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WAT TE DOEN BIJ BRAND? 

Co-TD informeren over de brand en waar deze is. Co-TD is hoofd BHV of stelt hoofd BHV 
aan op het moment dat hij van het terrein is. 
Hoofd BHV onderzoekt aard van de brand en besluit welke maatregel er getroffen moet 
worden: 

 Hoofd BHV blust brand zelf met andere BHV-leden. 

 Hoofd BHV laat iemand anders de brandweer (112) bellen en geeft aan wie 
brandweer opvangt bij ingang of brandlaan. 

 Hoofd BHV laat alleen getroffen gebied ontruimen. 

 Hoofd BHV kiest voor gehele ontruiming en gebruikt  het ontruiming signaal 
(Sirene). 

Wat doet iedereen bij gehele ontruiming?; 

 Groepsleiding verzamelt zijn groep met kinderen laat alle spullen achter en loopt 
naar dichtstbijzijnde eerste verzamelpunt zie foto. 

 Co controleert of zijn subkamp compleet is bij eerste verzamelpunt en informeert 
WeekCo of zijn groep compleet is of niet en wie hij dan mist.  

 WeekCo informeert Hoofd BHV over eventuele niet aanwezige kinderen of 
stafleden. 

 Co loopt met zijn groep naar het schelpenterrein via de door BHV aangegeven 
veilige route, waarbij lopen langs de aanrij route van de brandweer geen voorkeur 
heeft. 

 Co meldt zich bij WeekCo die iedereen op het schelpenterrein ontvangt en is enige 
Co die contact houdt met Hoofd BHV. 

 Kookstaf controleert de 7 kampterreinen na vertrek groepen op achterblijvers en 
doorgeven als een terrein verlaten is aan Co-kookstaf. Co-kookstaf informeert 
Hoofd BHV over stand van zaken. 

 Een door Hoofd BHV aangewezen TD-lid ontvangt brandweer bij de door Hoofd 
BHV aangegeven aan rij route 

 TD gaat blussen of beperkt de schade door de brand te isoleren.  

 Hoofd BHV behoudt coördinatie, dus blust zelf niet.  

 Bij serieus explosiegevaar, brand bij kooktent, houdt de TD alleen iedereen op 
afstand.  

 Kookstaf kan na controle op aangeven van Hoofd BHV assisteren bij de TD. 

 

 
 
 

Ten alle tijden houd je rekening met de wind. 
Wind blaast vuur in een richting. 

We gaan tegen die richting in & uit de buurt van het vuur evacueren! 
 

PRIMAIRE AFSPRAAK EVACUAREN: 

- via hoofdpad Poldertje uit in groepjes 
- bovenaan de slagboom van de buurman subkamp tellen 
- via onverharde pad naar Schelpenterrein 

 
- Bij brand in de keukentent: ALTIJD evacueren & via hoofdpad. 

Indien evacueren via dit hoofdpad geen optie is: 

- Wanneer hoofdpad geen optie is en het veilig is om naar de materiaalcontainer (M) 
te lopen, dan is “voorbij Z” (plek rechtsboven in de foto) de 2e optie. Dit ligt lager dan 
het Poldertje en daardoor veilig. 

 
- Evacueren via de trap of veld achter E alleen bij hoge uitzondering. 

Dit is dan een beslissing van de Co TD.  
Deze plekken hebben geen voorkeur i.v.m. de weg die daarnaast ligt en waarover 
geëvacueerd moet worden. Dit is een extra risico in (verkeers- veiligheid 

 


