
HET GROOTSTE OPLEIDINGS- & TRAININGSCENTRUM 
VOOR VAKMENSEN IN VEILIGHEID IN WEST-EUROPA

OPLEIDINGEN & TRAINING  
VOOR VEILIGHEID & VAKMANSCHAP



Onze gekwalificeerde medewerkers komen uit de 
praktijk en kennen dus de gangbare protocollen en 
inzetprocedures zodat een optimale ondersteuning 
geleverd kan worden. Door deze kennis zijn wij in 
de gelegenheid voor u een maatwerk oefen- en 
trainingsprogramma te ontwikkelen. Flexibiliteit, 
kwaliteit én veiligheid staan bij ons hoog in het 
vaandel. In nauw overleg stellen wij een optimaal 
programma voor u samen.

HET OEFENCENTRUM:

Ons multidisciplinair trainings- en oefencentrum in 
Weeze (Noord Rijn Westfalen) heeft een totale op-
pervlakte van 38 hectare en is daarmee een van de 
grootste Europese oefencentra in haar soort. 

De voormalige thuishaven van twee squadrons Royal 
Air Force jachtbommenwerpers heeft een militaire, 
maar ook een perfecte civiele infrastructuur. 
Naast een school en een ruim 50 meter groot buiten 
zwembad beschikken we over een 200 meter lange 
snelweg, 3 spoorrails met een personentrein en 2 
ketelwagons, meerdere tankstations, een grote kracht-
centrale (stroom-, verwarming- en watervoorziening) 
als ook een complete woonwijk met meer dan 
250 woningen.

MOGELIJKE SCENARIO’S

Middels deze unieke infrastructuur  kunnen we op 
het oefencentrum in Weeze een grote verscheiden-
heid aan objecten voor uw realistische trainin-
gen en oefeningen aanbieden. Wij beschikken 
hiervoor over een ruim assortiment kant-en-klare 
scenario’s, materialen en voertuigen.

Maar omdat u als klant wellicht nog specifieke of 
meer specialistische leervragen heeft, leveren wij 
graag maatwerk ten aanzien van uw trainingen/ 
oefeningen.

Of het nu bedrijven, overheidsinstanties, defensie eenheden, reddingsdiensten, brandweer- of politie eenheden zijn: als 

het om op maat gesneden trainingen en oefeningen gaat, zijn wij het juiste aanspreekpunt. Training Base Weeze GmbH & 

Co. KG biedt met haar „Rescue City“ een multidisciplinair opleidings- en oefencentrum.

DE PROBLEEMOPLOSSER VOOR 
UW VEILIGHEIDSVRAAGSTUKKEN



INZETOEFENING BRANDWEER

Snelle opschaling noodzakelijk! Een explosie galmt 
over de camping die door het mooie weer afgela-
den vol is. Een grote vuurbal is te zien terwijl mensen 
schreeuwend een goed heenkomen zoeken. Meer-
dere gewonden liggen verspreid over het terrein. De 
piloot van een klein type passagiersvliegtuig heeft, na 
het uitvallen van enkele systemen, niet kunnen voor-
komen dat het toestel, net  voor de landing, naast 
een camping in de bossen is neergestort. Delen van 
de romp zijn van het vliegtuig afgebroken terwijl er 
nog passagiers in het rokende toestel bekneld zitten.
Op de camping zijn er ook brandende delen terecht 
gekomen en de situatie loopt nog verder uit de hand 
als campinggasten in blinde paniek proberen het ter-
rein te verlaten.

De eerste tankautospuiten komen ter plaatse en zet-
ten in op de grootste risico’s die tijdens een snelle 
verkenning zijn vastgesteld. De opgeroepen Officier 
van Dienst schaalt verder op en verdeelt het terrein 
alvast in inzetvakken. Enkele voertuigen worden 
richting camping gedirigeerd om daar eerste hulp te 
bieden en het incident verder in kaart te brengen. 
In de buurt van de vliegtuigromp wordt lage druk 
opgebouwd in afwachting van de gealarmeerde 
schuimblusvoertuigen. De GHOR schaalt eveneens 
op en laat naast een groot aantal ambulances ook 
haar sigma teams alarmeren om de hoeveelheden  

gewonden te kunnen verzorgen. Een mobiel me-
disch team landt met een helikopter in de nabijheid 
van de camping om de zwaarst gewonde slachtoffers 
te stabiliseren. Een CoPI-container komt ter plaatse 
om de werkzaamheden interdisciplinair te coördine-
ren. Eerste berichten via de toegesnelde media mel-
den tientallen gewonden en meerdere doden. Op 
de sociale media is er al sprake van een veelvoud aan 
slachtoffers.

Doel van de simulatie is natuurlijk het verbeteren van 
de snelheid en efficiëntie van de inzet. Het beoefe-
nen van triage en coördinatie in een veilige omgeving. 
Van tevoren worden deelnemers over oefendoelen 
en risico’s gebriefd, maar nooit over het uiteindelijke 
scenario. Op deze manier blijkt het rendement van 
de oefening het grootst. Een goede voorbereiding, 
indien dit morgen écht gebeurd.

 Houtgestookte objecten
 Meer dan 40 brandhaarden
  Diverse woning-, industrie- en  

voertuigbranden
 CBRNe incidenten
 THV zwaar



INZETOEFENING DEFENSIE

Een typisch scenario voor een gevechtseenheid zou 
als volgt kunnen verlopen:  Een stadsdeel, waaronder 
een woonwijk, wordt omsingeld en afgegrendeld. 
Tegelijkertijd rukken voertuigen via de toegangswe-
gen op en bezetten tactisch belangrijke objecten 
binnen dit stadsdeel. Van belang zijn hoge, centraal 
gelegen objecten omdat van daaruit het beste over-
zicht te verkrijgen is. Ook openbare gebouwen en 
commercieel belangrijke structuren worden afge-
zekerd. Kritieke infrastructuren als stroom-, gas- en 
drinkwatervoorzieningen zijn eveneens essentieel 
om veilig te stellen. 

Meerdere groepen treden in nauwe samenwerking 
op terwijl er ook een groep achter de hand blijft om 
een eventuele uitbraak via tuinen, greppels of tunnels 
het hoofd te kunnen bieden. 

 Close quarter battle training in woonwijk
 Voertuigtraining op asfalt en 4x4
 Civil military cooperation
 Assistentie na rampen
 Explosieven detectie en ruiming

Middels snelvuur fixeert men de tegenstander waar-
na, met granaten en lichtere wapens, huis na huis uit-
gekamd wordt. Dit gaat verhoudingsgewijs langzaam, 
omdat onduidelijk is hoe de situatie in de panden is.



INZETOEFENING 
RAMPENBESTRIJDING
Om alle elementen van een internationaal Search and 
Rescue team te kunnen beoefenen is een op alle ni-
veaus uitgewerkt scenario essentieel. De complexiteit 
van dit scenario: Als gevolg van een aardbeving is de 
oostelijke provincie van K-land, noord-noordwest van 
Düsseldorf, zwaar getroffen. De steden Düsseldorf en 
Krefeld lijken na de eerste verkenningsvluchten zwaar 
beschadigd. Communicatie met het getroffen gebied 
is slechts incidenteel mogelijk en belangrijke infrastruc-
turen als drinkwaterleidingen en de riolering lijken 
verwoest. De eerste inspanningen van de hulpdiens-
ten concentreren zich op het zoeken en redden van 
slachtoffers en de meest noodzakelijke medische zorg. 
Secundair werkt men aan noodonderkomens voor de 
overlevenden en het bergen van de doden. Plannen 
voor het distribueren van grote hoeveelheden water 
en noodrantsoenen zijn er … echter de uitvoering laat 
nog op zich wachten. Belangrijk is nu te bepalen waar 
de ontheemden ondergebracht gaan worden en wat 
geschikte locaties voor het uitdelen van het voedsel 
zijn. De nog beschikbare infrastructuur is beperkt en 
teams moeten voor alles op eigen materialen en mid-
delen teruggrijpen. De communicatie via telefoon en 
internet zal in de komende dagen waarschijnlijk niet 
verbeteren. Een nauwkeurige technische beoordeling 
van de staat van de electriciteitscentrale en stadsver-
warming in Weeze is noodzakelijk voor de verdere 
besluitvorming.

 Woonwijk met complete infrastructuur
 School/gemeentehuis voor amokprocedure
 Bezetting van een fabriek
 Low-light conditions“ gebouwen
 Snelweg sectie voor autoprocedures

 Meerdere ingestortte gebouwen
 CBRNe risico simulaties
 USAR en THU scenario‘s
 Bus- en treinongevallen
 Simulatie van rampen

INZETOEFENING POLITIE

De dag van de kampioenswedstrijd: De mobiele 
eenheid begeleidt een groep aggressieve voet-
bal-supporters van het busstation naar het stadi-
on van FC Rescue City. Er wordt met flessen en 
zwaar vuurwerk gegooid. Rivaliserende suppor-
tersgroepen schreeuwen over en weer en de si-
tuatie dreigt te escaleren. De mobiele eenheid 
staat op linie en na het commando stapt zij als één 
man voorwaarts en zet een charge in. Om erger 
te voorkomen moet er snel ingegrepen worden. 
Agenten van de aanhoudingseenheid mengen zich 
in de menigte en halen bliksemsnel de ergste rad-
draaiers uit de zeer rumoerige groep. Terwijl twee 
hooligans zich relatief kalm laten boeien en weg 
laten voeren, draait een derde aangehouden man 
door en probeert zich vloekend en scheldend aan 
zijn arrestatie te onttrekken. Met assistentie van de 
hele aanhoudingsgroep wordt hij uiteindelijk tegen 
de grond gewerkt en geboeid afgevoerd. 

Hoofdzaak in deze oefening is het optreden als een-
heid. Secundair biedt een dergelijke oefening mo-
gelijkheden tot het beoefenen van het arresteren, 
verbaliseren en het verzamelen van bewijs in de 
vorm van foto- en videomateriaal tegen de verschil-
lende supporters en supportersgroepen.



FIELD LAB

Respons-organisaties, overheden, de industrie en 
leveranciers van veiligheidsmaterieel en materialen  
kunnen wij ondersteunen middels het organiseren 
van hun event. Wij kunnen helpen met de orga-
nisatie, planning en uitvoering van internationale 
congressen, symposia, workshops en spectaculai-
re productpresentaties op het terrein.

TEAMBUILDING

Het is bijzonder op welke wijze de professionals van 
brandweer, politie en ambulancediensten hun werk 
doen. Waar de meeste mensen een stap terug doen, 
wordt van hen verwacht door te pakken. Dit kunnen 
zij doen door een gedegen opleiding en vertrouwen 
in de attitude en geoefendheid van de collega’s. 
Teambuilding is dan ook iets waarmee wij u kunnen 
helpen. Met de juiste materialen en vakkundige pro-
fessionals kunnen we uw team uitda gingen geven die 
hen dwingen uit hun “comfort-zone” te treden en als 
eenheid te handelen. Wij bieden u de mogelijkheid 
uw mensen te laten groeien. Of het nu gaat om een 
nieuw team dat zich moet vormen of een bestaande 
groep die een nieuwe impuls nodig heeft.

IN WEEZE ZIEN WIJ U GRAAG …

Juist binnen veiligheidsgerelateerde gremia zijn ver-
anderingen veelvoorkomend. Veranderingen in om-
geving, beleid, tactieken en technieken zijn eerder 
regel dan uitzondering. Het herkennen, identificeren 
en omvormen tot tools voor uw training is een van 
de kerntaken die wij ons toebedelen. Dit maken wij 
waar door onze mensen vakbekwaam te maken en 
te houden maar ook door te investeren in nieuwe 
technieken. Iedere klant heeft zijn eigen veiligheids-
vraagstukken en leervragen die om indivuele maat-
werkoplossingen vragen. In nauwe samenwerking 
met de klant ontwikkelen wij objecten, technieken 
en scenario’s. Wij hebben beeld bij de markt en de 
actuele trends. U vindt ons dan ook regelmatig op 
branche-gerelateerde bijeenkomsten en beurzen. 
Een brochure kan natuurlijk niet alle vragen beant-
woorden, vandaar dat wij u graag uitnodigen voor 
een persoonlijk gesprek.



www.tb-weeze.com

Duitsland
Belgie

Nederland

Contact
Training Base Weeze GmbH & Co.KG 
Flughafenring 16
47652 Weeze · Germany
Telefon: +49 2837 665 630
Telefax: +49 2837 665 631
E-Mail: info@tb-weeze.com
 www.tb-weeze.com/nl

facebook.com/TrainingBaseWeeze

twitter.com/TBWeeze

Uw contactpersoon bij 

Training Base Weeze GmbH & Co. KG
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