Nationaal Ereteken Brandweer
Wanneer:

Iedere derde zaterdag in juni om 13.00 uur

Toelichting:

Het ereteken wordt gevormd door twee brandweerspuiten die in een bepaalde
opstelling een ereboog van water maken. Het bestuur roept de korpsen op om,
gelijktijdig aan het herdenkingsmoment in Arnhem, het ereteken te maken bij zo veel
mogelijk posten en kazernes.

Instructie:

Dit is het instructiedocument. Er is ook een instructiefilmpje.

Protocol:

Vlaggen bij de posten en kazernes: een vlag van het eigen korps en de Nederlandse
vlag, halfstok.
Kledingadvies: uitrukploeg die het ereteken gaan maken in uitrukuniform.
Toeschouwers voor zover het brandweermensen betreft en van toepassing is:
ceremonieel uniform
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Uitvoering Ereteken Brandweer
Benodigd: TS met manschappen

Uitvoering: Voor de uitvoering van het Ereteken Brandweer is een locatie vereist met een afmeting
van ongeveer 30 meter (breed) bij 30 meter (diep). Tevens dient er rekening gehouden te worden
met een afvoermogelijkheid van twee m3 bluswater. Ook dient er bij het opstellen rekening gehouden
te worden met de windrichting en windsnelheid. Dit laatste om er voor te zorgen dat eventuele
toeschouwers niet nat worden.
De bevelvoerder bepaalt de plaats waar het ereteken wordt uitgevoerd en de plaats van het voertuig.
Het voertuig wordt, indien mogelijk, op een centrale plaats opgesteld, op zij van de plaats waar het
ereteken wordt uitgevoerd. Het opstellen vindt plaats door de chauffeur en waterploeg (nummer 3 en
4). De geeft de aanvalsploeg (nummer 1 en 2) de opdracht het verdeelstuk te plaatsen in het midden
van de plaats waar het ereteken wordt uitgevoerd. De aanvalsploeg voor het gereedmaken van twee
stralen met één lengte aan weerzijde van het verdeelstuk. De waterploeg zorgt voor een toevoer
vanaf het voertuig naar het verdeelstuk.
Er is geen waterwinning noodzakelijk, er van uitgaande dat de TS beschikt over een watervoorraad
van 1,5 tot 2 m3. Deze is voldoende voor het uitvoeren van het ereteken gedurende ongeveer 5
minuten. De pompbediende maakt de pomp bedrijfsklaar voor waterlevering vanuit de tank. Wanneer
de toevoer gereed is, zorgt de waterploeg met de pompbediende voor het op druk brengen van deze
toevoer tot aan het verdeelstuk. De druk die geleverd dient te worden voor het ereteken in deze
opstelling is ongeveer 3 bar. Dit zorgt ervoor dat de stralen aan het einde afbuigen tot een boog en
het ereteken gedurende voldoende tijd kan worden uitgevoerd vanaf de tank.
Wanneer de watertoevoer en stralen gereed zijn, neemt de waterploeg de tweede straal over en
ontfermt de aanvalsploeg zich over de eerste straal. De straalpijpvoerder geeft het commando ‘water’
en de nummers 2 en 4 zorgen voor het water op de beide stralen vanaf het verdeelstuk. De stralen
worden ontlucht en weer gesloten. De pompbediende en de bevelvoerder stellen zich op bij het
voertuig, de aanvalsploeg bij de eerste straal en de waterploeg bij de tweede straal. Beide ploegen
aan weerszijde van het verdeelstuk met een afstand van ongeveer 20 meter uit elkaar.
De bevelvoerder geeft het commando ‘Water’ en de straalpijpvoeders openen tegelijkertijd hun straal,
gericht in en hoek van 60 graden t.o.v. de grond, naar elkaar toe. De overige deelnemers nemen de
houding aan. Gedurende ongeveer 1 minuut wordt het ereteken uitgevoerd. Na afloop geeft de
bevelvoerder het commando ‘Water af’.
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Vlaggenprotocol
Halfstok vlaggen
Het halfstok hijsen van de vlag behoort op de volgende wijze te geschieden: eerst wordt de vlag vol
gehesen, daarna wordt zij langzaam en statig neergehaald, totdat het midden van de vlag op de helft
van de normale hoogte is gekomen, waarna de vlaggenlijn wordt vastgebonden; de vlag wordt niet
opgebonden. Bij het neerhalen van een halfstok gehesen vlag wordt deze eerst langzaam en statig
vol gehesen en vervolgens op dezelfde wijze neergehaald.

Overige informatie over het vlaggenprotocol
De kleuren van de Nederlandse vlag
De kleuren van de Nederlandse vlag zijn: HELDER VERMILJOEN - HELDER WIT –
KOBALTBLAUW. Over de afmetingen van de vlag zijn geen voorschriften. In het algemeen dient de
lengte zich te verhouden tot de breedte als 3 : 2.
Op de Nederlandse vlag behoort geen enkele versiering of andere toevoeging te worden
aangebracht. Ook het gebruik van een vlag louter voor versiering behoort te worden nagelaten. (Wel
mag vlaggendoek voor versiering -bijv. in de vorm van draperieën- worden gebruikt).
Het hijsen van de vlag
De vlag dient gehesen te worden aan een stok, waarvan de lengte zodanig is, dat de vlag (ook als zij
halfstok is bevestigd) nimmer de grond raakt of het verkeer kan hinderen. Nederlandse of
buitenlandse vlaggen behoren niet tussen zonsondergang en zonsopgang gehesen te worden of te
blijven hangen. Elke gehesen vlag moet derhalve bij zonsondergang worden neergehaald en zonodig
de volgende dag na zonsopgang opnieuw worden ontplooid. Uitzondering hierop is mogelijk, als de
vlag zodanig verlicht wordt, dat de kleuren duidelijk te zien zijn.
Het hijsen van meer vlaggen
Bij het hijsen van meer vlaggen behoren deze van gelijke afmetingen te zijn en zo mogelijk op gelijke
hoogte te worden gehesen. Bij het ontplooien van twee vlaggen is de ereplaats rechts, gerekend met
de rug naar de vlaggen. Daar behoort dus de Nederlandse vlag. Bij drie vlaggen behoort de
Nederlandse vlag in het midden. Als de provinciale en de gemeentelijke vlag naast de Nederlandse
vlag komen, is de opstelling in het algemeen (met de rug naar de vlaggen): gemeentelijke vlag links,
Nederlandse vlag midden, provinciale vlag rechts. Alleen als het een gemeentelijke aangelegenheid
betreft, is de volgorde omgekeerd.
Indien naast de Nederlandse vlag vlaggen van andere naties worden gehesen, is voor de onderlinge
rangorde in het algemeen de eerste letter van de namen van de betrokken landen in de Franse taal
bepalend. Omtrent de uitwerking van deze regel dient contact te worden opgenomen met de Directie
Kabinet en Protocol van het Ministerie van Buitenlandse Zaken.
(Bron: Protocol Uitvaartplechtigheid met beperkt ceremonieel)
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