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Protocollen / procedures / afspraken  

Onderwerp: Radioprocedures meldkamer Veiligheidsreg io NHN 

 
AC/CPA RADIOPROCEDURES REDDINGSBRIGADES 
 

� In de terreinwagen is de C2000-mobilofoon van de ERB ingebouwd. Deze mobilofoon is geprogrammeerd met 

de fleetmap van de brandweer Noord-Holland Noord. De gespreksgroep waarin door de (nautische) eenheden 

in de regio NHN altijd begonnen wordt is: SNH-RMG-05. Aangezien dit een regionale multidisciplinaire 

gespreksgroep is kan door alle disciplines binnen onze regio (ambulance, brandweer, politie, KNRM) op deze 

groep worden geschakeld. Bij gelijktijdigheid van incidenten elders in de regio, kan de meldkamer 

veiligheidsregio NHN verzoeken om te schakelen naar een andere (lagere) gespreksgroep. 

 

� De C2000 mobilofoon is geprogrammeerd met de roepnaam “EGM 1.10” . Deze roepnaam wordt gebruikt door 

de meldkamer veiligheidsregio NHN t.b.v. de ERB.  

 

� De mobilofoon dient te worden aangezet op het moment dat het voertuig “in dienst” gaat. Onder in dienst gaan 

wordt verstaan dat het voertuig bemand wordt na alarmering of dat het voertuig inzetbaar is (tijdens de reguliere 

bewakingsuren, of tijdens grootschalige evenementen/oefeningen in Egmond). 

 

� PROCEDURE INMELDEN MELDKAMER TIJDENS BEWAKINGSUREN  

De strandploeg wordt door de meldkamer veiligheidsregio NHN gealarmeerd op het moment dat door de 

ERB-terreinwagen is aangegeven dat het voertuig (fictief) verplaatst is vanaf de Loods (RB kazerne) naar de 

strandpost van Egmond (STRP kazerne). Deze verplaatsing dient aan de meldkamer veilgheidsregio NHN te 

worden gegeven dmv een gespreksaanvraag. Indien deze verplaatsing door de centralist is uitgevoerd, 

wordt bij een inzet automatisch de strandploeg gealarmeerd. De verplaatsing wordt aangegeven op het 

moment dat het voertuig daadwerkelijk op strand staat en op het moment dat de strandpost is afgesloten en 

het voertuig het strand verlaat.  

 

 * Mobilofoon staat aan op de gespreksgroep SNH-RMG-05. 

  Bij de meldkamer veiligheidsregio NHN is zichtbaar dat de apparatuur “aan” staat en in welke groep. 

 * Druk gedurende 1,5 seconde op het knopje met het symbool # (aanvraag spraakcontact) 

  je hoort een bevestigingstoon ten teken dat een aanvraag spraakcontact is verzonden. 

 * Je krijgt antwoord: "EGM 1.10, hier de AC (of CPA), over"  

 * Je antwoordt: "AC de EGM 1.10 is verplaatst van de loods naar de strandpost Egmond”. 

 * Daarna geef je status 4 (beschikbaar) via de C2000-mobilofoon, gedurende de gehele dag blijft de 

mobilofoon in status 4 staan, ook tijdens en na een inzet gedurende de stranddienst. 

  

 ’s Avonds om 1800uur als de strandpost is afgeslote n: 

 * Druk gedurende 1,5 seconde op het knopje met het symbool # (aanvraag spraakcontact) 

  je hoort een bevestigingstoon ten teken dat een aanvraag spraakcontact is verzonden. 

 * Je krijgt antwoord: "EGM 1.10, hier de AC (of CPA), over"  

 * Je antwoordt: "AC de EGM 1.10 is verplaatst van de strandpost Egm ond naar de loods” 

 * Daarna geef je status 6 (op post) via de C2000 mobilofoon. 

 * De C2000-Mobilofoon kan nu worden uitgezet. 

 


