Briefing eindoefening 26 oktober 2010 Sliedrecht
Doel van de oefening
• Het vergroten van de kennis en vaardigheden van de brandbestrijdingstechniek(en).

Wie wordt er geoefend?
• Er zal een oefening worden geënsceneerd waarbij brandweer en bhv –organisatie met elkaar moeten
samenwerken.

Plaats van de oefening
Blijft nog even een verrassing.

Beoordelingscriteria
-

Wijze van alarmering van het incident (intern & extern);
Reactie bhv-ers/ personeel op een (brand) melding;
Het beoefenen van een ontruiming van het gebouw (personeel/ BHV);
Het beoefenen van het gidsen van de brandweer (personeel/ BHV);
Het beoefenen van een verkenning (brandweer);
Het beoefenen van een aanvalsroute (brandweer);
Het beoefenen en uitvoeren van een redding (brandweer);
Het beoefenen van een blussing (brandweer);
Het beoefenen van de communicatie tussen hoofd BHV, Officier van Dienst, ambulancepersoneel,
brandweer en bevelvoerders onderling;
Het beoefenen van registratie afgevoerde slachtoffers i.s.m. bhv /ambulance/ eventueel politie;

Standaardprocedure
Melding wordt gedaan door (eigen) GMC. De GMC geeft eveneens aan wanneer voertuigen mogen
vertrokken vanaf ontmoetingspunt naar oefenobject.
De oefening eindigt na het commando “afblussen”.

Coördinerende bepalingen waaraan de deelnemers zich moeten
houden
• Geen gebruik maken van optische en geluidssignalen
• Normale snelheid voertuigen. Geen water in gebouw!!!
• De verbindingsmiddelen en frequenties: KAZERNET SLIEDRECHT, manschapen 700 serie
• Wij zijn gewoon inzetbaar deze avond. Dus bij melding: UITRUK < NO PLAY > UITRUK

Oefenstaf en observatoren
• Oefenstaf en observatoren herkenbaar aan vestjes.

Veiligheid
Conform Arbo regels

Tijdsplanning van de oefening
Briefing
19:30 uur
Start oefening
19:35 uur
Einde oefening
±21:00 uur
Opruimen
21:00 uur
Overleg observanten
21:15 uur
Nabespreking
21:30 uur op locatie
Einde nabespreking
21:45 uur
Direct na oefening (dus tijdens inpakken), alle bevelvoerders, Ovd, Hoofd BHV en
(ambulancedienst) verzamelen bij receptie/ hoofdingang voor een korte evaluatie.
• Voertuigen melden zich in op aangegeven kanaal bij GMC indien het gehele voertuig gereed is voor
opdracht. Dus 19.35 uur!
• Het uitrukbericht: wordt gegeven door plaatselijke GMC. Streeftijd is 19.35 uur.
De GMC geeft eveneens aan wanneer voertuigen kunnen vertrekken naar oefenobject.

Tijdstip en nabespreking van de oefening.
Direct na het commando afblussen is het einde oefening en inpakken.
Bevelvoerders, OvD, Hoofd-BHV en observatoren verzamelen zich direct bij de hoofdingang. Er vindt
dan een korte evaluatie plaats.
De gezamenlijke evaluatie vindt plaats in de kantine van de oefenlocatie.

