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Omschrijving 
 
Weet jij wat je moet doen als er brand uitbreekt in je clubhuis? Of wat 
erbij komt kijken om op een veilige manier kampvuur te stoken? Ga 
aan de slag met dit insigne en verdiep je in de verschillende 
blusmiddelen, de branddriehoek en hoe je moet handelen bij een 
brandongeval.  
 
 

 
 
Eisen 
 
1. Leg aan de hand van de branddriehoek uit hoe je een brand op verschillende manieren kunt 

blussen. Leg ook uit wat rook en warmte met jou en de omgeving doen en hoe je het beste kunt 
handelen in de rook. 

 
2. Doe de volgende opdrachten om te laten zien dat je weet welke preventieve maatregelen je 

moet nemen, zowel thuis, in het clubhuis (of wachtschip) als bij een kampvuur:  

• Leg uit wat de voordelen van rookmelders en koolmonoxidemelders zijn en beschrijf 
waar ze moeten worden opgehangen. 

• Praat met je familie over de acties die worden genomen in geval van een brand in 
huis. 

• Weet waar de blusmiddelen in het clubhuis of wachtschip hangen en controleer of ze 
nog gekeurd zijn.  

• Houd een brand- en ontruimingsoefening met de hele troep. Weet jij waar de 
nooduitgang is in jullie clubhuis of wachtschip? 

• Ga na of je voor het stoken van een kampvuur toestemming nodig hebt van de lokale 
overheid/brandweer en hoe je dit regelt. Zorg ervoor dat je minimaal één keer tijdens 
een kampvuur de veiligheidsmaatregelen regelt.  

 
3. Bezoek iemand van de plaatselijke brandweer, en:  

• Kom meer te weten over de brandweerorganisatie en het meldingssysteem.  

• Kom meer te weten over de verschillende blusstoffen en -toestellen en bij welke 
brandklassen ze worden toegepast.  

• Laat zien dat je om kunt gaan met kleine blustoestellen: brandkraan, 
waterleidingsslang, natte doeken en blusdeken. 

 Vertel hierover aan je leidinggevende. 
 
4. Laat zien dat je weet hoe je moet handelen bij de volgende gesimuleerde brandongevallen: 

tent/afdak in brand, kleren in brand, vlam in de pan, brandende gordijnen/vitrage, lekkende 
gasslang en kortsluiting. 

 
5. Laat zien dat je weet wat je moet doen bij eerste-, tweede- en derdegraadsverbrandingen en bij 

ongevallen met elektriciteit.  
 
Tip: Neem contact op met de lokale brandweer voor het uitvoeren van deze activiteiten. 
 


