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voorbereiden 
Large scaLe 
exercise
de mirgs van de partnerlanden zijn inmiddels 
volop aan het trainen en oefenen. alle teams volgen 
individueel het mirg-eu-trainingsprogramma. 
natuurlijk moeten de teams wel in staat zijn 
om samen te werken, om elkaar af te lossen 
bij langdurige incidenten. het project wordt 
daarom in juni 2014 afgesloten met een grote 
eindoefening. de ultieme test om te bezien of 
mirg-eu klaar is voor actie. alle partners krijgen 
een rol. belangrijkste oefendoel: samenwerken 
en elkaars werk over kunnen nemen. het gaat 
dus om goed communiceren, volgens de juiste 
procedures werken en duidelijkheid verschaffen bij 
de overdracht. 

natuurlijk krijgen de teams ook te maken met een 
lastige situatie aan boord van een schip. meerdere 
brandhaarden? problemen met chemische stoffen? 
al het denkbare is mogelijk. Zo kunnen ze hun 
kennis en vaardigheden in praktijk brengen. hoe 
gaan ze te werk? met welke dilemma’s worden ze 
geconfronteerd? brengen ze hun opdracht tot een 
goed eind?

een werkgroep is sinds dit voorjaar bijeen om de 
hele oefening te organiseren. een behoorlijke 
klus. vier landen moeten mee kunnen doen met 
een uiterst realistisch scenario. dat daar heel 
wat voor moet worden geregeld is duidelijk. de 
resultaten worden na de oefening in september 
gepresenteerd tijdens het afsluitende mirg-
congres. niet alleen de oefenresultaten komen 

 training  manuaL   
 vertelt het hele   
 verhaal    

daar aan bod. sprekers belichten verschillende 
facetten van internationale samenwerking bij 
brandbestrijding in internationale wateren. via de 
website en deze nieuwsbrief houden we u op de 
hoogte.

die hen naar een schip in nood kunnen brengen en 
ze trainen met het overstappen van schip op schip. 
op een woelige zee een gevaarlijke procedure. er 
kan altijd wat mis gaan, ook bij de bestrijding van het 
incident. daarom krijgen de mannen en vrouwen een 
algemene les in overleven op zee. 

helikoptertraining
mirgs worden vaak met een helikopter aan boord 
gebracht. een snel vervoermiddel, maar wel één 
met risico’s. daarom is in het opleidingstraject veel 
aandacht voor het werken met dit transportmiddel. 
op het programma staat een helicopter underwater 
escape training en de teams krijgen een helicopter 
winch training. Zo komen ze tijdens een vlucht op weg 
naar een incident niet voor verrassingen te staan. aan 
het einde van het opleidingstraject leren de teams 
te werken met alle nieuwe materialen die voor de 
incidentbestrijding op zee zijn aangeschaft.
de theoretische en praktische trainingen worden 
afgesloten met een inzetoefening en een 
opkomstoefening. dan moeten de teams klaar zijn 
voor het échte werk, in staat zijn om gestructureerd 
een incident te beheersen, eventueel het werk over te 
dragen aan collega’s en veilig terug te keren naar het 
thuisfront. om te weten of dat werkelijk zo is, wordt 
het opleiden-trainen-oefen-traject afgesloten met 
een grote internationale oefening, op een echt schip, 
midden op zee. dan kunnen de teams europa laten 
zien waar toe ze in staat zijn en brandweerkorpsen 
elders tonen was ze te bieden hebben.

mirg-eu leidt in vier verschillende landen vier mirgs 
op. dat zijn vier mirgs met een eigen achtergrond 
en eigen competenties die zijn opgedaan volgens 
nationale normen. het betekent ook dat die teams 
in korte tijd moeten worden samengesmeed tot 
één mirg-eu, waarin alle leden kunnen vertrouwen 
op elkaars kennis, kunde en vaardigheden. 
daarom worden de mirgs opgeleid volgens één 
training manual. dit manual is opgesteld door een 
speciale werkgroep waarin alle partners werden 
vertegenwoordigd. david brown van de kent Fire 
and rescue service was de trekker van de groep. 
het engelse mirg heeft tenslotte al jarenlang 
ervaring met het opleiden en trainen van deze 
speciale brandweergroepen. met de inbreng van de 
andere partners zijn de trainingen aangescherpt en 
verbeterd.

simuLatortraining
de trainingen voor een mirg zorgen ervoor dat alle 
leden de extra competenties ontwikkelen die nodig 
zijn voor incidentbestrijding op zee.  bijvoorbeeld 
overleven op zee of hoe je uit een helikopter 
die te water is geraakt moet komen. het totale 
programma duurt bijna een jaar en bestaat uit een 

aantal onderdelen. als eerste staat een training 
op de scheepssimulator in marck en calais op het 
programma. hier worden de operationele procedures 
geoefend. dat betekent dat de teams onder andere 
leren welke stappen ze moeten doorlopen als ze 
voor een inzet worden opgeroepen en hoe de 
commandostructuur werkt. tevens maken ze kennis 
met het bestrijden van een incident op een stalen 
schip, met alle complicaties die daarbij horen zoals 
hitte en moeilijk begaanbare ruimtes. om goed 
beslagen ten ijs te komen, wordt eerst de theorie 
gedoceerd, gevolgd door de uitwerking in de praktijk. 
voor het commandoteam is er een aanvullende 
training om hun specifieke taken te belichten en uit 
te diepen.

scheepskennis
de mirg-leden leren vervolgens al het noodzakelijke 
over schepen en scheepsontwerpen. stabiliteit, 
aanvalstechnieken en tactieken, al dit soort 
zaken wordt in twee avonden behandeld. de 
commandoteams gaan daarbij dieper in op 
strategiebepaling voor een aanval en ze leren welke 
wetten en regels gelden op internationale wateren. 
de teams maken verder kennis met de supportboten 



  hot shots!    
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helikopter-
training in 
marseiLLe

 smaLLe gangen,   
    steile trappen
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met een operationeel handboek en een uitgebreid 
training manual is de voorbereiding van mirg-eu 
in theorie goed geregeld. uiteindelijk gaat het 
natuurlijk om de uitwerking van de theorie in de 
praktijk. met specifieke trainingen en oefeningen 
worden de nieuwe mirgs in de praktijk stap voor 
stap meegenomen in de procedures en problemen 
die ze aan boord van een schip tegenkomen. 

eén van de trainingslocaties is de simulator in 
frankrijk, in marck en calais om precies te zijn. een 
groot stalen gebouw met het uiterlijk van een schip. 
hier kan op verschillende plaatsen brand uitbreken. 
de smalle trappen, de kleine donkere ruimtes en de 
beperkte verlichting maken de bestrijding van het 
incident levensecht.

scenario’s
bouwen zich op
begin oktober is het tweede team uit zeeland 
hier een week te gast. de procedures worden kort 
doorgenomen. daarna gaan de manschappen 
direct aan de slag. gedurende de week bouwen 
de scenario’s zich op, worden de problemen 
complexer. woensdagmorgen staat communicatie  
tussen het command team en het support team 
centraal. het command team stuurt vanaf de brug 
de manschappen die in het schip aan het werk 
zijn aan. het is dus belangrijk dat beide teams van 
elkaar precies weten wat ze doen en wat er van 
ze verwacht wordt. in eerdere trainingen ging dat 
nog mis. het nederlandse mirg krijgt dit keer te 
maken met een brand in twee compartimenten.  
het command team gaat als eerste aan boord 
om de situatie te inventariseren en gereed te 
maken voor de aanval. een gele lijn wordt naar 
het evacuatiepunt aangelegd, een rode naar het 
incident. tenslotte wordt een blauwe lijn naar de 
brug uitgerold. hier werkt het command team, 
samen met de kapitein van het schip, aan de 
beste strategie. ondertussen registreert de logger 
alle belangrijke beslissingen en binnenkomende 
informatie.

support team 
aan de wal maakt het support team zich klaar om 
aan boord te gaan. als de mannen en de vrouw het 
vertreksein krijgen, gaan de helmen op en pakken 
ze de speciale tassen vol met materialen op en 
lopen naar de gereedstaande ‘helikopter’. eenmaal 
aan boord ontvangen ze hun instructies en gaan 
aan de slag met het koelen van de compartimenten. 

de communicatie verloopt goed. beide teams 
zijn op de hoogte van elkaars doen en laten. 
het aanvalsplan wordt helder overgedragen en 
goed uitgevoerd. maar het schip is weerbarstig. 
in sector drie staat de boel in brand, maar dat 
deel van het schip is moeilijk te bereiken. op 
de brug wordt samen met de kapitein en de 
boordwerktuigkundige een oplossing gezocht 
én gevonden. maar wie roep je nu naar de brug 
om het uit te leggen, wie kan de plaats van het 
incident even verlaten?  dat blijkt een lastige vraag. 
uiteindelijk komt er iemand naar boven, wordt de 
strategie besproken en krijgt het team de brand 
onder controle. einde oefening. de leiding is 
tevreden. 

het franse mirg volgde in september een 
helicopter under water escape training, 
huet in brandweerjargon. twaalf mannen 
leerden hoe ze een helikopter kunnen 
verlaten als deze te water is geraakt. 
een belangrijk onderdeel van de mirg-
opleiding. want één persoon die in paniek 
raakt in een helikopter die in het water 
ligt, kan fatale gevolgen hebben voor 
de hele bemanning. ‘we trainden in ons 
nationale trainingscentrum in marseille’, 
vertelt nicolas Leclet van brandweer calais.  
‘daar komen alle franse brandweerteams  
om te oefenen. alle faciliteiten zijn 
daar beschikbaar en de opleiding is 
gecertificeerd. het was een goede training, 
intensief, dat wel. binnenkort zullen ook 
de overige mirg-leden de training gaan 
volgen.’

stem nog één keer mirg-eu 

mirg-eu is één van de drie finalisten van 
de don berghuijs award. in mei werden zes 
nederlandse projecten geselecteerd voor deze 
veiligheidsaward. een stemronde waarin men-
sen uit het vak hun favoriete project kenbaar 
konden maken en een speed date met de jury 
scheidde het kaf van het koren. drie projecten, 
waaronder dus mirg, werden geselecteerd 
voor de finale op 12 december. daar zijn we 
natuurlijk trots op, maar nu willen we die 
award ook echt binnenslepen.

tijdens het captain’s dinner krijgen we zes mi-
nuten de tijd om ons project op spectaculaire 
manier voor het voetlicht te brengen. de jury 
en de zaal geven elk project punten. maar ook 
het grote publiek speelt nog steeds een rol. tot 
9 december kan iedereen via de website van 
het blomberg instituut op zijn of haar favoriet 
stemmen. daarom vragen we u nog één keer: 
breng uw stem uit op mirg-eu. het is heel 
eenvoudig. stuur een mailtje naar peijnen-
burg@blomberginstituut.nl en vermeld: ‘ik 
stem op mirg-eu voor de don berghuijs vei-
ligheidsaward.’ namens het hele project: alvast 
bedankt voor uw steun!



henri poortvliet geëvacu-
eerd op de westerschelde 
op zaterdagochtend 22 september bevond 
mirg-man henri poortvliet zich opeens aan 
de andere kant van de hulpverlening. hij werd 
in Zeeland door de koninklijke nederlandse 
reddingsmaatschappij (knrm) vakkundig 
geëvacueerd van het lokale fiets-voetveer. dit 
schip was op de westerschelde tussen vlissingen 
en breskens in aanvaring gekomen met een 
containerschip. de veerboot maakte water, 
terugkeren naar de haven was niet mogelijk. de 
kapitein besloot zijn schip op een zandbank te 
zetten.

gelukkig was dit het scenario van een groot-
schalige gezamenlijke oefening van de knrm, 
rijkswaterstaat kust en delta, veiligheidsregio 
zeeland en de politie. bijna honderd opvarenden 
werden deze ochtend in rap tempo in veiligheid 
gebracht. henri maakte het van dichtbij mee. als 
de veerboot stevig op de zandbank staat, krijgt 
hij een zwemvest uitgereikt en instructies over 
hoe het schip te verlaten. samen met de andere 
passagiers wacht hij op het achterdek tot hij van 
boord kan. henri: ‘het was eigenlijk heel rustig aan 
boord, er waren geen kinderen, er was geen paniek.’ 
ondertussen wordt een reddingsvlot te water 
gelaten.  via een lange glijbaan komt henri in het 
reddingsvlot terecht. al snel komt het schip van de 
knrm langszij. ‘het van boord gaan en overstappen 
op de reddingboot ging goed.’  de slachtoffers 
worden snel naar de kade in vlissingen gebracht. 
daar stapt iedereen veilig en wel van boord. henri: 
’de aankomst in vlissingen, die was rommelig, 
mensen wisten niet waar ze heen moesten. dat 
kan beter.’ uiteindelijk komen alle deelnemers toch 
aan in de nabijgelegen stationsrestauratie. met een 
kopje koffie en broodje komen ze weer op verhaal. 
‘het was een goede oefening’, aldus henri. ‘een kans 
die ik niet kon laten gaan natuurlijk. Zo maak je dit 
een keer van de andere kant mee. heel leerzaam.’
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   mirg-uitvalsbasis 
   biJ marine kazerne  

in vlissingen, direct aan de westerschelde, 
staat een kazerne van de koninklijke marine. 
hier worden bemanningen ondergebracht van 
de marineschepen die bij het bedrijf damen 
shipyards in vlissingen worden gebouwd of een 
onderhoudsbeurt krijgen. het is ook de plek 
waar in geval van een noodsituatie door defensie 
militaire bijstand kan worden georganiseerd. 

het terrein wordt dus niet exclusief door de 
marine gebruikt. willem meijer, commandant 
van de marinekazerne, legt het uit: ‘de marine 
heeft naast het beschermen van het nederlandse 
grondgebied en handhaving van de internationale 
rechtsorde ook de taak om civiele autoriteiten 
te ondersteunen. in het verlengde van deze taak 
stellen wij ons terrein in vlissingen ter beschikking 
in geval van een incident op het water.’  tot nu toe 
was deze dienst slechts een mondelinge afspraak. 
in geval van nood waren formele procedures nodig 
om van het terrein gebruik te kunnen maken. 
‘twee jaar geleden sprak ik met eric Lems van de 
veiligheidsregio zeeland over het verzoek van de 
veiligheidsregio om ons terrein te gebruiken als 
springplank voor de Zeeuwse mirg. een logische 
vraag. ons terrein heeft steigers beschikbaar 
voor verschillende vaartuigen, er kunnen drie 

helikopters tegelijk landen en er zijn faciliteiten 
om vijfhonderd mensen op te vangen. die krijgen 
dan ook een echt bed. en als het nodig is, kunnen 
we de capaciteit uitbreiden tot maximaal duizend. 
maar dan slapen mensen wel in de gangen en in 
extra tenten. ook een belangrijk voordeel van ons 
terrein: het is afgesloten waardoor we slachtoffers 
goed kunnen registreren. het is voor familie of 
vrienden tenslotte niet zomaar mogelijk het 
terrein op te rijden en mensen mee te nemen. het 
geeft je daarnaast de mogelijkheid om de media 
gecontroleerd te informeren. tot slot beschikken 
we over alle noodzakelijke communicatie- en 
noodsystemen. we zijn dus altijd bereikbaar.’

convenant
de veiligheidsregio en de marine besloten de 
samenwerking officieel vast te leggen. ‘in eerste 
instantie wilden we een convenant sluiten tussen 
de veiligheidsregio en de marine,’ vervolgt meijer 
zijn verhaal. ‘uiteindelijk is het een convenant 
tussen de veiligheidsregio en defensie geworden. 
een goede ontwikkeling. want nu zijn ook 
afspraken met andere onderdelen van defensie 
officieel vastgelegd. denk dan aan taken die naast 

6

de marine ook de marechaussee, de landmacht of 
luchtmacht uitvoert in noodsituaties. het convenant 
is inmiddels goedgekeurd door het ministerie van 
defensie en het bestuur van de veiligheidsregio. 
binnenkort wordt het ondertekend. dat betekent 
dat mirg’s altijd bij ons terecht kunnen. Ze 
kunnen hun materialen op ons terrein opslaan, 
wij zorgen er voor dat er altijd voldoende eten 
voor de manschappen beschikbaar is. we kunnen 
ook een noodhospitaal laten opbouwen. mensen 
met onderkoelingsverschijnselen moet je zo 
snel mogelijk helpen, dan is er vaak geen tijd 
om naar een ziekenhuis te gaan. als het nodig is 
regelen we ook de inzet van de marechaussee of 
de douane. want ook al ben je slachtoffer bij een 
internationaal maritiem incident, je komt toch 
nederland binnen, dat moet worden geregistreerd.’ 

slim samenwerken
Zo een convenant heeft veel voordelen. 
meijer: ‘voor alle partijen is duidelijke welke  
verantwoordelijkheden ze hebben, welke taken 
ze moeten uitvoeren. dat komt de snelheid van 
opschaling ten goede. de veiligheidsregio hoeft 
maar aan de bel te trekken en alle procedures 
gaan lopen. dat is echt een verbetering. als je 
afspraken moet gaan maken terwijl een ramp zich 
aan het voltrekken is, dan ben je te laat. ik denk 
dat het daarom ook belangrijk is dat defensie 
in de operationele plannen, in het stappenplan, 
van de veiligheidsregio wordt opgenomen. dan 
kun je echt slim samenwerken. bij het rijk zijn 
zo veel voorzieningen en middelen beschikbaar. 
als regionale en lokale diensten daar gebruik 
van maken, kunnen we al die voorzieningen 
efficiënt inzetten. Zo besparen we weer kosten 
in de regio. ik ben er dan ook van overtuigd dat 
het niet bij dit ene convenant blijft. er ligt nu een  
doorwrochte tekst, getoetst door 17 juristen. 
andere organisaties kunnen dus makkelijk volgen.’ 
werk aan de winkel dus en ook meijer leunt 
niet achterover. ‘wij hebben veel ervaring met 
netcentrisch werken, met opleiden, trainen en 
oefenen. ik zie volop mogelijkheden om ook op 
deze gebieden meer te gaan samenwerken.’
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deze nieuwsbrief weerspiegelt de standpunten van de uitgever. de programma-autoriteiten zijn niet 
aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de hierin opgenomen informatie.
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bliJF op de hoogte, neem 
kostenloos een abonne-
ment op onze nieuwsbrieF

op donderdag 26 september zetten vertegenwoordigers 
van álle mirg-eu partners hun handtekening op het 
operationeel handboek. een mijlpaal voor het project. 
het is tenslotte uniek dat nederlandse, Franse, belgische 
en engelse brandweerteams afspraken en procedures 
vaststellen die het mogelijk maken als één team te kun-
nen samenwerken. 

elk partnerland werkt normaal volgens zijn eigen na-
tionale brandweerprotocollen en wetgeving, met zijn 
eigen materieel en kent zijn eigen opleidingseisen. in dit 
internationale verband is het echter noodzakelijk dat de 
teams op elkaar kunnen aansluiten. dat betekent dat ze 
op dezelfde manier een incident bestrijden, werken met 
uitwisselbare materialen, dezelfde opleiding hebben en 
hetzelfde jargon gebruiken. dit wordt allemaal geregeld 
in het gezamenlijk opgestelde operationeel handboek. 
hierin staan de werkwijze en de procedures die de mirg 
eu-teams moeten volgen bij een incident precies be-
schreven. 

in de brandweerkazerne in antwerpen werd de crisis-
ruimte speciaal voor deze gelegenheid ingericht. burge-
meester hennie van kooten (veiligheidsregio zeeland) 
heet alle aanwezigen van harte welkom. samen met 
kapitein thierry van goethem (brandweer beveren), 
luitenant-kolonel chris addiers (brandweer antwerpen), 
majoor wim van zele (brandweer gent), deputy chief 
officer steve demetriou (kent fire and rescue service) 
en colonel l. moreau (brandweer in calais) tekenen ze 
het operationeel handboek. de massaal toegestroomde 
pers legt het moment vast. na de ondertekening laat de 
brandweer antwerpen met een geoliede demonstratie 
zien wat de inzet van een mirg allemaal met zich mee-
brengt. want dat alles netjes schriftelijk is vastgelegd is 
één. het gaat uiteindelijk om de toepassing in de prak-
tijk! wilt u de bijeenkomst meebeleven? via de website 
www.mirg.eu kunt u verslagen van de media bekijken.

   vier landen,   
   één handboek   

september
2014

eindconferentie


