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01 INLEIDING
 -

OPERATIONELE TRAINING ONDER REALISTISCHE OMSTANDIGHEDEN WORDT  
STEEDS BELANGRIJKER BIJ  OPLEIDINGEN EN BIJSCHOLINGEN.  OF HET NU GAAT  
OM POLITIE ,  BRANDWEER,  RAMPBESTRIJDING OF VLIEGTUIGBRANDBESTRIJDING –  
HOE  REAL IST ISCHER  DE  OPERAT IONELE  TRAIN ING ,  HOE  BETER  DE  
VOORBEREIDING OP EEN NOODSITUATIE .  HEEFT U EEN SPECIFIEK OEFENDOEL?  
MAAK DIT  DAN KENBAAR BIJ  ONS.  WIJ  HELPEN U OP WEG!
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02 GET THE 
TRAINING YOU
NEED
 -

Sinds 2012 is Training Base Weeze GmbH & Co. KG uw 
partner voor een training onder de meest realistische 
omstandigheden. Wij zijn een toonaangevende oplei-
dings- en bijscholingscentrum voor brandweerkorpsen, 
reddingsdiensten, politie, defensie en rampenbestrij-
dingsorganisaties uit heel Europa.

Laat een ervaren team van experts u optimaal voorbe-
reiden op uw volgende inzet. Alleen optimaal getrainde 
hulpverleners keren veilig terug! 

Onze faciliteit, die uniek is in Europa, biedt u elk denk-
baar scenario. Op deze voormalige Royal Air Force-basis, 
vlakbij de Nederlandse grens, kunt u meer dan 60 hectare 
aan trainingsoppervlakte verwachten. Een kleine greep uit 
onze objecten:

•  Diverse woningen en woongebouwen, 
 van eengezinswoningen tot flats met meerdere 
 verdiepingen, 
•  Bedrijfspanden, zoals een autowerkplaats, een 
 supermarkt en nog veel meer,
•  voormalig ziekenhuis,
•  School- en kantoorgebouwen,
•  Restaurants en snackbars,
•  Terreinen met puin en gebouwen die dreigen in 

 te storten voor opsporings- en reddings- oefeningen,
•  Krachtcentrale met bijbehorend spoor en 
 diverse wagons,
•  Mock-ups van vliegtuigen en helikopters in 
 verschillende uitvoeringen,
•  Passagierstrein en alle denkbare voertuigen,
•  Ondergrondse parkeergarage en nog veel meer.

Wij bootsen de realiteit niet na, maar geven u een 
complete ervaring in ons eigen dorp! Door de talloze 
mogelijke combinaties van onze scenario’s en moeilijk-
heidsgraden worden de deelnemers aan een training steeds 
voor nieuwe uitdagingen gesteld.

Op alle vakgebieden werken we zeer nauw samen met 
onze klanten en trainers. Dit geeft ons de mogelijkheid om 
samen steeds weer nieuwe trainingsscenario’s te creëren 
en bestaande scenario’s te optimaliseren aan uw trainings-
doelen.

TRAIN UZELF EN UW COLLEGA’S ONDER DE MEEST REALISTISCHE  
OMSTANDIGHEDEN IN EEN VEILIGE OMGEVING MET PROFESSIONELE 
EN  ERVAREN  TRAINERS ,  ONDER  TOEZ ICHT  VAN  HET 
VE I L IGHE IDSTEAM,  DAT  TE  ALLEN  T I JDE  ACHTER  U  STAAT .



6 7

Praat met ons marketing team. We zullen met de organisatie en 
reservering van uw vrijetijdsactiviteiten.

>>

Onze cateringservice biedt u de mogelijkheid van volpensi-
on, van ontbijt tot diner. Geniet van het ontbijt en de lunch 
in de ambiance van de voormalige officiersclub. Sluit de 
trainingsdag af met een ontspannen diner / barbecue. En 
indien men tussendoor trek heeft gekregen, stelt ons keu-
kenteam graag een lunchpakket voor u samen.

Dieetwensen met betrekking tot vegetarische gerechten, 
allergieën en culturele vereisten zijn voor onze koks geen 
probleem.

Wij weten uit eigen ervaring hoe belangrijk een goede 
sfeer na de training is. Tot rust komen, ideeën uitwis-
selen met collega’s of nieuwe krachten opdoen voor de 

HET ALLROUND- 
ZORGELOOS PAKKET VOOR 
UW TRAINING

volgende trainingsdag met een beetje beweging. Dat is bij 
ons allemaal inbegrepen!

In onze accommodaties en partnerhotels voelt eenieder 
zich thuis. Na de training nodigt de Phönix Bar u uit voor 
een gezellig drankje. Wie graag iets in de frisse lucht doet, 
vindt in de omgeving idyllische dorpjes!

Maak gebruik van de winkelmogelijkheden in Venlo (NL) 
of bezoek de basiliek in Kevelaer. Het Archeologisch Park 
Xanten of de indrukwekkende kasteeltuinen van Arcen 
(NL) liggen een korte autorit verderop. Dit zijn slechts 
enkele voorbeelden van de vele vrijetijdsactiviteiten in de 
omgeving.
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SAFETY 
NEVER STOPS
 -

Veiligheid staat bij ons voorop. Ons internationale team 
van trainers en veiligheidsexperts hebben vele jaren erva-
ring als leidinggevenden bij hulpdiensten zoals beroeps- en 
luchthavenbrandweerkorpsen, politie, defensie en rampen-
bestrijding. Bij de selectie van onze medewerkers hechten 
wij het grootste belang aan ervaring, integriteit en vakbe-
kwaamheid. Door interne en externe bijscholing blijven 
trainers continu op de hoogte van de nieuwste kennis 
in hun vakgebied.

Alle medewerkers van Training Base Weeze beschikken 
over een geavanceerde opleiding tot EHBO’er en zijn onder 
meer getraind in het gebruik van onze halfautomatische 
defibrillatoren (AED). 

Elke trainingsgroep wordt tijdens de training begeleid door 
een eigen veiligheidsteam. Bij ons kunnen en moeten er 
fouten gemaakt worden. Ons veiligheidsteam staat achter u.

VEILIG
De bescherming van de gezondheid van onze deelnemers 
aan de training is voor ons zeer belangrijk. Al het materiaal 
dat wij ter beschikking stellen, wordt gecontroleerd voor het 
wordt vrijgegeven. In onze ultramoderne werkplaats voor 
ademluchtapparatuur controleren onze experts elk toestel 
vóór en na de training. Alleen gecontroleerde en geteste uit-
rusting verlaat onze uitgifte-afdeling. 

INDIVIDUEEL
Wilt u een voertuig uit ons wagenpark gebruiken voor 
uw training? Geen probleem! Alle voertuigen worden 
volgens de wensen van de klant geconfigureerd (uit-
gaande van de mogelijkheid van technische uitvoering). 
Neem hierover contact met ons op. Samen vinden wij 
de juiste oplossing!

MODERN
In 2017 hebben wij onze kleedruimtes volledig gemoder-
niseerd naar de laatste stand van de techniek en processen 
met het erg veel afstand tussen de woorden. Erg veel af-
stand tussen de woorden sanitaire voorzieningen en een 
uitgekiend hygiëneconcept zijn een standaard concept voor 
ons in elke training en opleiding.

PROFESSIONEEL
Alle trainingsscenario’s worden regelmatig beoordeeld 
en door deskundige instanties getest en met een 
risicoanalyse beoordeeld. Voordat een training begint, 
controleren onze veiligheidsmedewerkers het scenario 
nogmaals om u de hoogst mogelijke veiligheid te kunnen 
bieden tijdens de training.
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Ongeacht of u als squadron, brandweerteam of multidisci-
plinair wilt trainen. Van het eerste contact met vuur, rook 
en hitte tot een grootschalige rampsituatie, alles is moge-
lijk. Wij bieden u een op maat gemaakt trainingsprogram-
ma om uw leerdoelen te bereiken.

Ervaar de fasen en verschijnselen van brandontwikkeling en 
-uitbreiding live in ons brandlaboratorium. Werk samen met 
ons team van trainers aan de technieken en tactieken om de 
verschijnselen van plotselinge branduitbreiding doeltreffend 
tegen te gaan. Realiseer de gevolgen van een verkeerde tac-
tiek in een veilige omgeving. Bij ons kunnen, mogen en moe-
ten fouten worden gemaakt.

ONZE FACILITEITEN BIEDEN U NAGENOEG ELK DENKBAAR SCENARIO. 
VAN KLEINE TOT GROTE INCIDENTEN MET MEERDERE SLACHTOFFERS,  INSTORTINGEN 
OF MET GEVAARLIJKE STOFFEN,  ER ZIJN NAUWELIJKS GRENZEN AAN UW WENSEN.

Neem deze ervaring mee naar de praktijk en maak daar niet 
dezelfde fouten. Dankzij onze jarenlange ervaring verkeren 
wij in de gelukkige positie toegang te hebben tot een grote 
portefeuille van oefencombinaties.

Samen met uw opleidingsteam ontwikkelen wij scenario’s 
op maat, uitgaande van uw trainingsdoelen. Onze aandacht 
voor details zorgt voor een levensechte operationele erva-
ring – vanaf het moment dat u aankomt op de plaats van 
inzet tot de overgang tot actie.ON
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ONZE FACI-
LITEITEN
 -

04

Ongeveer 25.000 brandweerlieden, politieagenten, mili-
tairen en rampenbestrijders trainen jaarlijks bij ons. Onze 
gebouwen zijn realistisch, ruim en modern. Elke trainings-
groep heeft eigen douche- en omkleedruimtes.

Moderne, goed uitgeruste leslokalen bieden de mogelijk-
heid tot theoretische voorbereiding op de komende trai-
ning, alsmede voor besprekingen.

• Gratis parkeerplaatsen
• Laadfaciliteiten (230 V) voor voertuigen 
 op het terrein
• Moderne werkplaats voor ademluchtapparatuur
• Huren uitrusting van hoge kwaliteit
• Moderne huurvoertuigen 
• Training achter gesloten deuren

• Infrastructuur ter grootte van een dorp met 
 verharde wegen 
• Internationaal team van trainers
• TÜV-gecertificeerd kwaliteitsmanagement
• Horeca en accommodatie direct op de locatie
• Gerenommeerde partnerhotels in de directe omgeving
• Gratis koude en warme dranken voor deelnemers 

• Avondhoreca met de flair van een Britse pub, 
 met biljart en tafelvoetbal
• Sporthal, fitnessruimte en dojo voor gratis 
 gebruik door deelnemers
• Talrijke aantrekkelijke vrijetijdsactiviteiten in 
 de omgeving van de Neder-Rijn
• Gratis Wi-Fi 



14 15

In het volgende overzicht vindt u onze basisscenario’s.
Alle trainingen kunnen met elkaar worden gecombineerd.

>>

GAAT NIET – 
BESTAAT BIJ 
ONS NIET

Het merendeel van onze medewerkers komt oorspronkelijk 
vanuit de brandweer, politie, defensie of vanuit het vakge-
bied rampenbestrijding. Wij weten allemaal hoe belangrijk 
een realistische, en praktijkgerichte training en bijscholing 
zijn voor succesvolle operaties. Samen met u ontwikkelen 
wij een trainingsprogramma op maat. Wij vinden voor 
alles een oplossing. “Gaat niet” bestaat bij ons niet.

Dankzij onze talrijke internationale gasten en ons interna-
tionale team van trainers bieden wij u niet alleen een rea-
listische operationele training, maar ook een globale blik 
achter de spreekwoordelijke horizon! 
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OPLEIDINGS
EN TRAININGEN
 -

De eisen die aan personeel en managers van brandweer-
korpsen worden gesteld, worden steeds strenger. Of het 
nu gaat om brandbestrijding, gevaarlijke stoffen, techni-
sche hulpverlening of grote schade – de specialisten van 
de brandweerkorpsen staan in de frontlinie.

In meer dan 100 realistische oefenscenario’s optimali-
seert u hun acties, zonder aanwezig publiek. Of het nu 
gaat om een squadron, een groep, een brandweerkorps 
of hele regionale eenheden – Training Base Weeze biedt 
de juiste training voor elke grootte.

05

“ OGEN WIJD OPEN,  POLSSLAG NAAR 160,  HART KLOPT IN M’N KEEL .  ONDANKS DE 
 LAAIENDE VLAMMENZEE VLAK VOOR ME KRIJG IK OVERAL KIPPENVEL.  M’N PAK VOELT 
 LOODZWAAR,  IK  HI JG  IN  M’N  MASKER.  IK  KEN HET  SCENARIO ,  WEET  WAT ME TE 
 DOEN STAAT. MAAR DE ROLLOVER DIE OP ME WACHT IS ÉCHT, EN DÍE KEN IK NOG NIET.   
 ACHTER ONS DE  INSTRUTEUR:  ‘GEEN PROBLEEM,  HIER MAG JE  FOUTEN MAKEN:  
 WE’VE GOT YOUR BACK! ’  DUS PLAATS IK MIJN RECHTERBEEN NAAR VOREN,  GRIJP DE  
 STRAALPIJP NOG STEVIGER VAST EN ZET ME SCHRAP.  BEN ER KLAAR VOOR … GO!”
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1918

1  Administratie en opleiding “Rescue City“

2  Trainingsdorp “Dorf “

3  Trainings gebied “Limburger Tor“

4  Trainings gebied “Gelderlandring“

5  Trainings gebied “Area 36“

6  Trainings gebied “Snellweg“

7  Trainings gebied “Parkroad“

DE GROND  
DE TBW
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BASISBEGINSELEN

• Basis inzet training
• Training tot drager van een ademluchttoestel 
• Basisprincipes, brandverloop en 
 brandverschijnselen
• Training straalpijp techniek
• Dual Application (gelijktijdig gebruik van 
 water en poeder)
• Basisbeginselen van technische hulpverlening

REALISTISCHE 
BRANDTRAINING

• Woningbrand
• Kelderbrand
• Brand in dakconstructie
• Brand op meerder bouwlagen (hoogbouw)
• Brand in een ondergrondse parkeergarage
• Brand in een carport / garage
• Voertuigbranden 
 (personenauto, vrachtwagen, bus) 
• Brand in tankwagons

SPECIALE SITUATIES

• Redding op hoogte of in diepte
• Technische interventies en personenredding 
 in gecompliceerde situaties
• Incidenten in industriële installaties
• CBRN en situaties met gevaarlijke stoffen
• Grote schade en incident met meerdere 
 slachtoffers (MCI)

ONS OPLEIDINGS- EN BIJSCHOLINGSPORTFOLIO VOOR 
VRIJWILLIGE,  BEROEPS- EN BEDRIJFSBRANDWEERKORPSEN.BRANDWEER

-
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Het Doel van deze opeleiding is het vergroten van de  
kennis en vaardigheden van de bevelvoerdende.

De cursus is ook beschikbaar als een in-house seminar bij 
u op locatie.

BASIS TRAINING 
BEVELVOERDER

INHOUD Herkennen van gevaren, basisprincipes brandbestijding, hulpverleningstechnieken en IBGS procedures

VOORWAARDEN VOOR
DEELNAME

Geldige geschiktheid voor ademluchttoestel volgens G26.3 of landspecifiek equivalent lichamelijke en geestelijke 
geschiktheid voor dienst bij de vrijwillige brandweer (deelstaatrechtelijke regeling), Bevelvoerden of in opleiding

DOELGROEP Brandweer en bedrijfsbrandweer

DUUR 2 dagen

GROEPSGROOTTE 10 tot 12 deelnemers 

OPLEIDINGSSPECIFICATIES
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ÉÉN VAN DE MEEST COMPLEXE TAKEN VAN BRANDWEERKORPSEN 
IS HET BESTRIJDEN VAN BINNENBRANDEN.  IN DE AFGELOPEN JAREN 
HEBBEN VERBETERINGEN IN DE STRUCTURELE BRANDBEVEILIGING  
GELEID TOT GELUKKIG STEEDS MINDER BRANDMELDINGEN GELEID. 

Dit betekent echter dat brandweerlieden ook minder er-
varing opdoen met echte operationele situaties. Daarbij 
komen ook nieuwe bouwmaterialen en materialen in de 
meubelindustrie, en een sterke toename van elektronische 
componenten in woningen. Dit alles leidt onvermijdelijk 
tot een enorme verandering in de dynamiek van branden.

Het is ons doel om alle brandweerkorpsen de mogelijkheid 
te bieden hun kennis en vaardigheden op het gebied van 
brandbestrijding te optimaliseren. Van hitte-acclimatisatie 
tot brandverschijnselen en complexe operaties, bij ons 

vindt u alle denkbare scenario’s om uw team optimaal op 
noodsituaties voor te bereiden in een realistische en veilige 
trainingsomgeving.

Onze scenario’s met overwegend vaste brandstoffen behan-
delen de belangrijkste risico’s van brandbestrijding:
• Rook,
• Stroming,
• Temperatuur,
• Vlammen,
• Gebouwen.
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BRANDVERLOOP 
EN VERSCHIJNSELEN VAN 
BRANDUITBREIDING

MOGELIJKE TOEPASSINGEN 
VAN DE WARMTEBEELDCAMERA

INHOUD Brand-, rook- en temperatuurontwikkeling, Gewenning aan de verhoogde fysieke en mentale stress tijdens 
brand inzet, Mogelijkheden en beperkingen van de PBM, Oriëntatie bij “nul zicht”, Herkennen van de verschillende fasen 
van een brand, Vorderen over vloeren en trappen, Blus- en straalpijptechnieken

VOORWAARDEN VOOR 
DEELNAME

Geldige geschiktheid voor ademluchttoestellen volgens G26.3 of landspecifiek equivalent

DOELGROEP Medewerkers brandweer

DUUR 8 uur

GROEPSGROOTTE 8 tot 16 deelnemers

OPLEIDINGSSPECIFICATIES

INHOUD Techniek en functies van de warmtebeeldcamera, Mogelijke toepassingen van de warmtebeeldcamera, 
Gebruikstactieken en beperkingen van de warmtebeeldcamera, Hanteren van de warmtebeeldcamera in 
praktijkoefeningen, Risico’s warmte beelden

VOORWAARDEN VOOR 
DEELNAME

Geldige geschiktheid voor ademluchttoestellen volgens G26.3 of landspecifiek equivalent

DOELGROEP Medewerkers brandweer, bedrijfsbrandweer

DUUR 8 uur

GROEPSGROOTTE 8 tot 16 deelnemers

OPLEIDINGSSPECIFICATIESHoe ontwikkelt brand zich? Wat doen de temperaturen en 
rook? Dit is wat de deelnemers in dit seminar zullen leren. 
Van het ontstaan van vuur tot een volledige brand leggen 
onze trainers het verloop van de brand uit. Verschillende 
straalpijp- en blustechnieken worden gedemonstreerd en 
door de deelnemers beproefd.

In de loop van het seminar leren de deelnemers de geva-
ren van een flash-over te herkennen en zulke gevaren met 
passende maatregelen tegen te gaan. In de loop van ver-
schillende oefeningen passen de deelnemers de opgedane 
kennis in de praktijk toe.

De warmtebeeldcamera behoort al geruime tijd tot de stan-
daarduitrusting. De warmtebeeldcamera heeft zijn waarde 
vooral bewezen bij het opsporen van personen in met rook 
gevulde ruimten. Dit universele instrument biedt echter 
nog veel meer toepassingsmogelijkheden.

Leer de warmtebeeldcamera kennen en gebruiken voor 
risico-inschatting, situatieverkenning en -beoordeling, bij 
gevaarlijke stoffen en nog veel meer.
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B INNENBRANDBESTRIJDING: 
BASISPRINCIPES BRANDBESTRIJDING 

INHOUD Voorbereidingen voor inzet, PBM bij inzet binnen, Basisprincipes brandbestrijding, Deurcontrole, 
360 graden verkennen, kwadrantenmodel, Opsporing en redding van personen, Brandbestrijding, 
Communicatie en tactische feedback

VOORWAARDEN VOOR 
DEELNAME

Geldige geschiktheid voor ademluchttoestellen volgens G26.3 of landspecifiek equivalent

DOELGROEP Medewerkers brandweer, bedrijfsbrandweer 

DUUR 8 uur, 4 uur (flash over training)

GROEPSGROOTTE 8 tot 16 deelnemers

OPLEIDINGSSPECIFICATIESBasisprincipes brandbestrijding in een eengezinswoning: 
onbekende ruimten, geen idee wat ons achter de volgende 
deur te wachten staat, maar toch het doel van de inzet dui-
delijk voor ogen! 360 graden verkennen, kwadrantenmo-
del offensief of defensieve inzettechnieken en succesvolle 
inzet door gerichte brandbestrijdingstactieken vormen de 
inhoud van dit seminar.

De werkwijze in het brandobject, vorderen, brandbestrij-
ding, redding van personen en toezicht op ademluchttoe-
stellen worden in echte gebouwen onder realistische om-
standigheden beoefend.
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B INNENBRANDBESTRIJDING: 
STRATEGIEËN EN TACTIEKEN BIJ 
COMPLEXE GEBOUWEN 

INHOUD Personeelsbehoeften bij operaties op lange termijn, Voorbereiding op de inzet, Slang management, Verkenning, 
toegang en methode in het brandobject, Procedure voor opsporing en redding van personen, Brandbestrijding, 
Tactische ventilatie, Communicatie, Middelenbeheer en monitoring van ademluchttoestellen

VOORWAARDEN VOOR 
DEELNAME

Geldige geschiktheid voor ademluchttoestellen volgens G26.3 of landspecifiek equivalent

DOELGROEP Medewerkers brandweer, bedrijfsbrandweer 

DUUR 8 uur

GROEPSGROOTTE 8 tot 16 deelnemers

OPLEIDINGSSPECIFICATIESHoogbouw, opslaghallen, ondergrondse parkeergarages dit 
zijn allemaal objecten waar grote inzetdiepten in het 
brandobject kunnen worden verwacht. Strategische aan-
pak door de afzonderlijke brandbestrijdingsteams, effectief 
beheer van de middelen en succesvol blussen door middel 
van gerichte brandbestrijdingstactieken vormen de inhoud 
van dit seminar.

Hoeveel personeel en materiaal hebben we nodig? Hoe 
plannen we onze inzet en aanpak? Welke zoekmethode is 
het meest effectief om het doel te bereiken? Al deze en nog 
een aantal andere vragen zullen tijdens dit seminar worden 
beantwoord.
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ADEMLUCHTAPPARATUUR 
BIJ  NOODGEVALLEN 

ADEMLUCHTAPPARATUUR BIJ 
NOODSITUATIES BIJ  COMPLEXE GEBOUWEN 

INHOUD Inzet gereedmaken, omhangen en werken met ademluchttoestellen, Controle van ademluchtapparatuur,  
Noodgeval met ademluchtapparatuur, Inzet van het veiligheidsteam, Beheer van slangen, Technieken voor opsporing  
en redding van personen, Straalpijptechnieken

VOORWAARDEN VOOR 
DEELNAME

Geldige geschiktheid voor ademluchttoestellen volgens G26.3 of landspecifiek equivalent

DOELGROEP Medewerkers brandweer, bedrijfsbrandweer 

DUUR 8 uur

GROEPSGROOTTE 8 tot 16 deelnemers

OPLEIDINGSSPECIFICATIES

INHOUD Brand-, rook- en temperatuurontwikkeling

VOORWAARDEN VOOR 
DEELNAME

Geldige geschiktheid voor ademluchttoestellen volgens G26.3 of landspecifiek equivalent

DOELGROEP Medewerkers brandweer, bedrijfsbrandweer

DUUR 8 uur

GROEPSGROOTTE 8 tot 16 deelnemers

OPLEIDINGSSPECIFICATIESEen inzet met ademluchtapparatuur brengt vele gevaren 
met zich mee. Elk jaar gebeuren er wereldwijd meerdere 
ongevallen bij brandweer collega’s, waarvan sommige met 
dodelijke afloop. Met onze training in ademluchtappara-
tuur bij noodgevallen bereiden wij u voor op een noodsi-
tuatie en reiken wij u technieken en strategieën waarmee u 
snel en doeltreffend kunt reageren op een noodsituatie met 
gebruik van ademluchtapparatuur.

Een inzet met ademluchtapparatuur brengt vele gevaren 
met zich mee. Elk jaar gebeuren er wereldwijd meerde-
re ongevallen bij brandweer collega’s, waarvan sommige 
met dodelijke afloop. Met onze training op het gebied van 
ademluchtapparatuur bij noodgevallen bereiden wij u voor 
op een noodsituatie en reiken wij u technieken en strate-
gieën waarmee u snel en doeltreffend kunt reageren op een 
noodsituatie met gebruik van ademluchtapparatuur.
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PERFECTE  INTERACTIE .

Om slachtoffers de best mogelijke zorg te kunnen bie-
den, is een perfect samenspel tussen de redding door 
brandweer of andere hulpdiensten en de medische ver-
zorging door de ambulancedienst of spoedarts vereist. 
De maatregelen moeten worden gecoördineerd en de 
commando- en controlestructuren moeten duidelijk zijn 
gedefinieerd. 

Alle bij de redding betrokken medewerkers moeten te allen 
tijde weten wat er gebeurt. Daarom is het noodzakelijk 
om de “andere kant” en hun apparatuur, en maatregelen 
te kennen en te begrijpen. Samen met onze samenwer-
kingspartner I.S.A.R. Germany e.V. bereiden onze trainers 
u en uw team voor op de grote uitdagingen op het gebied 
van personenredding.

RAMP-
BESTRIJDING
-
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TECHNISCHE HULPVERLENING 
EN REDDEN VAN SLACHTOFFERS IN 
GECOMPLICEERDE SITUATIES 
(MOTORVOERTUIGEN)

INHOUD Verkenning en beoordeling van het ongeval, Verkenning van het terrein en tactische aanpak voor  
verkeersongevallen, Basisbeginselen van voertuig- en aandrijftechniek, Bijzonderheden bij speciale voertuigen 
(bijv. vrachtwagen, tractor, etc.), Kennis van apparatuur en omgang met diverse reddingsmiddelen,  
Verzorging en redding van beknelde personen, Samenwerking tussen technische reddingsdiensten en hulpdiensten

VOORWAARDEN VOOR 
DEELNAME

Opgeleid tot tot manschap A

DOELGROEP Medewerkers van hulpdiensten en brandweerkorpsen en eerstehulpdiensten

DUUR 8 uur

GROEPSGROOTTE 8 tot 16 deelnemers

OPLEIDINGSSPECIFICATIESVerkeersongevallen stellen brandweerkorpsen en red-
dingsdiensten steeds vaker voor grotere uitdagingen. Bij de 
technische redding van een persoon uit een motorvoertuig 
moet rekening worden gehouden met verbeterde veilig-
heidsvoorzieningen, veiligheidskooien, alternatieve aan-
drijvingen en nog veel meer. De interactie tussen medische 
spoedhulp en technische redding moet perfect op elkaar 
zijn afgestemd om het slachtoffer het grootst mogelijke 
voordeel te bieden.

In theorie en praktijk zal ons team van trainers u voorberei-
den op realistische inzetten zoals in het echte leven.



3938

TECHNISCHE HULPVERLENING 
EN REDDEN VAN SLACHTOFFERS IN 
GECOMPLICEERDE SITUATIES 
(NAUWE OF BESLOTEN RUIMTEN)

INHOUD Kennis van apparatuur (onder andere spineboard, KED-systeem, abseil-uitrusting, etc.), Verkenning en beoordeling 
van de locatie van de noodsituatie, Redding uit putten, schachten en anderen nauwe of besloten ruimten, Redding van 
een persoon met ademluchtapparatuur, Redding van een persoon uit een klimbeveiligingssysteem, Slachtofferzorg en 
ondersteuning tijdens reddings- en transportmaatregelen

VOORWAARDEN VOOR 
DEELNAME

Gekeurd en opgeleid tot manschap of lid van een USAR Team 
voor:
•   Medewerkers brandweer, bedrijfsbrandweer, USAR

DOELGROEP Medewerkers van nooddiensten en van vrijwillige, bedrijfs- en beroepsbrandweerkorpsen, reddingsdiensten, THW

DUUR 16 uur

GROEPSGROOTTE 8 tot 12 deelnemers

OPLEIDINGSSPECIFICATIESOngevallen met gewonden bij instortingen silo, riolen, 
schachten of anderen nauwe ruimten zijn een grote uit-
daging voor brandweer, usar, GGD en politie. Naast de 
krappe omstandigheden spelen andere gevaren, zoals in-
storting of valgevaar een grote rol.

Samen met onze samenwerkingspartner I.S.A.R. Ger-
many e.V. bereidt ons team van trainers u voor op deze 
extreme situaties. 
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BEOORDELING EN ZEKERING VAN 
GEBOUWEN MET INSTORTINGSGEVAAR

INHOUD Basisbeginselen van structurele analyse, Omgaan met plattegronden, Verkenning en beoordeling van gebouwen 
en bouwconstructies, Gevarenanalyse bij schade aan gebouwconstructies, Veiligheids- en afschermingsmaatregelen, 
Monitoring van puin en gebouwconstructies, Redding, berging en evacuatie

VOORWAARDEN VOOR 
DEELNAME

Technische basistraining (THW, brandweer)

DOELGROEP Medewerkers die voor de functie van adviseur bouwconstructies / teamleider gebouwen zijn aangewezen, 
Leidinggevenden van brandweerkorpsen 

DUUR 8 uur

GROEPSGROOTTE 8 tot 16 deelnemers

OPLEIDINGSSPECIFICATIESExtreme weersomstandigheden, overstromingen, verzak-
kingen, brand of verbouwingen kunnen de structurele ste-
vigheid van gebouwen aanzienlijk in gevaar brengen. Een 
eerste beoordeling of een gebouw in acuut instortingsge-
vaar verkeert vereist een gedegen specialistische kennis. Als 
leidinggevende moet u beoordelen of en in welke vorm uw 
medewerkers nog het gebouw in kunnen, of dat het gebouw 
moet worden afgesloten.

Samen met onze samenwerkingspartner I.S.A.R. Germany 
e.V. bereidt ons team van trainers u voor op deze veeleisen-
de taak.

TECHNISCHE HULPVERLENING EN 
SLACHTOFFER REDDING OP HOOGTE, 
IN DIEPTE EN OP ANDERE 
MOEILIJK BEREIKBARE PLAATSEN

INHOUD Juridische, professionele en technische basisbeginselen, Persoonlijke valbeveiligingsuitrusting, 
Veiligheidstechniek, Kennis van knopen en touwen, Aanslag- en bevestigingspunten, Kennis van uitrusting 
en materiaal, Klim- en abseiltechnieken, Reddingstechnieken, Reddingsuitrusting

VOORWAARDEN VOOR
DEELNAME

Gekeurd en opgeleid tot manschap of lid van een USAR team 

DOELGROEP Medewerkers brandweer, bedrijfsbrandweer, USAR 

DUUR 80 uur

GROEPSGROOTTE 8 tot 16 deelnemers

OPLEIDINGSSPECIFICATIESVoor reddingsoperaties op hoogte of in diepte zijn speci-
alisten nodig. Al vele jaren is “hoogteredding” een oplei-
dingsonderdeel bij veel brandweerkorpsen. Speciaal op-
geleide en getrainde hoogtereddingsteams worden ingezet 
wanneer de standaardmiddelen niet toereikend zijn. Speci-
ale uitrusting en technieken maken het mogelijk om hoog-
teverschillen op elk punt van een object veilig te overbrug-
gen. De zeer hoge lichamelijke, geestelijke en technische 
eisen die aan de hulpdiensten worden gesteld, vereisen een 
specifieke en praktijkgerichte training en bijscholing.

Samen met onze samenwerkingspartner I.S.A.R. Germany 
e.V. bereidt ons team van trainers u voor op deze extreme 
situaties. 
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A IRCRAFT
RESCUE AND
FIRE FIGHTING
-

Om aan de toegenomen eisen van de luchthavenbrand-
weerkorpsen te kunnen voldoen, heeft Training Base Weeze 
GmbH & Co. KG haar uitrusting de afgelopen jaren flink 
uitgebreid. Wij bieden de mogelijkheid om te trainen met 
water, schuim, poeder of als Dual Application (gelijktijdig 
gebruik van water en poeder) op moderne trainingsfacili-
teiten, net als in een echte situatie. Naast de gebruikelijke 
standaardtraining passen wij scenario’s en oefeningen per-
fect aan uw trainingsdoel aan. 

Naast vliegtuigbrandbestrijding bieden wij trainingen aan 
op het gebied van brandbestrijding in gebouwen, en hulp-
verlening. Wij adviseren u graag over mogelijke combina-
ties van deze trainingen.

Alle door ons aangeboden cursussen (Initial, Refresher, 
On Scene Commander) vinden plaats in overeenstem-
ming met de EASA- en ICAO-richtlijnen.

Tijdens de gehele training wordt u begeleid door een in-
ternationaal team van medewerkers en leidinggevenden 
vanuit hulpdiensten van civiele en militaire luchthavens. 
Naast de complete persoonsbeschermingsuitrusting bie-
den onze moderne blus- en hulpverleningsvoertuigen op 
het vliegveld u alle middelen die u nodig hebt voor een 
effectieve en praktijkgerichte operationele training.
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INDIVIDUELE EN SPECIFIEKE WENSEN

Wij stemmen de training graag af op uw wensen 
en trainingsdoelen. Onze deskundige adviseurs be-
spreken graag alle details vooraf met u.

Aanvragen voor een individuele training graag stu-
ren naar: sales@tb-weeze.com

NAAST VLIEGTUIGBRANDBESTRIJDING,  BIEDEN WIJ 
OPLEIDINGEN AAN OP HET GEBIED VAN BRANDBESTRIJDING IN 
GEBOUWEN EN TECHNISCHE BIJSTAND.  WIJ  GEVEN U GRAAG 
ADVIES OVER MOGELIJKE COMBINATIES VAN DE OEFENTERREINEN.
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EASA – 
INITIAL COURSE 
AIRPORT FIRE FIGHTER

INHOUD Internationale en Europese wetgeving, Brand in motor of landingsgestel, Brand van vloeistoffen die onder druk 
ontsnappen, Binnenbrandbestrijding cockpit en cabine, Dual Application (gelijktijdig gebruik van water en poeder), 
Brandbestrijding met schuim, Opsporing en redding van personen, Luchthavenspecifieke tactische training, 
Situatieverkenning en -beoordeling, Identificatie van gevaren voor vliegtuigen, Toegang / uitgangen verschaffen, 
Praktische training voor noodsituaties, Tactische ventilatie, Communicatie, Vliegtuigkennis,  
Gevaarlijke stoffen en goederen volgens IATA-voorschriften

VOORWAARDEN VOOR 
DEELNAME

Geldige geschiktheid voor ademluchttoestellen volgens G26.3 of landspecifiek equivalent

DOELGROEP Medewerkers van luchthavenbrandweerkorpsen

DUUR 1 week

GROEPSGROOTTE 12 tot 15 deelnemers

OPLEIDINGSSPECIFICATIESDeze cursus is ontwikkeld om u de vaardigheden en kennis 
te geven die nodig zijn voor het ARFF-certificaat. De cur-
sus wordt volgens de EASA-richtlijnen gegeven.

Na het succesvol afronden van deze cursus bent u in staat 
om als luchthavenbrandweerman te werken. De cursus be-
staat uit een theoretisch gedeelte, simulatiespellen en prak-
tische tactiek- en strategietraining.
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EASA – 
REFRESHER 
AIRPORT FIREFIGHTER

INHOUD Brand in motor of landingsgestel, Brand van vloeistoffen die onder druk ontsnappen, Binnenbrandbestrijding cockpit 
en cabine, Dual Application (gelijktijdig gebruik van water en poeder), Brandbestrijding met schuim, Opsporing en redding 
van personen, Situatieverkenning en -beoordeling, Identificatie van gevaren voor vliegtuigen, Praktische training voor 
noodsituaties, Tactische ventilatie, Communicatie, Gevaarlijke stoffen en goederen volgens IATA-voorschriften

VOORWAARDEN VOOR 
DEELNAME

Geldige geschiktheid voor ademluchttoestellen volgens G26.3 of landspecifiek equivalent, 
EASA Initial Course

DOELGROEP Medewerkers van luchthavenbrandweerkorpsen

DUUR 24 uur

GROEPSGROOTTE 12 tot 15 deelnemers

OPLEIDINGSSPECIFICATIESDeze cursus is ontwikkeld om u de vaardigheden en ken-
nis te geven die u nodig hebt voor het ARFF-certificaat. De 
cursus wordt volgens de EASA-richtlijnen gegeven.

Na het succesvol afronden van deze cursus bent u in staat 
om als luchthavenbrandweerman te werken. De cursus be-
staat uit een theoretisch gedeelte, simulatiespellen en prak-
tische tactiek- en strategietraining.

INHOUD Vliegtuigkennis, Tactisch gebruik van blusmiddelen, Gebruikstactieken, communicatie en middelenbeheer, Operatie- 
gerelateerd onderzoek en het verzamelen van informatie, Omgaan met pers & media, Beheersing van noodsituaties op 
luchthavens en verantwoordingsplicht, Effectieve communicatievaardigheden en instructies bij grootschalige 
rampscenario’s, Praktijkoefeningen opstellen, Tactische planning en protocol voor vliegtuigongevallen

VOORWAARDEN VOOR
DEELNAME

Geldige geschiktheid van ademluchttoestellen volgens G26.3 of landspecifiek equivalent, 
Brandweertechnische basistraining (min. TM II en ademluchtdrager), EASA Initial Course

DOELGROEP (Toekomstige) leidinggevenden van luchthavenbrandweerkorpsen

DUUR 16 uur

GROEPSGROOTTE 12 tot 15 deelnemers

OPLEIDINGSSPECIFICATIESDeelnemers breiden hun verworven vaardigheden op het 
gebied van vliegtuigbrandbestrijding uit in overeenstem-
ming met de EASA-voorschriften. Het doel van de cursus 
is om de deelnemers in staat te stellen ernstige noodsitu-
aties met vliegtuigen en incidenten op luchthavens veilig 
en doeltreffend in te zetten. De deelnemers leren een dui-
delijk beeld van de situatie te krijgen en dit door te geven 
aan de commandostructuur in een omgeving met meerdere 
instanties.

De deelnemers zullen in staat worden gesteld de verticale 
en horizontale commandostructuur op te zetten en tactie-
ken te kiezen volgens het vastgestelde inzetprotocol. 

EASA –  
ON SCENE  
COMMANDER TRAINING
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ON SCENE  
COMMANDER WORKSHOP 

INHOUD Vliegtuigtechnologie en de belangrijkste risico’s, Situatieverkenning en verzamelen van informatie, 
Situatie-gerelateerde communicatie tussen de piloot en de OSC (Engelstalig), Effectief gebruik van verschillende 
blusmiddelen (schuim, poeder, water), Omgaan met pers & media, Beheersing van noodsituaties op 
luchthavens en verantwoordingsplicht, Vergelijking van de operationele tactieken D-NL-B, Praktijkoefeningen

VOORWAARDEN VOOR 
DEELNAME

Geldige geschiktheid van ademluchttoestellen volgens G26.3 of landspecifiek equivalent,
On Scene Commander Training

DOELGROEP Leidinggevenden van luchthavenbrandweerkorpsen

DUUR 16 uur

GROEPSGROOTTE 12 tot 15 deelnemers

OPLEIDINGSSPECIFICATIESDeelnemers breiden hun verworven vaardigheden op het 
gebied van vliegtuigbrandbestrijding uit in overeenstem-
ming met de EASA-voorschriften. Het doel van de work-
shop is om de deelnemers in staat te stellen ernstige nood-
situaties met vliegtuigen en incidenten op luchthavens 
doeltreffend te beheersen. Opbouwend op de On Scene 
Commander Training, verdiepen de deelnemers de reeds 
verworven kennis in theorie en praktijk.

Innovaties op het gebied van vliegtuigtechnologie en een 
vergelijking van de operationele tactieken in Duitsland, 
België en Nederland ronden de workshop af.
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TRAINING VOOR POLITIE , 
RECHTSHANDHAVING EN MILITAIRE EENHEDEN.

Politieagenten, medewerkers van andere instanties op het 
gebied van de openbare orde, en veiligheid en militairen 
worden in hun dagelijks werk aan allerlei risico’s blootge-
steld. Op dagelijkse patrouille of deel uitmakend van een 
speciaal team – gevaren liggen overal op de loer en zijn 
vaak niet zichtbaar.

Van identiteitscontrole tot terroristische aanslagen, wij bie-
den optimale trainingsmogelijkheden om uw medewerkers 
gedegen op noodsituaties voor te bereiden. Op 60 hectare 
omheind en visueel afgeschermd terrein trainen uw me-
dewerkers afgeschermd van nieuwsgierige blikken. Ons 

trainingsterrein bevindt zich in een no-flyzone voor civiele 
drones en multicopters, zodat uw medewerkers zich vol-
ledig op de training kunnen concentreren. Alle trainingen 
worden vooraf tot in detail besproken en gepland door uw 
gespecialiseerde instructeurs. Er wordt zoveel mogelijk re-
kening gehouden met uw wensen.

U bepaalt de grootte van de groep en de duur van de trai-
ning. Alles is mogelijk, van een eendaagse training tot 
meerdere weken. Ongeacht of u met een patrouillewagen 
of een ploeg van 100 man komt – u zult uw trainingsdoel 
bereiken!
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• Identiteitscontrole op open terrein (straat)
• Controle van personen en voertuigen
 (personenauto, bus, passagierstrein)
• Doorzoeken van gebouwen (woning / bedrijf / horeca)
• Evacuaties en ontruimingen in verstedelijkte gebieden
• Operationele training voor speur- en 
 surveillancehonden in verstedelijkt gebied
• Tactische training gijzeling en rellen 
 (individueel / groep) in verschillende gebouwen 
 of voertuigen (bijv. bank, school, woongebouw,
 bus en passagierstrein)

• Omgaan met agressieve menigten
• Verkenning, oriëntatie en zekerstellen in 
 verstedelijkt gebied
• Gedrag tijdens aanvallen en gooien van
 molotovcocktails
• IED-training
• Documentatie, het veiligstellen van bewijs en het
 verzamelen van forensisch bewijs
• Bedreiging en terreursituatie in verstedelijkt gebied
• Bedreiging en terreursituatie in een vliegtuig
 (passagiersvliegtuig)

ONDERSTAAND VINDT U EEN KLEINE SELECTIE 
VAN ONZE TRAININGEN VOOR POLITIE ,  RECHTSHANDHAVING 
EN KRIJGSMACHT.
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EXPERTISE
 - Tientallen jaren ervaring in operationele diensten staan 

we de trainingsdeelnemers met raad en daad bij. Al onze 
trainers zijn opgeleid en hebben meerdere jaren ervaring 
in de praktijk en velen zijn daarnaast ook nog werkzaam in 
het veld. Door interne en externe opleiding en bijscholing 
zijn onze trainers en veiligheidsteams altijd bekend met de 
actuele ontwikkelingen in het werkveld.

Naast het realistische scenario is de veiligheid van de cur-
sisten onze topprioriteit. Alle trainingsgroepen worden tij-
dens de training begeleid door hun eigen veiligheidsteam. 
Mocht zich een noodgeval voordoen, dan zijn er naast het 
veiligheidsteam nog diverse gekwalificeerde hulpverleners 
aanwezig. Van helmen tot aan volledig uitgeruste hulp-
verleningsvoertuigen, wij bieden u een allround zorgeloos 
pakket voor uw training.

HEEFT U EEN SPECIFIEK OEFENDOEL OF WENS?  
GEEF HET AAN,  EN WIJ  MAKEN HET REALISEERBAAR!

Heeft u een bepaalde situatie in gedachten of wilt u 
in hele specifieke situaties trainen met uw troepen? 
Neem contact op met ons team en wij zullen de  
juiste training voor u creëren. U concentreert zich 
op uw training – wij doen de rest voor u!

OPLEIDINGSINSTITUUT 

Training Base Weeze GmbH & Co. KG  
Flughafenring 16 | 47652 Weeze
Voor vragen over prijzen en afspraken kunt
u contact opnemen met:
sales@tb-weeze.com

ONDER REALISTISCHE OMSTANDIGHEDEN TRAINEN WORDT STEEDS 
BELANGRIJKER BIJ  VAKBEKWAAM WORDEN EN VAKBEKWAAM BLIJVEN.  HET IS 
ONS DOEL OM U DE MEEST REALISTISCHE OPLEIDING /  TRAINING TE BIEDEN 
DIE  U ZICH KUNT WENSEN.  U VERTELT ONS WAT UW LEERDOELEN ZIJN,  EN WIJ 
BEREIDEN ALLES VOOR ZODAT U ZORGELOOS UW OEFENDOELEN KUNT BEREIKEN.
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