten hoe de brandweer dit 
resultaat heeft gerealiseerd. Toch iets 
om trots op te zijn…
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Eerste zes voor Noord-Holland Noord

Post Roepnummer Kenteken

De Cocksdorp 10-5932 48-BKH-1

Langedijk 10-5332 49-BKH-1

Obdam 10-5233 50-BKH-1

Wieringerwaard 10-5030 51-BKH-1

Stompetoren 10-5731 52-BKH-1

Warmenhuizen 10-5634 53-BKH-1

Zaterdag 18 februari zijn de eerste 
zes nieuwe tankautospuiten van Vei-
ligheidsregio Noord-Holland Noord 
gepresenteerd tijdens een feestelijke 
bijeenkomst in Hoorn. De zes zijn de 
eerste uit een mantelovereenkomst 
voor in totaal 38 nieuwe wagens. 

Modellen van brandweerauto’s en nog veel meer: 

www.wild-toys.nl
Nu met link naar aparte site met 

tweedehands modellen

info@wild-toys.nl
06-18074481

Het gaat om 33 basis tankautospuiten 
en vijf compacte: een Rosenbauer AT 
op een Mercedes-Benz Atego 1530 
F4x2 Euro-6 chassis. De basis tankau-
tospuiten hebben een tankinhoud van 
2000 liter water. De compacte wagens 
hebben 1500 liter water aan boord. De 
manschappencabine is één geheel met 
de opbouw. Hierdoor ontstaat een hoger 
plafond, wat zorgt voor meer comfort 
voor de manschappen. In de cabine is 
directe en indirecte LED verlichting 
geplaatst. Dat moet zorgen voor een 
betere voorbereiding en een rustgevend 
effect vóór, maar vooral ook na een 
zware inzet. De deuren van de cabine 
zijn voorzien van een uitdraaitrap die de 
in- en uitstap in looprichting mogelijk 
maakt, zelfs met een ademluchttoestel.
Enkele wagens zijn voorzien van een 
trekhaak en/of een lier, afhankelijk 
van de keuze van de betreffende ploeg. 

Opvallend is verder de plaats van de 
lichtmast. Deze is gemonteerd in de 
opbouw tussen kast 1 en 2. De mast is 
pneumatisch uitschuifbaar, draaibaar en 
kantelbaar. De uitgeschoven hoogte is 
maximaal zes meter vanaf de voet van 
de mast. De wagens zijn voorzien van 
dubbele Martinhoorns in of onder de 
bumper. Optioneel kan worden gekozen 
voor een extra luchthoorn.
De zes tankautospuiten zijn geleverd 
aan de posten Obdam, Langedijk, Stom-
petoren, Wieringerwaard, Warmenhui-
zen en De Cocksdorp. De volgende 
tankautospuiten worden de komende 
jaren gefaseerd geleverd. De overeen-
komst heeft een looptijd van minimaal 
vier jaar, met een mogelijkheid deze te 
verlengen tot maximaal acht jaar.
In 2013 werden de laatste standaard 
tankautospuiten geleverd aan Noord-

Holland Noord, omdat kort daarna le-
verancier Gemco failliet ging. De regio 
kocht in 2016 nog wel drie combi tank-
autospuiten voor het duingebied en drie 
tweedehands voertuigen voor opleiden 
en oefenen.
Om nieuw materieel te kunnen aan-
schaffen, moest er een Europese aanbe-
steding worden gestart. Vier bedrijven 
deden in november 2016 mee aan de 
procedure. In januari 2017 werd de 
opdracht definitief gegund aan Rosen-
bauer/DRV. Twee maanden later zette 
regionaal commandant Steven van de 
Looij zijn handtekening onder de be-
stelopdracht voor de nieuwe tankauto-
spuiten.

Tekst Evelien Olivier-Wittenberg
Foto’s Simon Frank en 
Hans Peter Olivier 
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Blusreus voor Sitech
Voor het industriegebied Chemelot in 
Geleen is een nieuw schuimblusvoertuig 
in dienst genomen. Chemelot omvat 54 
bedrijven waarvan er 21 onder het Be-
sluit risico’s zware ongevallen (BRZO) 
vallen. Het voertuig is eigendom van Si-
tech, de serviceorganisatie die voor een 
groot deel van de bedrijven op Cheme-
lot het onderhoud, projecten, infrastruc-
tuur en afvalwaterzuivering beheert. 
Ook de (business unit) BU Fire Brigade 
& Security valt onder verantwoordelijk-
heid van Sitech. Omdat Chemelot bin-
nen de veiligheidsregio Zuid-Limburg 
als apart OVD-gebied geldt, staat deze 
naam op de voertuigen van Sitech.
De nieuwe aanwinst is gebouwd door 

Kenbri op een Scania P450 LB 8x2 met 
een zescilinder Euro-6 motor met een 
vermogen van 331 KW (451 PK). De 
Scania-cabine is van het type CP16L. 
Het vierassige voertuig heeft een maxi-
maal toelaatbaar gewicht van 36 ton,  
een lengte van 11,57 meter en een wiel-
basis van 5,70 meter.
De opbouw is van het Britse bedrijf 
Polybilt UK en bestaat uit copolymeer. 
De blusmiddeltanks bevatten 9000 liter 
water en 6000 liter schuimmiddel. De 
pomp is van Hale en heeft een capaciteit 
van 11.360 l/min. De Firedos bum-
permonitor levert 2000 l/min met een 
worplengte van 50 meter en de Firedos 
dakmonitor doet daar met 8000 l/min en 

95 meter nog een schepje bovenop. 
Het voertuig is links en rechts identiek 
voorzien van zuig- en persaansluitingen 
van 3”en 6”, aansluitend bij de (groot-
vermogen) hydranten op het Chemelot-
terrein. Tevens is er een 3” gereduceer-
de aansluiting en een 1,5” aansluiting 
voor poedervoeding naar de blusmo-
nitor via het Hydrochem-systeem van 
Williams Fire. Hiertoe zijn er twee 
1500 kg poederketels als haakarmbak.

Tekst en foto’s Simon Frank
Met dank aan Wim Tholen (manager 
operations dagsupport) en OVD’s 
Frank Jessen en Ron Ruijten, BU Fire 
Brigade & Security. 
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Internationaal symposium drukluchtschuim in Amsterdam
Op 19 en 20 september vindt in Am-
sterdam een internationaal symposium 
over drukluchtschuim (DLS) plaats. 
Tijdens het international Compressed 
Air Foam Symposium (iCAFS) zullen ex-
perts vanuit de hele wereld twee dagen 
lang kennis en ervaringen met DLS met 
elkaar delen. 

Het is voor het eerst dat zo’n groot-
schalige onafhankelijke kennisbijeen-
komst wordt georganiseerd rond het 
thema drukluchtschuim. Specialisten 
uit Nederland, Duitsland, de Verenigde 
Staten, Brazilië en Australië hebben al 
hun medewerking aan iCAFS toegezegd. 
Zij delen hun kennis over onder meer 
wetenschappelijk onderzoek, normen, 
implementatie, praktijktoepassing en 
training. Ritchie Trompert, Manager 
Emergency Response bij de Schiphol 
Group, is bereid gevonden het sympo-
sium voor te zitten.

Expertise delen
Eén van de initiatiefnemers van het 
symposium is veiligheidsexpert Sander 
Hesseling. Over het doel en het  belang 
van het symposium zegt hij: “Wereldwijd 
wordt drukluchtschuim omarmd als een 
belangrijk blusmedium naast of in plaats 
van water. Iedereen is echter het wiel 
aan het uitvinden, terwijl er al zo ontzet-
tend veel kennis en expertise beschik-
baar is. Het symposium biedt de unieke 
kans om deze kennis en expertise met 
elkaar te delen.”
iCAFS is een onafhankelijke bijeenkomst 
zonder winstoogmerk. Dat is belangrijk, 

aldus Hesseling: “Het doel is dat de 
deelnemers twee dagen lang zoveel 
mogelijk kennis opdoen. Dat kan alleen 
als zowel de organisatie als de sprekers 
volledig onafhankelijk zijn.”

Programma
Het programma van iCAFS is te vinden 
op de website: icafs.com. Daar kunnen 
geïnteresseerden zich ook inschrijven. 
Het symposium vindt plaats bij het No-
votel Amsterdam Schiphol Airport. Deel-
name kost €195,- excl. btw per persoon 
(voor beide dagen).
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Foto’s v.l.n.r.: West-Wendover Fire Station,  Engine 11, 
Engine 12. Onder: snelle eerste uitrukfunctie.

Brandweer West-Wendover: hoezo lange aanrijtijden?
Wie de discussie over regionale dekkingsplannen en de 
overschrijding van aanrijtijden door brandweerkorpsen 
volgt, zou zijn licht eens op moeten steken in Amerika. 
In het land van de onbegrensde mogelijkheden krijgt het 
begrip ‘zorgnormen’ een heel andere dimensie, zo leerde een 
flitsbezoekje aan een brandweerkazerne tijdens een lange 
Amerikareis in augustus en september 2017.
West-Wendover in Nevada, gelegen op 
de grens met Utah, was aan het begin 
van de twintigste eeuw een dorpje van 
maar 150 inwoners, maar vanaf begin 
jaren 70 verviervoudigde het inwo-
nertal in enkele jaren tijd 
en nu wonen er 
in de plaats bijna 

4500 mensen. Een stadje omgeven door 
immense leegte in een droog woestijn-
gebied en vlak over de grens met Utah 
de grote zoutvlakten van Bonneville 
en het uitgestrekte Salt Lake. Wat er te 

doen is in West-Wendover? Gokken! 
De gokindustrie veranderde het aanzien 
tussen de jaren 70 en 90 aanzienlijk en 
nu is een lange boulevard met immense 
hotels en casino’s het ‘kloppend hart’ 
van West-Wendover.
Aan die boulevard bevindt zich ook de 
brandweerkazerne van West-Wendover. 
In een notendop: Brandweer West-
Wendover heeft een kleine beroepskern 
van drie man voor de eerste uitruk, 
aangevuld met circa 20 vrijwilligers. 
Het korps beschikt over twee ‘engines’ 
en een snel interventievoertuig dat ook 
voor paramedische uitrukken wordt 
gebruikt. Veel tijd was er niet in het 
krappe reisschema op 1 september, op 
doorreis van Craters of the Moon via 

Salt Lake naar Bryce Canyon, maar 
een korte fotoshoot paste net in 

het programma. Fire Cap-
tain Jeremy Loncar was 

Eén-Eén-Twee Korps
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Brandweer West-Wendover: hoezo lange aanrijtijden?

Rappe wagen voor de Fire Chief.

Special Operations Vehicle, Amerikaanse CoPI-variant.

Door 
Rob Jastrzebski

verheugd met het flitsbezoek van een 
groepje Nederlanders en vertelde kort 
iets over de gemeenschap van West-
Wendover en de inzetpraktijk van zijn 
korps. Een korps met een groot werkge-
bied, bleek uit zijn uitleg, want omdat 

bebouwing en hulpverleningscapaciteit 
in de eindeloze vlakten en heuvellanden 
van Nevada dun gezaaid zijn, moeten 
de brandweerlieden van West-Wendover 
voor brand en hulpverlening niet zelden 
afstanden tot 60 mijl (= ca. 96 kilo-
meter) overbruggen! Dan kun je als 
bewoner van landelijk gebied je brand-
veiligheid beter maar goed voor elkaar 
hebben! Brandveiligheidsadvisering 
behoort dan ook tot de taken van het 
korps, getuige een mobiele preventie-
unit die de kazerne als standplaats heeft.
Vlak over de grens van Utah ligt zus-
terstad Wendover, met een eigen brand-
weerkorps. Geografisch zijn de plaatsen 
zo met elkaar verweven dat bijna sprake 
is van één stad. Bijna, want een plan 
uit 2002 om de plaatsen en dus ook de 
brandweerorganisaties, samen te voe-
gen, is ondanks de positieve uitkomst 
van een referendum onder de inwoners, 
nooit uitgevoerd…
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Nederland kent een lange traditie als het gaat over het 
redden op zee. In een aantal artikelen putten wij uit het 
omvangrijke archief van wat tegenwoordig de Koninklijke 
Nederlandse Redding-Maatschappij (KNRM) heet. Daarbij 
komen zowel de reddingboten aan bod, als bijvoorbeeld de 
– minder bekende – wielvoertuigen die nodig waren om de 
boten over de weg of rails te vervoeren.
Een deel daarvan behoort tot de historische collectie van 
het Nationaal Reddingmuseum ‘Dorus Rijkers’ in Den Hel-
der. Zo ook de motorreddingboot ‘Javazee’ uit 1967.

Op 3 mei 1966 ontving  N.V. Scheeps-
bouwwerf & Machinefabriek ‘De 
Merwede’ v/h Van Vliet en Co. te 
Hardinxveld-Giessendam van de Ko-
ninklijke Zuid-Hollandse Maatschappij 
tot Redding van Schipbreukelingen 
(K.Z.H.M.R.S.) de opdracht tot de 
bouw van een dubbelschroef motorred-
dingboot. De werf had in 1963 – voor 
rekening van de K.Z.H.M.R.S. – de 
motorreddingboot ‘Koningin Juliana’ 
gebouwd. De nieuwe opdracht – een 
zusterschip van de Koningin Juliana – 
kreeg van de werf bouwnummer 593 
en werd ontworpen door Bureau voor 
Scheepsbouw ir. P.H. de Groot N.V. te 
Bloemendaal. Van de met de Koningin 
Juliana opgedane ervaringen werd nut-

tig gebruik gemaakt bij het ontwerp 
van bouwnummer 593. Op 1 septem-
ber 1966 werd de kiel gelegd en op 
27 februari 1967 werd de naamgeving 
verricht door H.M. Koningin Juliana 
(1909-2004). 

Naam

Bouwnummer 593 werd Javazee, maar 
hoe kwam men tot deze naam? De naam 
Javazee verwijst naar de slag in de Java-
zee in februari 1942, waarbij de Neder-
landse kruisers Hr. Ms. ‘De Ruyter’ en 
Hr. Ms. ‘Java’, alsmede de Nederlandse 
torpedobootjager Hr. Ms. ‘Kortenaer’ 
en diverse andere geallieerde schepen 
door de Japanse vloot tot zinken werden 

gebracht. Daarbij verloren 915 marine-
mannen, waaronder eskadercomman-
dant schout-bij-nacht K.W.F.M. Door-
man, het leven. De toenmalige Vereni-
ging van Marine officieren (VMO) en 
de Vereniging van Beroepsschepelingen 
der Zeemacht (VBZ) waren van mening 
dat de bouw en de inzet van een red-
dingboot voor de Nederlandse kust een 
passende manier was om gesneuvelde 
marinemensen te eren. Daarover was 
men het eens, maar er was nog over-
leg gaande over het type reddingboot, 
alsmede de vraag aan welke redding-
maatschappij deze geschonken zou 
worden. Er waren destijds in ons land 
twee reddingmaatschappijen actief. De 
Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandse 
Redding Maatschappij (K.N.Z.H.R.M.), 
werkzaam in het kustgebied ten noorden 
van Terheijden, inclusief Waddenei-
landen en IJsselmeer, en de Konink-
lijke Zuid-Hollandse Maatschappij 
tot Redding van Schipbreukelingen 
(K.Z.H.M.R.S.), voor de kust ten zuiden 
van Terheijden. De wijze waarop de 
keuze bepaald werd en welke argumen-
ten hiervoor gehanteerd werden wordt 
verderop beschreven, eerst gaan we naar 
een artikel in het maandblad ter interne 
voorlichting der Koninklijke Marine 
‘Alle Hens’ van juli 1965. Op bladzijde 
25 lezen wij het volgende:
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Foto pagina 52: Motorreddingboot Java-
zee op 14 april 2014. (Foto Flying Focus) 
Rechts: Kiellegging bouwnummer 593. 
(Archief KNRM)

Links: Bouwnummer 593 in aan-
bouw. (Archief KNRM)

Onder: Bouwnummer 593 ge-
reed voor tewaterlating. (Archief 
KNRM)

Links: Voor het eerst naar bui-
ten. (Archief KNRM)

In de takels. (Ar-
chief KNRM)

Ja, ik blijf 
drijven. (Ar-
chief KNRM)

Op 6 mei 1965 hebben de Hoofdbe-
sturen van de VMO en VBZ tot het 
actieve-, het reserve- en het voormalige 
marinepersoneel een oproep gericht om 
op 27 februari 1967, d.w.z. 25 jaar na 
de Slag in de Javazee, met de schenking 
van een reddingboot aan het redding-
wezen op de Nederlandse kust, de nage-
dachtenis te eren van de marinemannen, 
die – waar ook ter wereld – in de jaren 
rond en na de Tweede Wereldoorlog bij 
het vervullen van hun taak hun leven 
verloren. Deze actie, die dus een rui-
mere strekking heeft dan de herdenking 
van de slag in de Javazee als zodanig, 
zal ruim anderhalf jaar duren, en met 
de overdracht van een reddingboot 
zijn hoogtepunt vinden op 27 februari 
1967, de dag waarop 25 jaar tevoren 
het aangrijpende gevecht in de Javazee 
plaatsvond. 
Over het type reddingboot, alsmede 
omtrent de vraag aan welke redding-
maatschappij deze geschonken zal wor-
den, is nog overleg gaande. Aangezien 
een grote stalen reddingboot te kostbaar 
lijkt, gaan de gedachten voorlopig uit 
naar een motorstrandreddingboot met 
waterdichte tractor, eventueel met sloe-
penloods, waarmede een bedrag van 
160.000 tot 250.000 gulden zou zijn 
gemoeid. Afhankelijk van het bedrag dat 
bijeengebracht zal moeten worden, be-
staan echter meerdere mogelijkheden.
Het actief dienende personeel wordt 
thans door tussenkomst van de z.g. ‘lo-
kale comités’, die zich bij alle schepen 
en inrichtingen hebben gevormd, bena-
derd, met als doel door elk een delega-
tie te doen stellen voor een periode van 
circa 18 maanden. Voor de hoogte van 
het maandelijkse bedrag werd gesug-
gereerd:

f 3,-- voor vlag- en hoofdofficieren
f 2,-- voor luitenants ter zee der 1e en 2e 
klasse oudste categorie
f 1,50 voor luitenants ter zee der 2e en 
3e klasse
f 1,50 voor adjudanten-onderofficier en 
sergeanten-majoor
f 1,-- voor sergeanten en korporaals
f 0,50 voor ongegradueerden.

Het ‘Centraal Comité Reddingboot 
Javazee’, dat met de centrale leiding is 
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Links: Bij de kantelproef wordt het zelfrich-
tend vermogen van de boot getest. (Archief 
KNRM)
Boven: Naamgeving en indienststelling door 
H.M. Koningin Juliana. (Archief KNRM)

Brandende ‘Attican Unity’ bij Cadzand. (Archief KNRM)

belast, richt zich thans met deze oproep 
in het bijzonder tot de gepensioneerden, 
tot de leden van de Koninklijke Marine 
reserve en tot diegenen die uit andere 
hoofde van hun actief medeleven willen 
getuigen. Deze worden verzocht of ook 
zij met een bijdrage willen meewerken 
aan de verwezenlijking van dit voorstel.

Bovenstaande tekst wekt de indruk 
dat het ‘Centraal Comité Reddingboot 
Javazee’ niet blind vertrouwde op het 
enthousiasme van de gulle gever. Men 
zocht – mede door de inzet van ‘lokale 
comités’ – naar passende middelen om 
de ‘spontaniteit’ te stimuleren. Het was 
inmiddels een prestigeproject en dat 
moest met enige druk op de ketel tot een 
goed einde worden gebracht. Voordat 
het zover was moest het ‘Centraal Co-
mité Reddingboot Javazee’ ook nog een 
‘moeilijke keuze’ maken tussen de twee 
reddingmaatschappijen. In het maand-
blad ‘Alle Hens’ van maart 1966 werd 
de ‘worsteling’ van het Centraal Comité 
als volgt beschreven:

‘Op de Nederlandse kust werken twee 
reddingmaatschappijen, de Konink-
lijke Noord- en Zuid-Hollandse Red-
ding Maatschappij (K.N.Z.H.R.M.), 
werkzaam in het kustgebied benoorden 
Terheyden, inclusief Waddeneilanden 
en IJsselmeer, en de Koninklijke Zuid-
Hollandse Maatschappij tot Redding 
van Schipbreukelingen (K.Z.H.M.R.S.), 
voor de kust bezuiden Terheyden inclu-
sief de drukke zeegaten van de Schelde 
en Nieuwe Waterweg. De keus was niet 

eenvoudig. Druk werd er gesproken, 
ramingen gemaakt en voorstellen ge-
daan totdat uiteindelijk gekozen moest 
worden uit de volgende mogelijkheden:
Een motorstrandreddingboot 
(f 90.000,--), eventueel met bijbeho-
rende tractor van f 60.000,--, voor het 
station in Egmond van de K.N.Z.H.R.M.
Een bijdrage aan de K.Z.H.M.R.S., 
waarmee de bouw van een motorred-
dingboot, bouwkosten ruim een half mil-
joen gulden, voor het station Breskens 
zou worden mogelijk gemaakt.
Aangezien de motorstrandredding-
boten op de kust betrekkelijk zelden, 
en dan slechts dicht onder de wal, in 
actie komen en de motorreddingboten 
daarentegen soms tientallen malen per 
jaar uitvaren voor het zware werk ten 
behoeve van de ‘echte’ zeevaart, leek de 
tweede mogelijkheid reeds direct vanaf 
het begin het aantrekkelijkst.’

De keuze

In december 1965 stuurt het Centraal 
Comité Reddingboot Javazee een brief 
aan de directie van de Koninklijke Zuid-
Hollandse Maatschappij tot Redding 
van Schipbreukelingen (K.Z.H.M.R.S) 
waarin in de eerste alinea van blad twee 
de volgende tekst is opgenomen:
‘Voorts moge ik mededelen, dat de 
overweging dat deze motorreddingboot 
te Breskens – in de nabijheid van een 
marinebasis – zal zijn gestationeerd, 
in belangrijke mate de keuze omtrent 
de bestemming der fondsen heeft beïn-
vloed.’
De keuze voor de K.Z.H.M.R.S. stond 
eigenlijk al bij voorbaat vast. Ver-
derop in dit artikel kunt u lezen dat de 
K.N.Z.H.R.M. een bedrag van 5000 
gulden ontving, een ‘fooi’ in vergelij-
king met de 200.000 gulden als bijdrage 
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in de kosten voor de bouw van de mo-
torreddingboot Javazee.
Er werd – in de overdekte hal van de 
werf ‘De Merwede’ – gewerkt onder 
een behoorlijke tijdsdruk, want de 
datum van naamgeving en overdracht 
moest worden gehaald. Maandag 27 
februari 1967, de dag waarop het vijfen-
twintig jaar geleden was dat schout-bij 
nacht K.W.F.M. Doorman en zijn man-
nen de strijd verloren van de Japanse 
overmacht. 
Vijfentwintig jaar na de zeeslag, op 27 
februari 1967, werd de reddingboot 
Javazee ter nagedachtenis aan schout-
bij-nacht K.W.F.M. (Karel) Doorman 
en zijn bemanningen, tijdens de her-
denking in de Rotterdamse Veerhaven 
in dienst gesteld. De naamgeving en 
de direct daaropvolgende indienststel-
ling – door H.M. Koningin Juliana 
(1909-2004) – vond plaats na een bij-
eenkomst in het verenigingsgebouw van 
de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging 
‘de Maas’. Tijdens deze plechtigheid 
sprak de toenmalige bevelhebber der 
Zeestrijdkrachten en Chef van de Ma-
rinestaf vice-admiraal A.H.J. van der 
Schatte Olivier een rede uit, waarbij hij 
de gedachtegang toelichtte achter de 
bouw van de Javazee als varend monu-
ment te nagedachtenis aan de gevallen 
marinemensen. Onze toenmalige vorstin 
mocht – als beschermvrouwe van beide 
reddingmaatschappijen – twee cheques 
in ontvangst nemen. De K.N.Z.H.R.M. 
ontving een cheque van 5000 gulden, de 
K.Z.H.M.R.S. een cheque van 200.000 
gulden als bijdrage in de bouwkosten 

van de motorreddingboot Javazee. Na 
alle plichtplegingen vertrok de nieuwe 
aanwinst onder commando van schip-
per Willem van den Broecke naar de 
nieuwe thuishaven. De Javazee kreeg 
daarbij escorte van de mijnenvegers Hr. 
Ms. Bussemaker (M 869) en Hr. Ms. 
Van Hamel (M 871).

Reddingen

De Javazee heeft tijdens haar actieve 
dienst meer dan 500 reddingsacties ver-
richt, waaronder tientallen onder ex-
treem zware omstandigheden. In augus-
tus 1977 vaart het Griekse vrachtschip 
‘Attican Unity’ onder de Belgische kust, 
als er aan boord brand uitbreekt. De 
kapitein besluit - met zijn lading che-
micaliën – door te varen naar Antwer-
pen, maar de Nederlandse autoriteiten 
weigeren het schip de doorvaart. De 

‘Herald of Free Enterprise’ bij Zeebrugge. (Archief KNRM)

brand breidt zich uit en de reddingboot 
Javazee haalt 28 bemanningsleden van 
boord. In overleg met het bergingsbe-
drijf besluit de kapitein de vrachtvaar-
der bij Cadzand aan de grond te zetten. 
Nadat de brand enkele dagen heeft 
gewoed, wordt het schip geborgen. De 
Nederlandse overheid neemt de kosten 
op zich, maar na de berging begint de 
Staat der Nederlanden een proces tegen 
de eigenaar en de bergingsmaatschappij 
tot terugbetaling van de gemaakte kos-
ten. Het hof wijst de claim af op grond 
van artikel 14 en 15 van de Conventie 
van Genève 1958:

‘Een schip in nood heeft, geheel onaf-
hankelijk van het recht op onschuldige 
doorvaart, het recht om de kust op te 
zoeken teneinde de noodtoestand zo 
goed mogelijk het hoofd te kunnen bie-
den. Een schip in nood heeft mitsdien 
niet alleen het recht om de territoriale 
zee te gebruiken, maar ook om door 
de binnenwateren te varen en in een 
haven of elders op de kust veiligheid te 
zoeken.’

Op 6 maart 1987 vertrekt de veerboot 
‘Herald of Free Enterprise’ met onge-
veer 600 personen naar de Engelse ha-
venplaats Dover. Doordat de boegdeu-
ren open zijn gebleven, maakt het schip 
kort na vertrek uit de haven van Zee-
brugge water en kapseist binnen twee 
minuten. Vrij snel nadat de Belgische 
autoriteiten in de gaten hebben wat er 
zich in Zeebrugge afspeelt, wordt door 
de gouverneur West-Vlaanderen het 

Predicaat
In Nederland bestaat een register van varende nautische 
monumenten. Het predicaat Varend Monument® wordt 
verleend door de Register Commissie van de Stichting 
Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN) en – na onderzoek 
– gegeven aan schepen van 50 jaar en ouder, welke nog in 
originele of bijna originele staat verkeren en onder meer nog 
bruikbaar zijn voor de taak waarvoor ze ooit gebouwd werden. 
De Javazee voldoet ruimschoots aan de gestelde criteria. 
Daarom werd op 27 februari 2017 (50 jaar na indienststelling) 
de bijbehorende wimpel in top gehesen. 

55
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rampenplan afgekondigd. De Belgische 
hulpdiensten, bijgestaan door vissers en 
sleepbootbemanningen zetten alles op 
alles om mensen levend van het schip 
te halen. Ook de reddingboot Javazee 
verlaat haar thuishaven Breskens op 
weg naar het naburige Zeebrugge. Meer 
dan 400 mensen worden gered, maar 
voor 193 personen komt de hulp te laat, 
zij zitten beklemd aan boord en verdrin-
ken of sterven door onderkoeling in het 
koude zeewater. Drie personen worden 
nooit teruggevonden.

Museum

In 1990 verruilt de Javazee haar thuis-
haven Breskens voor het station Hoek 
van Holland, om daar vanaf 1991 dienst 
te doen. In 1998 eindigt ook de Hoekse 
periode en wordt zij nog enige tijd in 
Scheveningen gestationeerd om daarna 
te worden opgenomen in de reserve-
vloot. Aan alles komt een eind en op 
23 september 2006 gaat de laatste, met 

schroeven aangedreven reddingboot 
met ‘pensioen’. In oktober 2006 wordt 
de Javazee door de Koninklijke Neder-
landse Redding Maatschappij (KNRM) 
in bruikleen, beheer en onderhoud over-
gedragen aan het Nationaal Reddingmu-
seum ‘Dorus Rijkers’ te Den Helder. De 
boot bleef echter niet lang in de marine-
stad. Vanwege onvoldoende middelen 
werd besloten de Javazee in bruikleen 
over te dragen aan de Stichting Javazee 
Maritiem te Harlingen. Gedurende 3 
jaar deed de boot dienst als les- en de-
monstratievaartuig en kwam vervolgens 
weer naar Den Helder. Sindsdien maakt 

de Javazee deel uit van de varende col-
lectie van het Nationaal Reddingmu-
seum ‘Dorus Rijkers’.
Naast haar taak als varende museum-
reddingboot is de Javazee nog steeds 
inzetbaar voor taken bij de KNRM. Niet 
meer voor operationele reddingen op 
zee, maar wel voor gebruik als sleper of 
ijsbreker bij ijsgang, ter ondersteuning 
van de moderne reddingboten. Zo werd 
de Javazee op 1 maart 2018 – bij voor 
de ‘Noordkop’ erg koude weersomstan-
digheden – vanaf KNRM-station Den 
Helder ingezet in verband met de ijs-
gang op de Waddenzee.

Motorreddingboot Javazee op 
14 april 2015. (Foto Focus)

BRANDWEERPERSONEEL

AFLOSSING NABLUSSING

BEDRIJFSBRANDWEERZORG

VERHUUR MATERIAAL

WWW.REGIOSAFE.COM

Voor meer informatie:
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De hulpverleningszone West van de provincie Vlaams Bra-
bant heeft de afgelopen maanden diverse nieuwe voertuigen 
aangekocht. Daaronder acht nieuwe commandowagens. Het 
betreffen Volvo’s  V40 met een 1,5 l benzinemotor met een 
vermogen van 90 kW. De voertuigen zijn uitgerust met een 
mini lichtbalk 21TR van Code 3. De wagens werden geleverd 
door Volvo Car Belgium. De voertuigen zijn verdeeld over de 
posten Londerzeel en  Asse (elk twee stuks), Halle en Lennik, 
en twee exemplaren voor het zonehuis. De foto toont  één van 
de wagens van de post Londerzeel.
Verder werden er elf Volkswagen dienstvoertuigen geleverd: 

zeven Volkswagens Caddy Maxi en 
vier Volkswagens Transporter. Alle 
voertuigen werden ingericht door de 
ombouwer AB Technics uit Malle. Op 
het dak kregen ze een lichtbalk Code 3 
type 21TR en in de grille werden MR6 
flitsers gemonteerd. De wagens worden 
ingezet voor diverse doeleinden, zoals 
oefeningen, opleidingen en kleine inci-
denten. De voertuigen werden verdeeld 
over de verschillende posten van de 
hulpverleningszone. Tevens kregen de 
posten Londerzeel en Vilvoorde elk een 

nieuwe tank-
wagen op Scania G360 van Vanassche, 
conform het bestek van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken met een in-
houd van 8000 liter water. Tenslotte 
reed in de post Vilvoorde nog een Lee-
bur Multilift haakarmvoertuig op Scania 
G490 (6x4) met kraan van de leveran-
cier Vanassche de kazerne binnen. 

In de zone Vlaams-Brabant Oost kreeg 
de post Diest een nogal bijzonder 
ogende materiaalwagen met vierwiel-

aandrijving. Fire 
Technics bouwde 

deze op een MAN 18.290 
(TGM). De opbouw bestaat uit 

links en rechts kasten met rolluiken van 
Rosenbauer. Aan de achterzijde is de 
toegang tot een laadruimte met laadklep 
van D’Hollandia met een draagvermo-
gen van 1500 kilo. In de laadruimte is 
plaats voor rolcontainers. In de kast-
ruimtes bevinden zich onder andere een 
dompelpomp, slangen, wervelplank en 
diverse hulpverleningsgereedschappen 
en -materialen. Op het dak is een elek-
trisch ladderrek aangebracht en aan de 
voorzijde een lier. Het voertuig is tevens 
voorzien van een lichtmast.

De brandweerpost Assenede (hulpverleningszone Centrum 
– provincie Oost-Vlaanderen) mocht een nieuwe tankwagen 
ontvangen. Het betreft een Scania R450 (6x4) met opbouw 
van Vanassche, conform het bestek van het ministerie van 
Binnenlandse Zaken. Men opteerde voor de zwaardere versie 
met Ziegler pomp en een inhoud van 12.000 liter water.

Tekst en foto’s: Jean-Paul Heyens

Eén-Eén-TweeBelgisch voertuignieuws

Diest
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VBB-activiteiten 2018
Alleen voor leden van de afdeling Fotografie
30-06 Fototoertocht
08-09 Fototoertocht

Wim Aichmann 
afgetreden
Op 4 mei kreeg het bestuur 
een groot verlies te incas-
seren. Gedwongen door ge-
zondheidsproblemen is Wim 
Aichmann die dag met on-
middellijke ingang afgetre-
den als lid van het algemeen 
bestuur en voorzitter van de 
afdeling Fotografie.
Ook langs deze weg danken 
wij Wim voor zijn grote inzet 
voor de vereniging in de af-
gelopen jaren. Wij hopen dat 
hij snel gezond mag worden 
en dat Wim samen met zijn 
vrouw, zijn verdere familie 
en vrienden nog vele mooie 
jaren mag genieten van zijn 
pensioen. 
Binnen de VBB wordt nog 
overlegd over de opvolging 
van Wim. Voorlopig zal onze 
secretaris Marian Zeelenberg 
de contacten onderhouden 
tussen het algemeen bestuur 
en het afdelingsbestuur. Na-
der bericht daarover volgt.

Algemene ledenver-
gadering 2018
Op zaterdag 2 juni is tijdens 
onze voorjaarsexcursie bij 
Dutch Rescue Vehicles in 
Hoogeveen de algemene 
ledenvergadering 2018 ge-
houden. Omdat deze tekst 
op 14 mei moest worden 
vastgesteld en ingeleverd bij 
onze uitgever kunnen wij op 

deze plaats nog geen verslag 
doen van die vergadering. 
Dat verslag wordt gepubli-
ceerd op onze website en in 
de volgende Eén-Eén-Twee. 
Wij kunnen hier al wel mel-
den dat beoogd bestuurslid 
Jeroen Brouwer in maart om 
privé redenen zijn kandida-
tuur voor de vacature van 
Dirk Jobing heeft ingetrok-
ken. Voor de vacature van 
vertrekkend bestuurslid Rik 
Willems heeft het algemeen 
bestuur Johan Dupain (Jr.) 
kandidaat gesteld.

Fototoertocht 
30 juni
Op zaterdag 30 juni wordt 
onze eerstvolgende fototoer-
tocht gehouden. Reisdoel is 
de brandweer van de Veilig-
heidsregio Noord en Oost 
Gelderland. En wel in Har-
derwijk en omgeving. Deze 
toertocht staat alleen open 
voor leden van onze afdeling 
Fotografie. Zij krijgen per e-
mail een uitnodiging van het 
afdelingsbestuur. Aanmel-

dingen voor deelname kan 
per e-mail naar fotografie@
brandweer.org. Die e-mails 
worden automatisch doorge-
stuurd naar een mailbox van 
Marian Zeelenberg.
Leden van de vereniging 
die nog geen lid zijn van 
afdeling Fotografie en dat 
wel willen worden kunnen 
het afdelingslidmaatschap 
aanvragen bij onze ledenad-
ministrateur Jaap de Jong: 
ledenvbb@brandweer.org.

Fototoertocht 
21 april
Op 21 april had de afde-
ling Fotografie alweer zijn 
tweede bijeenkomst van 
2018. Een jaar geleden had 
ons lid Sander Kortekaas, 
brandweerman in de regio 
Kennemerland, zich gemeld, 
dat hij in zijn regio wel een 
fototoertocht kon en wilde 
organiseren. Samen met be-
stuurslid Simon Frank werd 
een en ander uitgewerkt in 
een mooie tocht. Plaats van 
samenkomst was het (voor 
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eRIC 2018 zit er op. Ondanks het eerdere tijdstip ten opzichte 
van 2016, toch weer een zonovergoten geheel. Wie niet ge-
weest is of niet alles heeft kunnen zien en meemaken, leest er 
elders in dit nummer van Eén-Eén-Twee over. Op de foto de 
gecombineerde stand van HHS Uitgeverij - Eén-Eén-Twee 
en de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het 
Brandweerwezen (VBB). Uiteraard diende de stand als aan-
looppunt voor de leden en abonnees, waarvan er een aantal 
nieuwe bij kwamen.

sommigen) verre Uitgeest, 
waar we hartelijk door en-
kele leden van het korps 
werden ontvangen met koffie 
en koeken. 
VBB voorzitter Martien Dral 
was aanwezig om een aantal 
lopende ontwikkelingen te 
bespreken: door persoonlijke 
omstandigheden heeft Wim 
Aichmann zich terug moeten 
trekken als voorzitter afde-
ling Fotografie. Zijn taken 
worden waargenomen door 
Marian Zeelenberg. 
Nadat Sander Kortekaas kort 
het programma had toege-
licht kon de eerste fotoshoot 
beginnen. Omdat de origi-
nele opstelplaats ‘bezet’ was 
werd er snel naar een andere 
locatie gezocht en gevonden, 
waarbij de hele club meteen 
even een korte wandeling 
kon maken.
Nadat het laatste voertuig 
op de foto was gezet en de 
bus was gearriveerd, kon-
den we naar de tweede post 
vertrekken: Heemskerk. 
Aldaar werd gekozen om in 
een straatje met mooi groen 

en aan de andere kant wa-
ter, vlakbij de kazerne, de 
voertuigen op te stellen. De 
voertuigen die elders op oe-
fening waren, kwamen op de 
terugweg langs de fotoloca-
tie. Het wachten daarop werd 
door medeorganisator Sander 
opgevuld met een drankje bij 
een toen al stijgende tempe-
ratuur.
Daarna was het korps Be-
verwijk aan de beurt. Hier 
werd een grote verscheiden-
heid aan materieel op de foto 
gezet: van de eerte uitruk TS 
via een fiets, aanhangers tot 
het mooie Ford museumstuk.
Terwijl de (buiten)tempera-
tuur aardig was opgelopen, 
werden we gastvrij ontvan-
gen in de kantine waar we 
onze eigen lunch konden 
oppeuzelen.
Nadat alle magen weer ge-
vuld waren, vertrokken we 
naar een toch wel bijzonder 
en niet makkelijk te bezoe-
ken bedrijfsbrandweerkorps: 
Tata Steel. Hier kwam het 
hele aanwezige wagenpark 
aan bod, inclusief de voertui-

gen van de bedrijfsbeveili-
ging. Een bijzonder voertuig 
en tevens de tweede oldtimer 
die dag was de uit 1962 
stammende Kronenburg Ford 
F600.
Hierna werd koers gezet naar 
het vlakbij gelegen tweede 
bedrijfsbrandweerkorps: 
Crown van Gelder met twee 
voertuigen. Vervolgens 
was het korps Velsen aan 
de beurt, met onder andere 
een HV-2 met kraan en een 
bijzondere door Visser Leeu-
warden opgebouwde WO.
Volgende stop was IJmuiden. 
Na een stukje haven sightsee-
ing kwamen we bij de pier 
met vuurtoren. Er was daar 

precies genoeg plek om aan 
de ene kant het voertuig neer 
te zetten en wij als fotografen 
aan de andere kant. Hierna 
zou het in principe klaar zijn 
geweest, maar de brandweer-
mannen wilden hun TS ook 
nog wel even op het strand 
laten zien. Hiervoor moest 
dan wel de bandenspanning 
worden aangepast. Terug in 
Uitgeest had Sander nog een 
tas met presentjes voor elke 
deelnemer, waarna iedereen 
weer huiswaarts keerde.
Hartelijk dank aan de korp-
sen Uitgeest, Heemskerk, 
Beverwijk, Tata Steel, Crown 
Van Gelder, Velsen en IJmui-
den voor hun gastvrijheid, 
geweldige medewerking en 
tijd om de voertuigen op een 
plaats neer te zetten waar wij 
de mooiste plaatjes konden 
maken. Ook dank aan San-
der Kortekaas die voor alle 
posten de contacten heeft 
gelegd, Simon Frank om dit 
alles in tijd- en organisatie-
schema in te passen en op-
steller van dienst Peter IJzer-
man om de voertuigen op de 
‘juiste’ plaats te zetten.

Tekst Paul Maissan
Foto’s Kees Verhoef 

en Paul Maissan
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1 april!
Op 1 april dook op een Franse autoweb-
site deze foto op met een verklarende 
tekst over een proef met een nieuwe 
kleur voor brandweerwagens. Gezien het 
feit dat diverse soorten groen zowel vroe-
ger als nu bij hulpdiensten in gebruik wa-
ren en zijn, is niets uiteraard onmogelijk. 
Maar die datum? Dus toch maar even bij 
de Franse collega’s nagevraagd. 
Inderdaad: 1 april!

Udo Paulitz overleden
Op 7 mei is de bekende Duitse brandweerfotograaf Udo Paulitz, op 71-jarige 
leeftijd overleden. Er zal nauwelijks een liefhebber van brandweerwagens zijn, 
die niet minstens één boek van Paulitz in zijn boekenkast heeft staan, of een 
artikel van hem over brandweeroldtimers heeft gelezen. Vanaf het begin van de 
jaren tachtig was Udo bezig met het fotograferen van (meest oudere, niet meer 
in gebruik zijnde) brandweerwagens. Ook ander mobiel erfgoed had zijn belang-
stelling. Daarvoor reisde hij stad en land af. Elk weekend en elke vakantie ston-
den in het teken van het fotograferen van voertuigen. Duizenden foto’s van vele 
honderden brandweerwagens maakte hij zo per jaar. Onomstreden was Paulitz 
niet, want, al waren zijn foto’s meestal optimaal, de teksten waren soms erg sum-
mier en zijn boeken niet altijd compleet. En dat laatste kwam dan weer, doordat 
hij niets had met moderne voertuigen. Desondanks is het misschien wel voor 
een groot deel juist aan Udo Paulitz te danken, dat de belangstelling voor oudere 

brandweerwagens gedurende de laatste decennia een behoorlijk hoge 
vlucht genomen heeft.                   Peter Snellen  

Thriller
De vroege zomer van 1976 ging 
de boeken in als een van de 
warmste en droogste seizoenen 
van de afgelopen eeuw. Op 23 
juni begon een hittegolf die uit-
eindelijk zeventien dagen zou 
duren. Uitgestorven straten en 
een verdorrende natuur, zwaar 
lijdend onder hitte en droogte, 
bepaalden op het heetst van 
de dag het beeld. Op tiental-
len plaatsen in het land, met 
name op de Veluwe, braken grote en 
moeilijk te blussen natuurbranden uit. In dezelfde periode 
speelde zich in de stad Utrecht een drama af van een ge-
heel andere orde. Aldus de eerste alinea van de detective 
‘De student die zou trouwen’. In dit boek is een sleutelrol 
weggelegd voor een stukje brandweergeschiedenis. Voor 
de detectiveliefhebbers onder de lezers van Eén-Eén-
Twee is de link met de brandweer een bonus. De auteur 
is sinds 2002 actief als detectiveschrijver, de laatste jaren 
onder het pseudoniem Anne van Doorn. Het boek is voor 
14,95 euro verkrijgbaar in de boekhandel of via internet-
winkels. Zie ook www.mpobooks.nl

112-dag Haaglanden
Na het enorme succes in 2015, met ruim 50.000 bezoe-
kers, organiseert Brandweer Haaglanden op donderdag 
23 augustus 2018 tussen 10.00-16.30 uur opnieuw de 

112-dag Haaglanden. Onder andere de brandweer, ambulance 
en politie pakken groots uit. Naast voorlichting en preventietips 
zijn er diverse activiteiten. Onder andere bereidt de Stichting 
Historisch Brandweermaterieel Haaglanden een grootse pre-
sentatie voor. Deze ligt in het verlengde van de Dag van de 
brandweergeschiedenis waarvoor uw in het aprilnummer kon 
lezen. Noteer de 112-dag dus alvast in de agenda. De entree is 
gratis. De voorbereidingen en al het nieuws rondom de 112-dag 
Haaglanden zijn te volgen via Twitter @112dag en de evene-
mentenpagina van de 112-dag Haaglanden op Facebook.

Eén-Eén-Twee Korte berichten
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Weer open!
Na een zorgvuldige res-
tauratie werd 19 april het 
kleinste politiebureautje van 
Nederland (her)opend. Het 
monumentale gebouwtje uit 
1866 kon worden aange-
kocht en gerestaureerd door 
Stadsherstel dankzij een 
crowdfunding die 52.000 
euro opbracht. Het gebouw 
was eigendom van de ge-
meente. De politie had de 
post in 2015 afgestoten. Tot 
circa 1965 liet veldwachter 
Freek Raat regelmatig lastige 
bezoekers van de zeven (!) 
dorpscafés hun roes uitslapen 
in het celletje. 
Tot 1925 stond ook de twee-
wielige handbrandspuit van 
de Vrijwillige Brandweer 
Sloten in het gebouwtje. 
Toen in de jaren 30 overal 
in Amsterdam straatbrand-

melders verschenen, kreeg 
ook het sinds 1921 gean-
nexeerde Sloten er een paar 
en één daarvan kwam bij het 
politiepostje terecht. In 1971 
werden de brandmelders op-
gedoekt, maar sinds een paar 
jaar is er dankzij een in het 
dorp wonende ex-brandweer-
man weer zo’n prachtige 
meldzuil terug gekomen.
Tot en met eind oktober is 
het gebouwtje iedere za-
terdag- en zondagmiddag 
van 13-17 uur geopend. De 
Slotense Willy van der Spek 
runt daarin een klein 
winkeltje/VVV’tje, 
waarvan de opbrengs-
ten ten goede komen 
aan behoud en onder-
houd. Ook blijft het 
gebouwtje beschikbaar 
voor historische rond-
leidingen en dorpseve-
nementen.
Foto: Gerard Koppers

Nog eentje
In het modellennieuws 2018 in het aprilnummer werd 
gemeld dat een autoladder zoals Brekina er een model 
van maakte, voor zover bekend alleen in Delft dienst 
had gedaan. Bij brandweerhistoricus Gerard Koppers 
ging echter een belletje rinkelen: Wormerveer had er 
ook een! De 656 met kenteken 10-EB-91 deed dienst 
van 1978 tot 1997, en was net als die van Delft een 
1313. Voorts had de brandweer van Steenwijk van 1994 
tot 2009 zo’n autoladder met dubbele cabine, afkomstig 
van een Duits korps met als bouwjaar 1975; roepnum-
mer 30-851 en kenteken BB-BN-13 en te vinden op 
brandweervoertuigenonline.nl     Foto: Gerard Koppers

Snelle Interventie eenheid 
Sinds eind maart is vanaf post Heerhugowaard (Veiligheids-
regio Noord-Holland Noord) een Snelle Interventie Eenheid 
(SI-2) operationeel. De wagen wordt 24/7 bemenst door 
een chauffeur en bevelvoerder, bestaande uit vrijwillige en 
beroepscollega’s die een speciale training hiervoor hebben 
gevolgd. De inzet van het voertuig wordt uitgevoerd als pilot. 
De SI-2 rijdt in een straal van ongeveer tien minuten om de 
kazerne in Heerhugowaard. In een deel van dat gebied zal de 
wagen als eerste eenheid aankomen. In een ander deel zal hij 
tegelijk met de eerste tankautospuit of zelfs later aankomen. 
Op die manier kunnen verschillende resultaten naast elkaar 
worden gelegd. De eenheid is bedoeld als aanvulling op de 
overige eenheden, niet als 
vervanging. Na afloop van 
de pilot zal de veiligheids-
regio evalueren of de inzet 
van de SI-2 het gewenste 
resultaat heeft geboekt. Het 
voertuig is een door BMT 
gebouwde Mercedes-Benz 
Sprinter CDI316 met One-7 
drukluchtschuim-systeem 
(DLS) van Schmitz.
Foto: Hans Peter Olivier
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Zeeland, post Aardenburg
Merk/type: MAN TGL12.250
Soort voertuig: TS
Opbouw: DRV-Rosenbauer
Kenteken: 27-BJK-6
Roepnummer: 19-6535
Foto: Rinus Oosthoek

Noord- en Oost-Gelderland, dis-
trict Achterhoek West
Merk/type: Toyota Land Cruiser 
2.8D.Soort voertuig: DAT OVD
Opbouw: Contour. Kenteken: 
RD-780-V. Roepnummer: 
06-8491. Foto: René Valk

Brabant-Noord, Boxmeer
Merk/type: Mercedes-Benz  
1530F38 (Atego)
Soort voertuig: 
TS7LD3000HD250T2000
Opbouw: Kenbri-Rosenbauer
Kenteken: 84-BKR-2
Roepnummer: 21-0631
Foto: Gideon Bekers

Zeeland, post Hulst
Merk/type: Volkswagen T6 Kom-
bi 2.0TDI
Soort voertuig: DB
Kenteken: KK-391-B
Roepnummer: 19-5701
Foto: Rinus Oosthoek

Groningen, Pekela, post Nieu-
we Pekela. Merk/type: DAF 
LF310FA415. Soort voertuig: 
TS7LD3250HD250T3000. 
Opbouw: Touw-Godiva
Kenteken: 28-BKL-1. 
Roepnummer: 01-2431
Foto: Wim Schuitema

Zaanstreek-Waterland, Zaan-
stad. Merk/type: Mercedes-Benz 

Limburg-Noord, Peel en Maas, 
post Panningen. Merk/type: Mer-
cedes-Benz 2842L56 (Antos)
Soort voertuig: HA + TWH 
LD1700T10000. Opbouw: Multi-
lift. Kenteken: 58-BJZ-5
Roepnummer: 23-2682 + 2661
Foto: Brandweer Panningen

519CDI37 (Sprinter). Soort voertuig: VW/AB (Lo-
gistiek). Opbouw: Visser. Kenteken: 29-BKP-8
Roepnummer: 11-0881. Foto: André van der Smaal

Eén-Eén-Twee Nieuwe voertuigen
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Gelderland-Midden, 
Rheden, post Dieren
Merk/type: MAN 
18.360BBF (TGS)
Soort voertuig: HW-32
Opbouw: 
DRV-Rosenbauer
Kenteken: 28-BJF-9
Roepnummer: 07-5151
Foto: Dennis Kempers

Utrecht, Stichtse Vecht, post Maarssen. Merk/type: Mercedes-Benz 
1527F36 (Atego). Soort voertuig: TS7MD/LD3200T1500
Opbouw: Ziegler. Kenteken: 74-BKK-3. Roepnummer: 09-3931
Bijzonderheid: VRU-basis. Foto: Edgar Boonstra

Gelderland-Midden, Overbetuwe, Elst
Merk/type: Mercedes-Benz 316CDI37 (Sprinter)
Soort voertuig: GM7. Opbouw: Visser
Kenteken: V-660-HP. Roepnummer: 07-4261
Bijzonderheid: First Responder en rietenkapbrand-
bestrijding. Foto: Albert-Jan van den Top

Drenthe, Hoogeveen (plus Emmen). Merk/type: MAN 28.420BL 
(TGS) 6x6. Soort voertuig: HVT K. Opbouw: Rosenbauer-Hiab
Kenteken: 81-BKR-6 (80-BKR-6). Roepnummer: 03-8971 (03-8671)
Foto: Henk Brunink
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Met de Z-Cab XL biedt Ziegler een extra grote cabine van hoogwaardige kwaliteit op 

het allerhoogste niveau. Niet alleen de grootte van de cabine is opvallend.  

De volledige cabine is kantelbaar en speciaal ontworpen om een goed rijcomfort, een 

optimale communicatie door volledig vrij zicht naar voren en een maximale bewe-

gingsvrijheid voor de bemanning te genereren.

Vooral voor wat betreft de veiligheid van de inzittenden wordt er een nieuwe norm 

gesteld. In het geval van een kanteling van het voertuig, worden de inzittenden door 

het Z-Protec airbag-  en gordelspannerssysteem beschermd tegen zware verwondin-

gen. Mochten de behoeftes van de brandweer in de loop van de tijd veranderen, dan 

kunnen, ook na jaren, kasten en alle zitplaatsen voorzien van ademluchttoestellen, 

onderling worden omgewisseld. De cabine kan op alle gangbare chassis worden 

opgebouwd conform de ECE-R29 norm en de constructie van de zitplaatsen voldoet 

aan de ECE-R14 norm.

COMFORT BIEDT VEILIGHEID.

www.zieglerbrandweertechniek.nl


