
CBV notulen 13 juni 2014 

 

Locatie: VTN/BMT te Oss 

Aanwezig: Reinard, Willie, Gerard, Jan, Gert en Roel,  

Introducés: Ben van Beek(DNV-GL), Wouter Nijenkamp (Energy inside AVR), Marc 

Lieverink en Taco Hiddinga (Aviko), Martin Vleeming (Triple-Safety), Gert(jr) van de Weerd 

(Brandweertrainingscentum Arnhem) 

Afwezig: Derk(m.k.), Steef(m.k.) 

Opsteller: Roel. 

 

Welkom  

De heer Marcel Schouten heet iedereen van harte welkom waarna de aanwezigen zich 

voorstellen aan de gastheren Marcel Schouten(VTN) en Jan Lont(BMT) 

 

Vergadering CBV 

Reinard opent de vergadering en heeft als plaatsvervangend voorzitter de vergadering 

voorgezeten. 

 

Mededelingen bestuur 

Geen mededelingen 

 

Stand van zaken van de overige bijeenkomsten 2014 

 17 september Trainingscentrum (bij Gert),  

Gert stelt voor de bijeenkomst wat later te laten starten waarna er als afsluiting getrakteerd 

wordt op Chinees eten. 

 3 december Brandweer Gelderland Midden (bij Roel). 

Reinard gaat informeren of de firma Logpoint een inleiding kan verzorgen 

 

Notulen vorige vergadering 

Bij de uitwisseling ervaring van Jan: Een onwelwording heeft één keer plaatsgevonden. 

 

Uitwisseling ervaringen 

Willie: 

Willie zal eind 2014 zijn werkzame leven bij SABA beëindigen. Er zal voor het CBV een 

opvolger komen. 

 

Reinard, 

Paar kleine ongevalletjes. Energy inside AVR heeft veiligheidsprogramma Logpoint 

geïntroduceerd. 3 december zal er een presentatie door de firma worden verzorgt.    

 

Jan, 

Paar kleine ongevalletjes en branden. Meer werk met minder mensen.  

Het gaat verder bij Parenco goed, oude gebouwen worden gesloopt en er wordt weer geld 

geïnvesteerd in een nieuwe lijn. 

 

Gert, 

 Gert gaat zijn operationele werkzaamheden deelt afbouwen en zich meer beleidsmatig 

bezig houden. Het doorontwikkelen van het trainingscentrum met specialismen is een 

van zijn nieuwe uitdagingen.  



 Het trainingscentrum gaat van 28 juni tot 1 september dicht voor de trainingen.  

Diverse opstellingen/gebouwen zullen nieuw worden ingericht of verbouwd. Op 17 

september zal Gert ons er alles over vertellen en laten zien.  

 Er zijn ontwikkelingen rond de BHV opleidingen. Gert heeft dit van het IFV 

vernomen. Het CBV wordt hiervan graag op de hoogte gehouden.  

 

 

Gerard, 

Merkt in zijn klantenkring dat er steeds vaker wordt “bezuinigd”op de BHV 

opleidingen/oefeningen. Ook de controle door het NIBHV is veel minder als voorheen.  

 

Marc(Aviko), 

 Het vervangen van koudemiddel Freon door Ammoniak is mede door de goede 

voorbereidingen en preventieve maatregelen(ademluchtploegen/waterkanonnen) goed 

verlopen. Noot voor Steef: Er is binnen CBV veel kennis en ervaring met 

Ammoniakinstallaties. 

 Er heeft helaas een ongeval met verzuim plaatsgevonden. Medewerker is uitgeleden 

en heeft heup gebroken. Inspectie SZW onderzoekt het incident. 

 Bij een incident met chemie heeft er een ongeval zonder verzuim plaatsgevonden. Bij 

het dichtdraaien van een dop van een IBC heeft medewerker geen gebruik gemaakt 

van de juiste PBM’s. BHV en brandweer Steenderen hebben op juiste wijze gehandeld 

zodat erger is voorkomen.     

 

Opmerkingen/vraag 

Gert is op zoek naar een silo van 4 m. hoog en een doorsnede van 1,5 m. Wie kan hem 

helpen? 

 

Gert wil de “oude”bedrijfsbrandweer opleiding die vroeger werd gegeven weer nieuw leven 

inblazen. Jan en Gerard zijn geïnteresseerd in het idee. Afgesproken is dat Gert zich gaat 

oriënteren en zal met een voorstel komen.  

 

Sluiting 

Reinard bedankt iedereen voor zijn bijdrage en sluit de vergadering. 

 

Introducties 

Mark Leepel heeft een presentatie gegeven over VTN 

Jan Lont heeft een presentatie gegeven over BMT en over het blusmiddel one-seven 

Afsluitend is er buiten het blusmiddel one-seven gedemonstreerd. 

(de presentaties zullen nog digitaal beschikbaar worden gesteld) 

 

 

Groet, Roel Schouten 

Secretaris CBV 


