
Kennis voor 1ste streep van verdienste. 

 

 
1. Organisatie van de brandweer 

 

a. Geef 10 taken van de brandweer? 

b. Welke graad hebben volgende personen? 

                         

 

c. Wanneer is een voertuig prioritair? 

d. Geef 3 rechten van  een prioritair voertuig? 

 

2. Wat is brand? 

a. Geef het verschil tussen vuur en brand. 

b. Welke zijn de 3 voorwaarden, nodig voor brand? 

c. Geef de vijfvuurhoek? 

d. Een brand ontwikkelt zich geleidelijk aan. Geef de verschillende stadia van brand . 

e. De hoeveelheid rook die een brand ontwikkeld, is afhankelijk van 3 factoren. Welke? 

f. Som de 5 klassenbranden op en beschrijf kort. 

g. Welke gassen kunnen vrijkomen bij een brand, naast rook? 

h. Wat zijn de gevaren van rook? 

i. Wat is het smeulstadium? 

j. Wat is het gloeistadium? 

k. Wat is het vlamstadium? 

l. Beschrijf classe A branden? 

m. Beschrijf classe B branden? 

n. Beschrijf classe C branden? 

o. Beschrijf classe D branden? 

p. Beschrijf classe F branden? 

 

 

3. Bluswatervoorzieningen 

 a. Geef 4 verschillende manieren hoe de brandweer aan bluswater kan geraken.  

 b. Geef de verschillende hydranten op met wat uitleg.  

 c. Waar vind je water bij volgende aanwijsborden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Materialen voor transport. 

 

   a. Wat is het verschil tussen een pers- en een zuigslang? Geef wat uifleg over hun bouw 

 

 

10. Materialen, gereedschappen en krachtwerktuigen. 

 

a.  Beschrijf  3 soorten handladders.  

 

 

 

              11 . Persoonlijke beschermingsmiddelen. 

 

                   b. Wat draagt een brandweerman allemaal als hij in perfecte bluskledij is?  

                   c. Over welke aanvullende beschermingsmiddelen beschikt de brandweer? 

 

13. Medische hulpverlening  

         

a. Hoe belt men de ziekenwagen? Wat moet men allemaal zeggen?  

b. Hoe gaat men na of een slachtoffer nog ademt?  

c. Leg kort uit hoe men de 30:2 (CPR) moet uitvoeren. 

d.  In welk geval en brj wie moet men eerst 5 keer beademen alvorens verder te gaan 

met 30:2? 

e. Geef  2 soorten bloedingen . 


