
Doel van de game
Geen brand! Hoe kun je het doel bereiken: Zorg ervoor dat alle brand-
gevaarlijke situaties uitgeschakeld worden. Uiteraard doe je dit snel want 
anders breekt er brand uit.
Als dit toch gebeurt, dan moet je weten hoe je kunt vluchten en moet je 
1-1-2 bellen. Bedenk wie of wat je mee naar buiten neemt en of je deuren 
moet sluiten. Als je alle branden voorkomt of dooft is je huis veilig. Ben je 
snel met 1-1-2 bellen, dan komt de brandweer op tijd om de brand te blus-
sen en is het gevaar geweken.

Wat kun je winnen? Een originele, spannende en unieke brandweer-
VIPdag! Een dag bij de brandweer, een dag om nooit te vergeten! Je neemt 
een kijkje achter de schermen en je gaat ook echt dingen dóen!

Colofon
De brandpreventieweken van 2010 staan in 
het teken van het voorkomen van brand én 
weten wat je moet doen als er toch brand 
uitbreekt. 
Brandweer Haaglanden geeft daarom een-
malig deze gratis ‘reality’ krant uit. Een 
krant vol brandverhalen. Centraal staat de 
vraag: ‘Wat doe JIJ bij brand?’. 

Voor deze krant zijn Tolunay Azer, Thibaut 
Harmanus en Hans van der Salm geïnter-
viewd. Wij danken hen voor hun medewer-
king. De kortere berichten zijn gebaseerd 
op waargebeurde incidenten, wel is hierin 
sprake van ‘bewerkte waarheid’.
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PaP, hebben 
wij eigenlijk 
rookmelDers?
 
‘Een brand is verschrikkelijk om mee te maken. Ook als wij er snel zijn om de zaak te blussen, hebben 
de mensen toch vaak schade en verdriet. Soms zijn er gewonden of zelfs dodelijke slachtoffers. En dan 
te bedenken dat veel branden te voorkomen waren geweest. Mensen zien brandgevaarlijke situaties 
niet of denken dat het wel zal meevallen. Totdat er ergens in de buurt brand uitbreekt, dan komt het 
gevaar ineens heel dichtbij. We krijgen in de dagen daarna altijd veel telefoontjes uit de buurt met 
allerlei vragen over hoe je brand kunt voorkomen en wat je moet doen bij brand. De avonden dat onze 
brandweermensen daarover komen vertellen worden druk bezocht.

Ik zou zeggen, wacht niet tot er brand uitbreekt, maar 
neem nu al maatregelen. In deze krant leest u verha-
len van mensen die een brand hebben meegemaakt. 
Wat hebben ze gedaan? Het gaat over kleine en 
grote branden. Vaak was het te voorkomen geweest. 
Samen met brandweer, huisbaas, woningcorporatie 
of vereniging van eigenaren kunt u zorgen voor meer 
brandveiligheid in uw huis en omgeving. 
Hoe graag de brandweer ook mensen helpt, we rijden 
liefst zo weinig mogelijk met loeiende sirenes de kazerne 
uit. De echte winst valt te halen uit het voorkomen 

van brand. We gaan nog meer aan voorlichting doen. 
Je moet daar al jong mee beginnen. Daarom komt 
Brandweer Haaglanden ook op basisscholen. De risico’s 
op brand leren kennen, hoort gewoon bij de opvoeding. 
Soms werkt het ook weleens andersom en dan voeden 
kinderen hun ouders op. Na een les op school vragen de 
kinderen thuis: ‘Pap, hebben wij eigenlijk rookmelders?’

Esther Lieben,
Regionaal Commandant Brandweer Haaglanden

Haaglanden – Begin oktober 
lanceert Brandweer Haaglan-
den een spectaculaire game 
op internet. Een prikkelend, 
grappig en verslavend spel dat 
alles te maken heeft met de 
vraag ‘Wat doe jij bij brand’? 
En hoe voorkom jij brand? 

In een race tegen de klok neem 
je als speler de grootste risico’s 
in een woning weg om brand 
te voorkomen. Maar de kans is 
groot dat je dat niet lukt! Weet 
dan wat je moet doen! Wie vlucht 
en alarmeert het best? 

De spelers met de hoogste score 
winnen de brandweerVIPdag. 
Iedereen mag meedoen, maar 
winnen kun je alleen als inwoner 
van Haaglanden. Kijk snel op 
www.brandweer.nl/haaglanden 
en ‘game je uit de brand’!

Esther Lieben is sinds 1 september 2010 Regionaal Commandant van de Brandweer 
Haaglanden. Ze kent Brandweer Haaglanden goed, omdat ze er al eerder heeft gewerkt. 

naakte 
man rent 
brandend 
huis in op 
zoek naar 
broek
Den Haag – Een man is zwaar 
gewond geraakt nadat hij naakt 
zijn brandende woning in 
rende op zoek naar een broek. 
De man werd gewekt door het ge-
luid van de rookmelder. Hij rende 
meteen met zijn gezin naar buiten. 
Daar besefte hij dat hij geen kleren 
aan had en liep zijn brandende 
huis weer binnen, op zoek naar een 
broek. Hij werd overmand door de 
rook en raakte buiten bewustzijn.
De brandweer heeft de man 
gevonden in zijn slaapkamer en 
hem naar buiten gebracht. De man 
is naar het ziekenhuis vervoerd. 
Zijn toestand is kritiek. De overige 
gezinsleden kwamen ongedeerd uit 
de brand. 
‘Triest verhaal, de man had onge-
deerd kunnen zijn, als hij buiten 
was gebleven. Wij hebben voor 
deze situaties genoeg omslagdekens 
in de brandweerwagen’, aldus de 
woordvoerder van de brandweer.

Naaldwijk – 30 jaar 
getrouwd echtpaar ziet 
avond vol romantiek 
uitmonden in een ramp.

Een echtpaar in Naaldwijk 
had hun slaapkamer heel 
romantisch verlicht met 30 
kaarsen. De kaars die op 

het nachtkastje stond, viel 
om waarop het dekbed vlam 
vatte. Binnen één minuut 
stond de kamer vol rook. 

Man en vrouw konden nog 
met moeite de weg naar 
buiten vinden. Door fout 
geparkeerde auto’s had de 

brandweer grote moeite om 
het huis te bereiken. De 
brand kon zich hierdoor uit-
breiden naar de zolder.

romantiek zet huis in vuur en vlam

Voor meer informatie kijk op www.brandweer.nl/haaglanden

We rijden liefst zo 
weinig mogelijk met 

loeiende sirenes

game je 
uit De branD! 
branDweer haaglanDen introDuceert ‘wat Doe jij bij branD?-game



rookmelders 
wekken gezin
Den Hoorn – Midden in de nacht werd een gezin opgeschrikt 
door het geluid van de rookmelder. De televisie was 
in brand gevlogen.
In de huiskamer ontstond brand doordat een televisie – die op de stand-
by-stand stond - in brand vloog. Het gezin kon niet meer via de trap het 
huis verlaten en belde 1-1-2. Het gezin bleef in een van de slaapkamers 
en is door de brandweer via het slaapkamerraam met de hoogwerker in 
veiligheid gebracht.

brandweer blust 
uitslaande brand 
in studeerkamer
Wassenaar - Vanmiddag rond twee uur is er brand 
ontstaan in een kamer op de 1e etage van een woning. 
Niemand raakte hierbij gewond.
De bewoners, die thuis waren, werden gewaarschuwd door de 
rookmelder waarna ze boven een hevige brand ontdekten.
De bewoners wisten door deuren te sluiten, uitbreiding te 
voorkomen. Zij waarschuwden de buren die direct de brandweer 
belden. Bij aankomst van de brandweer sloegen de vlammen 
uit de ramen aan de achterzijde van de woning. De brandweer 
had de brand snel onder controle maar moest veel sloopwerk-
zaamheden verrichten om de brand in zijn geheel uit te krijgen. 
Oorzaak van de brand is vermoedelijk het legen van een asbak in 
een prullenbak. Een kamer is geheel uitgebrand en ook de rest 
van de woning heeft aanzienlijke rookschade opgelopen.

De eenmalige gratis ‘reality’ krant van Brandweer Haaglanden

‘Ik belde meteen 1-1-2. Een meneer van de brandweer 
zei dat we naar buiten moesten. Via de trap ging 
niet meer vanwege de hitte en rook. ‘Ga dan op het 
balkon staan’, zei hij. Maar op het balkon was het niet 
uit te houden door de rook. Je kon steeds moeilijker 
ademhalen. ‘We moeten springen,’ riep mijn vader. 
Dat lukte, alleen m’n moeder durfde niet. Die is naar 
het keukenraam aan de andere kant van het huis 
gerend. Mijn vader klom op een muurtje en kon haar 
zo met moeite naar beneden helpen. Ze heeft nu nog 
last van pijn aan haar ribben en armen.’

Kelderbox in de fik
Hoe hebben de buren zich gered?
‘Een gehandicapte vrouw op de begane grond is 
later door de brandweer uit haar huis gehaald. Een 
ander gezin lukte het langs een touw naar beneden te 
komen. De brandweer heeft ook nog mensen met een 
hoogwerker van een balkon gehaald. We hebben al-
lemaal veel geluk gehad. Als iedereen al had geslapen, 
was het misschien heel anders afgelopen.’

Was er veel schade?
‘Het portiek zag er niet uit. Helemaal zwart. En stinken! 
Bij ons binnen zat alles onder een laag roet. Dat komt 
ook omdat we door de hitte de voordeur en balkondeur 
niet meer dicht hadden kunnen doen. Daardoor kwam 
er veel rook binnen. Als je met een vinger over de bank 
ging, werd die meteen helemaal zwart. Het huis moest 
van boven tot onder worden schoongemaakt. De kleren 
gingen naar de stomerij en de muren en plafonds zijn 
opnieuw geverfd. Het heeft weken geduurd.’

Wat was de oorzaakvan de brand?
‘Aangestoken! De politie heeft een jongen gearres-
teerd. Hij zou in de kelderboxen iets in de fik hebben 
gestoken. Je moet echt niet goed bij je hoofd zijn om 
zoiets te doen. Er hadden doden kunnen vallen. Het 
is nu wel goed afgelopen, maar toch zit iedereen nog 
weken in de stress en in de rotzooi. Elke keer als ik 
thuiskom, moet ik er weer aan denken.’ 

‘Het portiek staat in brand!’ Tolunay Azer (16) had zelf nog niks in de gaten. Pas toen zijn oom de 
kamer binnen rende, rook hij brandlucht. Het was twee uur ’s nachts. Tolunay zat nog erg laat te 
computeren, want het was vakantie. Zijn ouders lagen te slapen. De familie Azer woont één hoog 
op een portiek met zes woningen aan de Hooftskadelaan. Wat hebben ze gedaan?

je moet echt 
niet goeD bij 
je hoofD zijn’
‘

85% van de slachtoffers die komen te 
overlijden bij brand zijn gestikt in de rook

game je 
uit De branD!Speel op www.brandweer.nl/haaglanden

Aanvullende informatie politie Haaglanden: “De man die in de kelderbox woonachtig bleek, is door de politie aangehouden. 
Onderzoek naar de bewijsvoering loopt nog. De rechter heeft nog geen uitspraak gedaan.”

‘De eerste dodelijke 
slachtoffers vergeet je nooit’

een ligbad 
in lichterlaaie

Pap, hebben we 
eigenlijk rookmelders?
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brand in binnenstad 
Den haag
Den Haag – Vrijdagavond is de brandweer gealarmeerd voor 
een brand in een woning in de binnenstad van Den Haag. De 
woning liep veel brand-, roet- en waterschade op. De bewoonster 
kon zich met haar huisdier in veiligheid stellen.
De brand ontstond in een benedenwoning. Een trui, die voor de open 
haard hing te drogen, vatte vlam. Een overbuurman alarmeerde 1-1-2. 
Bij aankomst van de brandweer was het korte tijd onduidelijk of er nog 
iemand in het pand aanwezig was.  De brandweer heeft met een warmte-
beeldcamera in de woning gezocht naar slachtoffers. Er bleek niemand in 
de woning aanwezig te zijn. 

fikkie loopt uit de hand
Nootdorp – Drie broertjes uit Nootdorp wilden ‘fikkie’ stoken in de tuin. Het 
liep gruwelijk uit de hand. Het jongste kind kwam te dicht bij het vuur. 
Zijn jas vloog in brand.
Zijn broertje van 14 jaar liet hem over de grond rollen om de vlammen te doven. De andere 
broer belde 1-1-2. De ambulance heeft het jongetje met ernstige brandwonden naar het 
ziekenhuis vervoerd.

Vorig jaar 37 
doden door 
woningbranden
Arnhem – In 2009 waren er 37 dodelijke slachtoffers en 
bijna 1.000 gewonden te betreuren bij woningbranden 
in Nederland. Kortsluiting, brand door sigaretten en 
gasexplosies waren de belangrijkste oorzaken. 
Kinderen van 10 jaar of jonger en ouderen boven de 66 jaar zijn 
het vaakst slachtoffer bij een woningbrand. Meer dan de helft 
van het aantal doden in 2009 viel in één van die leeftijds- 
categorieën. Hun overlevingskansen zijn kleiner omdat zij 
minder mobiel zijn. Bijna driekwart van de overige slachtoffers 
sliep toen de brand uitbrak. Negen personen ondernamen een 
vergeefse vluchtpoging.

Heb je weleens levens kunnen redden 
aan de telefoon?
‘Dat is moeilijk te zeggen. Maar ik herinner me wel 
een telefoontje van een vrouw die met haar auto te 
water was geraakt. Ze belde vanuit de auto en wist 
absoluut niet wat te doen. Ik hoorde het water klotsen. 
‘Probeert u een raam open te maken,’ zei ik ‘En dan 
via het raam naar buiten.’ Toen viel de verbinding 
weg. Dan zit je minutenlang in spanning over de 
afloop. Gelukkig konden de collega’s melden dat de 
vrouw zichzelf uit de auto had weten te bevrijden.’

Het was al te laat
Welke melding zul je nooit vergeten?
‘Dat geldt zeker voor de eerste dodelijke slachtoffers. 
Op een nacht belt een man in paniek dat zijn boven-
woning onder de rook staat. Ik vraag hem zo snel 
mogelijk met vrouw en kinderen naar buiten te gaan. 
Het lukt om ze via de trap naar buiten te loodsen. 
Dan denk je dat de zaak goed is afgelopen, maar wat 
blijkt: de brand woedt in de benedenwoning. Ik heb 
de man nog steeds aan de lijn en vraag hem op de 
bel te drukken en hard te kloppen op de voordeur en 
ramen. Via de telefoon hoor ik hoe hij staat te bonken 
op de deur. Maar het was al te laat. De benedenburen 
werden later dood aangetroffen. Dat is vreselijk.’

Rookmelder zelfs effectief 
als je zelf niet thuis bent!

Hoe belangrijk is een rookmelder?
Laatst nog hadden we zo’n geval. Een vrouw belt 
op, omdat bij de buren een alarm afgaat. Ruikt u 
brandlucht? Nee, dat toch niet. Ik vraag de vrouw 
om door het huis te lopen en dan blijkt het boven 
wel degelijk naar brand te ruiken. De collega’s zijn 
snel ter plaatse en kunnen een beginnende brand bij 
de buren blussen. Soms blijkt een rookmelder zelfs 
effectief als je zelf niet thuis bent!’

Niets is belangrijker 
dan een leven

Wat wil je altijd als eerste van de bellers 
weten?
‘Twee dingen: Waar bent u? en Wat is er precies aan 
de hand? Binnen een minuut moet dit duidelijk zijn. 
Dan kan ik de juiste brandweermensen en andere 
hulpverleners naar het adres sturen. Die eerste infor-
matie is geweldig belangrijk. Tegelijkertijd vertellen 
we de bellers wat ze moeten doen. Staat het huis 
onder de rook, dan is het advies altijd: mensen en 
dieren zo snel mogelijk naar buiten. Laat al het andere 
maar achter, niets is belangrijker dan een leven.’

Thibaut Harmanus (32) is centralist bij de Regionale Alarmcentrale (RAC) van de Brandweer 
Haaglanden. Wie het alarmnummer 1-1-2 belt met een zaak voor de brandweer, krijgt Thibaut of 
een van zijn collega’s aan de lijn.

De eerste 
DoDelijke slachtoffers 
Vergeet je nooit’

‘

1.	Blijf	kalm.	Alleen	dan	denk	je	logisch	na.	
2.	Waarschuw	je	huisgenoten.	
3.	Vlucht	volgens	je	eigen	vluchtplan.	
4.	Blijf	dicht	bij	de	grond,	kruip	‘onder	de	rook’.	
5.	Indien	mogelijk,	sluit	deuren	achter	je.
6.	Gebruik	nooit	de	lift.	
7.	Bel	NA	ONTSNAPPING	meteen	1-1-2.

bij brand …



Vlam in de pan 
door te lang bellen
De Lier – Zaterdagmiddag rukte de brandweer uit voor 
een brand door vlam in de pan in De Lier. De bewoon-
ster van het huis zat te lang aan de telefoon, waar-
door haar pan vlam vatte. Ondanks kordaat optreden 
brandde de keuken uit.
‘Toen ik vlees aan het braden was, belde mijn zus’, vertelde de 
geschrokken vrouw. ‘Het telefoongesprek duurde langer dan 
gedacht en opeens rook ik een brandlucht. Toen ik in de keuken 
kwam, zag ik vlammen in mijn braadpan’. Zonder aarzelen 
 legde zij de deksel op de pan met brandende olie. Ook deed zij 
het gas uit. Helaas bleek de afzuigkap al vlam gevat te hebben. 
De vrouw vluchtte het huis uit en belde 1-1-2. De brandweer 
was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat 
de keuken grotendeels uitbrandde.

Hans van der Salm (53) is al 25 jaar vrijwilliger bij de brandweer in Wateringen. Na honderden 
branden te hebben geblust, is hij toch nog vaak verbaasd over wat hij aantreft. Eén van zijn meest 
bizarre ervaringen is een felle brand in een badkamer.
‘We kregen de melding van een binnenbrand. De bewoners waren zelf niet thuis, maar buren zagen rook uit het 
pand komen. Eenmaal binnen was het moeilijk de brandhaard te vinden, tot we bij de badkamer kwamen. Daar 
stond werkelijk alles in de fik: wastafels, douchecabine, wandkastjes, handdoekenrek ... noem maar op. Zelfs in 
het bad zag je een vlammenzee. We hadden het vuur snel onder controle, maar de schade was enorm. De bewo-
ners hebben twee maanden ergens anders moeten wonen. Het hele huis zat onder een laag roet. Dan kost het 
weken voor alles weer schoon is. Ik hoorde laatst dat er in het huis nog steeds een vage rooklucht hangt.’

Onbewoonbaar
Hoe is die brand ontstaan?
‘Kortsluiting in de oplader van een elektrische tan-
denborstel. Daardoor kon een wasbak vlam vatten. 
Tegenwoordig bestaat sanitair voor een groot deel uit 
kunststof. Wandkastjes zijn van spaanplaat. Als het 
eenmaal brandt, verspreidt het vuur zich razendsnel. 
Zo’n brand in een badkamer is echt uniek. Wat we 
vaker meemaken is brand als gevolg van kortsluiting 
in een wasdroger. Een paar weken geleden nog. We 
waren er snel bij, waardoor de schade wel meeviel. 
Maar ook in dit geval was het huis een tijd onbe-
woonbaar door de rook en roet.’

Brand in de nacht
Waardoor is een wasdroger zo 
brandgevaarlijk?
‘Het is de combinatie van hitte, elektriciteit en een 
opeenhoping van plukken vezels van het wasgoed. 
Als het apparaat niet goed wordt schoongemaakt, 
kan de temperatuur hoog oplopen. Er zitten genoeg 
onderdelen in die vlam kunnen vatten. Voor je iets 
opmerkt, staat de hele bijkeuken of zolder al in brand. 
Vaak gebeurt het ook ’s nachts. Vanwege de goedko-
pere nachtstroom zetten mensen de droger ’s avonds 
laat aan en gaan vervolgens naar bed. Bij mij thuis 
maken we na elk droogprogramma de zeef in de deur 
schoon en om de paar maanden de luchtkoeler. Dan 
verbruikt het apparaat bovendien minder stroom en 
droogt beter.’ 

Vragen om kortsluiting
Wat vind je ervan dat jullie vaak 
branden moeten blussen die eenvoudig 
voorkomen hadden kunnen worden?
‘Brand is brand. Wij zijn er om mensen te redden en 
de schade te beperken. Natuurlijk is het wel gek om 
bij het nablussen een complete set rookmelders te 
vinden, nog keurig netjes in de verpakking. Vergeten 
op te hangen! Tja, dat schiet niet op. Mag ik nog over 
één gevaarlijk ding vertellen? We zien in huizen vaak 
een heel netwerk van stekkerdozen en verlengsnoeren 
op de vloer liggen. In oudere huizen zitten weinig 
vaste stopcontacten, maar mensen krijgen wel steeds 
meer elektrische apparaten en opladers. Zeker als je 
meerdere stekkerdozen aan elkaar koppelt met veel 
apparaten, wordt het link. Het gebeurt zelfs in voch-
tige ruimtes zoals in de keuken. Dat is echt vragen 
om kortsluiting.’

een ligbaD in 
lichterlaaie

In de regio 
Haaglanden rukte 

de brandweer ruim 
10.000 keer uit 

voor brand.

Vrouw en meisjes 
uit brandend huis 
gered
Den Haag – Jongeren hebben in Scheveningen een 
vrouw en twee meisjes uit een brandende woning gered. 
De brandweer haalde later ook nog een man uit de 
woning. Hij is in kritieke toestand naar het ziekenhuis 
vervoerd. De brand is ontstaan door een oververhitte 
droger.
De jongeren waren op weg naar een disco toen ze rond half 
twee rook uit een woning zagen komen. Ze wekten de bewoners 
door aan te bellen en belden de brandweer. De droger, die van-
wege de nachtstroom ’s nachts draaide, bleek de boosdoener.

Van alle branden in woonhuizen 
ontstond een op de 25 branden door 
spelen met vuur of roken. En een kwart 
van de branden komt door defecte of 
verkeerd gebruikte apparaten.

De schade door brand kan behoorlijk oplopen, 
afhankelijk van het soort huis zijn de gemiddelde kosten:
21.000 euro in een rijtjeshuis
25.000 euro in een portiekwoning of flat
32.000 euro in huis met verschillende verdiepingen

game je 
uit De branD!Speel op www.brandweer.nl/haaglanden


