Nationaal Ereteken Brandweer
Wat:

Nationaal Ereteken en brandweervlag halfstok bij zoveel mogelijk posten en
kazernes.

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. We roepen de korpsen op om op zo
veel mogelijk kazernes/posten de brandweervlag halfstok te hangen (van 12.00
tot 15.00 uur) en om 13.00 uur het ereteken te maken.

Instructie:

Dit is het instructiedocument. Er is ook een instructiefilmpje. Deze vind je op
www.brandweermonument.nl/ereteken

Protocol:

Brandweervlaggen bij de posten en kazernes hangen halfstok. Het is niet
toegestaan de Nederlandse vlag of een combinatie van vlaggen te hijsen.

Kledingadvies: Uitrukploeg die het ereteken gaan maken in uitrukuniform. Toeschouwers voor
zover het brandweermensen betreft en van toepassing is: ceremonieel uniform
met hoofddeksel en armsnoer. Ook zij dienen de huidige maatregelen in acht te
nemen.
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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). Ook dient er rekening gehouden te
3
worden met een afvoermogelijkheid van 2 m bluswater. Ook dient er bij het opstellen rekening
gehouden te worden met de windrichting en windsnelheid. Dit laatste om ervoor 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, naast de plaats
waar het ereteken wordt uitgevoerd. Het opstellen vindt plaats door de chauffeur en waterploeg
(nummer 3 en 4). De bevelvoerder 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, ervan uitgaande dat de TS beschikt over een
3
watervoorraad van 1,5 tot 2 m . Dit is ruim voldoende voor het uitvoeren van het ereteken van 1
minuut. 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 stalen 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 staan 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 2 minuten wordt het ereteken uitgevoerd. Na afloop
geeft de bevelvoerder het commando ‘Water af’.
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Vlaggenprotocol
Halfstok vlaggen
Tijdens de nationale brandweerherdenking worden regio’s gevraagd om de brandweervlag
halfstok te hijsen. Op deze dag mag alleen de brandweervlag gehesen worden. Het is niet
toegestaan de Nederlandse vlag of een combinatie van vlaggen te hijsen. Als uitzondering hangt
op de locatie van de nationale herdenking bij het Nationaal Brandweermonument in Arnhem de
Nederlandse vlag halfstok en de overige vlaggen in de top.
Het halfstok hijsen van de brandweervlag 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.

Instructiedocument Nationaal Ereteken Brandweer

Pagina 4 van 4

