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Blussen met bundels en cassettes 
 

Het systeem met de bundels vervangt in de autopomp een deel van de gerolde slangen. 

Deze werkwijze is federaal ingevoerd en een aantal keuzes (double jackets, kleuren, …) 

zijn op federaal niveau gemaakt. De belangrijkste aanpassing is dat men op federaal vlak 

een aflegsysteem voorziet met een ploeg van 6 personen terwijl dit in Brussel een ploeg 

van 5 personen is. 

1 Welke componenten 

1.1 De onderdelen van het bundelsysteem 

Het systeem met bundels bevat een aantal 

onderdelen. In de vernieuwde autopompen is 

het volgende materiaal opgenomen in de 

middelste kast aan de kant van de chauffeur:  

• 2 cassettes met slangen van 70 mm 

• 2 cassettes met slangen van 45 mm 

(Op termijn zullen deze cassettes 

voorzien worden van een afsluitkraan. 

Deze kan vervolgens gebruikt worden 

tijdens het maken van de opstelling.) 

• 1 gele bundel (double jacket) met 

straalpijp TFT Ultimatic FO 6 AA 

• 1 gele bundel (double jacket) zonder 

straalpijp 

• 1 groene bundel (double jacket) met 

straalpijp TFT Ultimatic FO 6 AA 

• 1 groene bundel (double jacket) 

zonder straalpijp 

De gele bundels zitten in het onderste 

horizontale vak terwijl de groene bundels in 

het bovenste horizontale vak zitten. 

 

Het volgende materiaal is opgenomen in de 

achterste kast aan de kant van de begeleider: 

• 2 slangen van 70 mm in zigzag aan 

elkaar gekoppeld (in de nieuwe autopompen zullen deze gekoppeld zijn aan een 

drieverdeelstuk) 

(Op termijn zal dit aan beide kanten van de autopomp voorzien worden. Het 

aantal slangen van 70 mm zal opgetrokken worden tot drie of vier. Aan de kant 

van de begeleider zal de slang gekoppeld zijn aan het drieverdeelstuk. Dit is de 

aanvalskant. De kant van de chauffeur zal de slang niet gekoppeld zijn aan het 

drieverdeelstuk. Dit is de voedingskant.) 

  

Figuur 1 De middelste kast aan de kant van 
de chauffeur. Onderaan zijn twee horizontale 
vakken om de bundels in op te bergen. De 
gele komen in het onderste vak en de groene 
in het bovenste vak. Vervolgens is er plaats 
voor twee cassettes van 70 mm en twee 
cassettes van 45 mm. 
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1.1.1 Bijkomend materiaal voor de ploeg 

Naast de cassettes en de bundels dient 

de bemanning van de autopomp nog het 

standaard materiaal mee te nemen. 

 

Dit betekent het volgende: 

 

Nummer 1: radio, lamp 

 

Nummer 2: persluchttoestel, radio, lamp 

en hamer voor de halligantool 

 

Nummer 3: persluchttoestel, radio, lamp, 

koord van 30 meter, RSM en halligan 

tool. 

 

Nummer 5: persluchttoestel, radio, lamp, 

koord van 30 meter en RSM  

 

 

1.1.2 De cassettes 

De cassettes bestaan in twee formaten. De 

cassettes van 70 mm zijn iets breder dan 

de cassettes van 45 mm. 

 

In de cassette van 70 zitten twee grijze 

slangen van 20 meter. Deze cassette kan 

gebruikt worden voor een voedingslijn of 

om één of meerdere aanvalslijnen te 

voeden. 

 

De cassettes van 45 zijn gevuld met vier 

slangen van 10 meter. Er zijn cassettes 

met gele slangen en cassettes met groene 

slangen. Het is de bedoeling dat de gele 

cassette gecombineerd wordt met de gele 

bundel en de groene cassette met de 

groene bundel.  

 

In principe is het zo dat tien meter voldoende is om één verdieping te stijgen in de 

traphal. Een cassette van 45 laat dus toe om de verbinding te maken tussen het 

gelijkvloers en de 4de verdieping. In Brussel is het echter zo dat veel gebouwen een 

grotere verdiepingshoogte hebben. Bijvoorbeeld 3.5 meter in een herenhuis. Dan zal het 

Figuur 2 Het achterste vak langs de kant van de 
begeleider. Er is een plaats voorzien voor 2 
slangen van 70 mm in zigzag. 

Figuur 3 Links de cassette van 70 mm. Rechts 
de cassette van 45 mm. 
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met één cassette niet lukken om tot de 4de verdieping te geraken. Het is aan het nummer 

5 om hiermee rekening te houden. 

 

Op termijn zullen ook afsluitkraantjes voorzien worden op de cassettes zodat er bij lange 

opstellingen een afsluitkraan kan voorzien worden vooraleer de bundel wordt 

aangesloten. Dit laat toe om een lijn te verlengen of om een lijn te vervangen als ze 

beschadigd is. Door de verschillende kleuren van de slangen zal het makkelijker zijn dan 

nu, om te bepalen welke kraan (drieverdeelstuk/afsluitkraan) dient dichtgedraaid te 

worden. 

 

Het handvat van de cassettes staat niet centraal. Dit 

zorgt ervoor dat de cassette licht naar achter kantelt 

als ze opgenomen wordt. Dit is handig bij het 

bestijgen van de trappen. Op die manier botst de 

cassette niet tegen de treden van de trap. 

 

De opening waarlangs de slang de cassette verlaat, 

bevindt zich achteraan. 

 

Eén kant van de cassette kan volledig geopend 

worden. Hiertoe dienen de twee velcro’s geopend te 

worden. Deze mogelijkheid wordt gebruikt om de 

cassette terug te vullen na het gebruik ervan. 

 

 

 

1.1.3 De straalpijp TFT Ultimatic FO 6 AA 

Dit type straalpijp is een straalpijp die is voorzien van een schuifafsluiter. Dit is een 

ander principe afsluiter dan de bolafsluiter die we vinden op de straalpijpen van het type 

Quadrafog of Akron. Een belangrijk verschil is dat het debiet hier toeneemt naarmate de 

afsluiter verder geopend wordt. Bij de andere straalpijpen is daarom een debietring 

voorzien. Het maximale debiet is 400 liter per minuut (lpm). Om dit debiet te halen dient 

de afsluiter helemaal geopend te zijn.  

 

Bij het toepassen van rookgaskoeling wordt het debiet best beperkt tot ca. 200 lpm. Bij 

een debietring is dit erg eenvoudig. De debietring wordt op het gewenste debiet 

ingesteld. Bij de TFT straalpijp is er een blokkeerinrichting voorzien om te vermijden dat 

onbedoeld gepulst wordt met een debiet hoger dan 200 lpm. De blokkeerinrichting is 

vastgezet tot tegen het witte bolletje aan de rechterkant van de straalpijp (zie Figuur 5). 

Als een debiet hoger dan 200 lpm nodig is, dient de blokkeerinrichting geopend te 

worden met de duim of met de hand om de afsluiter te laten passeren. Deze manier van 

werken heeft als voordeel dat het debiet (de bluskracht) van de puls erg gemakkelijk kan 

aangepast worden aan de situatie. In tegenstelling tot straalpijpen met een bolkraan 

dient de straalpijp niet volledig open en volledig dicht gedaan te worden bij het pulsen. 

 

Figuur 4 De cassette komt lichtjes schuin te hangen als ze 
gedragen wordt. Dit om het stoten tegen traptreden te 
vermijden. 
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Figuur 5 De straalpijp TFT O6 AA 

De straalpijp zal slechts goed functioneren als de inkomende druk 6 bar is of hoger. Het 

is daarom erg belangrijk dat de chauffeur voldoende druk geeft. Indien de lansdrager 

merkt dat de druk niet hoog genoeg is, dient hij meer druk te vragen aan de chauffeur-

pompbedienaar. 

 

De kop van de straalpijp is voorzien van een klik op het moment dat de sproeikegel 

ingesteld staat op ca. 40°. Op dat moment staat de kam ook helemaal bovenaan. Dit kan 

gebruikt worden als referentiepunt om de straalpijp in te stellen. Een goede 

straalpijpdrager past de vorm van zijn straal aan om een optimale bluswerking te 

bekomen. 

 

De straalpijp kan op verschillende manieren ontregeld raken. Door de kop van de 

straalpijp te hard naar rechts te draaien (om een volle straal te bekomen) zal de klik 

verschuiven. Straalpijpdragers dienen er op te letten om de straalpijp op een rustige 

manier in te stellen. Daarnaast zal ook de plaats van de blokkeerinrichting naar achter 

opschuiven als er bij het pulsen hard tegenaan gestoten worden. Beide ontregelingen 

kunnen eenvoudig hersteld worden. Dit gebeurt door kpl. Van Wassenhove in het atelier 

in de 10de compagnie. 

1.1.4 Algemene regels 

Een algemene regel is dat de gele lijn altijd eerst afgelegd wordt. De tweede lijn die 

afgelegd wordt, is de groene lijn. De tweede lijn kan een tweede aanvalslijn of een back-

up lijn zijn. 

 

Het is erg belangrijk dat de chauffeur-pompbedienaar voldoende druk geeft. De druk aan 

de lans dient altijd minstens 7 bar te bedragen. Op die manier is er één bar “reserve”. 

Hiertoe zal de chauffeur ongeveer 10 bar geven. Hij zal bijsturen in functie van de 

situatie ter plaatse. 

 

De kam 

Blokkeer-

inrichting 

Stop voor 

blokkeer-

inrichting 
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De chauffeur-pompbedienaar dient een inschatting te maken van de drukverliezen en dit 

te compenseren door de druk op te voeren. In de tekst hieronder staan een aantal 

richtlijnen. Het blijft echter de chauffeur die verantwoordelijk is voor de correcte druk. 

 

Bij een te lage druk aan de lans, zal het nummer 2 de volledige leiding controleren op 

lekken. Als de chauffeur voldoende druk geeft, kan een lek immers verantwoordelijk zijn 

voor de te lage druk aan de lans. 

 

Definitie aanvalspunt: Het aanvalspunt is niet langer het punt waar het drieverdeelstuk 

geplaatst wordt. Het aanvalspunt is de plaats waar de bundels worden ontplooid. Dit kan 

bij het drieverdeelstuk zijn maar het kan ook op het einde van een cassette zijn. 

 

In deze tekst wordt consequent “hij” gebruikt om een medewerker aan te duiden. 

Hiermee wordt “hij of zij” bedoeld maar om praktische redenen werd steeds “hij” 

geschreven. 

1.2 De mogelijke combinaties 

Het bundelsysteem laat ontelbare combinaties toe. Er wordt gekozen om een beperkt 

aantal combinaties vast te leggen in een procedure. 

• Enkele bundel 

• Dubbele bundel 

• Cassette van 45 + dubbele bundel 

• Mobiele stijgleiding 

(Bij elke procedure zal het nr 5 eerst het drieverdeelstuk aan de 70 in zigzag hangen. Dit 

zal gebeuren totdat de inrichting van de autopompen aangepast is.) 

Het nummer 1 zal tijdens het aanrijden kijken op de pc waar de dichtste hydrant zit. 

2 Standaard combinaties 

2.1 Enkele bundel / Simple bundel 

2.1.1 Bevel 

In dit geval wordt het volgende bevel gegeven door de chef: 

“Met een bundel in manoeuvre” of “Avec un bundel en manoeuvre” 

2.1.2 Materiaal 

De volgende onderdelen worden gebruikt: 

• 1 gele bundel (double jacket) met straalpijp TFT Ultimatic FO 6 AA  Nr. 3 

• drieverdeelstuk gekoppeld aan slangen van 70 mm in zigzag   Nr. 5 
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Figuur 6 Het materiaal voor de enkele bundel. Het nummer 5 neemt het drieverdeelstuk dat 
vastgekoppeld is aan de zigzag slang 70 mm terwijl het nummer 3 de bundel met straalpijp op zijn 
schouder heeft.  

 

2.1.3 Chronologie 

Begin van het manoeuvre 

 

Bij het begin van het manoeuvre gebeuren verschillende zaken tegelijk: 

 

Het nummer 5 geeft het bevel en vertrekt met het drieverdeelstuk, gekoppeld aan de 

slang van 70 mm in zigzag. 

Het nummer 5 wordt gevolgd door het nummer 2 die de slang van 70 goed legt.  

 

Het nummer 4 zal ook de slang helpen goedleggen in een zone tot 20 meter van de 

autopomp. De nummers 2 en 4 zorgen ervoor dat de slang nergens blijft haperen. 

 

Het nummer 1 zal samen met het nummer 3 een gele bundel met straalpijp uit het 

voertuig halen. Deze zal op de schouder van het nummer 3 gelegd worden. Het nummer 

3 volgt vervolgens het nummer 5. Het nummer 1 gaat een hydrant zoeken en begint de 

voedingslijn te leggen (tenzij hem iets anders bevolen wordt).  
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Het drieverdeelstuk wordt geplaatst 

 

Als het drieverdeelstuk op de juiste plaats ligt, zal de chef het bevel geven om water te 

geven tot aan het drieverdeelstuk. Hij gebruikt hiervoor het bevel “ouvrez”. 

 

Het nummer 4 zal de slang van 70 aankoppelen op de persuitgang van de pomp. Hij zal 

de uitgang kiezen waar A-schuim kan worden toegevoegd. Hij neemt het eerstvolgende 

koppelstuk en sluit dit aan op de persuitgang. Op bevel van het nummer 5 zal hij de lijn 

van 70 onder druk zetten. Hij zal hiervoor 10 bar geven. 

 

Het nummer 2 volgt de nummers 3 en 5. 

 

Aansluiten van de bundel 

 

Het nummer 3 zal de bundel op de 

grond leggen op de plaats die 

aangegeven is door de chef. Hij zal de 

bundel openmaken en er een cirkel mee 

vormen. Hij zal de straalpijp in de hand 

nemen en controleren dat deze dicht 

staat. 

 

Het nummer 5 zal de bundel aansluiten 

op het drieverdeelstuk en hij zal het 

drieverdeelstuk opendraaien. 

 

Nummers 3 en 2 kunnen de aanval 

starten. 

  

Figuur 7 Het afleggen van de 
zigzag leiding van 70 mm. De 
autopomp staat links net buiten 
beeld. De chauffeur helpt om de 
slang goed te leggen.
 
Het nummer 2 helpt ook de slang 
goed te leggen. Het is zijn taak om 
ervoor te zorgen dat de slang niet 
gekneld raakt. Dit kan bvb onder 
het wiel van een geparkeerd 
voertuig.  

Het nummer 5 zal het 

drieverdeelstuk plaatsen aan de 

ingang van het gebouw. 

Figuur 8 Het nummer drie staat klaar met de 
straalpijp in de hand. Het nummer 5 zal het 
drieverdeelstuk opendraaien. 
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2.1.4 Taken van de ploegleden 

Nummer 1 helpt met het uithalen van de gele bundel met straalpijp en het op de 

schouder van nummer 3 leggen. Daarna legt hij de voeding. 

 

Nummer 2 helpt bij de ontplooiing van de zigzag 70 en vervoegt daarna het nummer 3 

als tweede lid van het binoom. 

 

Nummer 3 neemt de bundel op de schouder en volgt de chef. Hij zal de bundel 

neerleggen waar de chef dat wil. Daar zal hij de bundel openleggen (een O vormen). Hij 

zal de straalpijp in zijn hand nemen en controleren of ze dicht staat. Hij laat de chef 

weten dat hij klaar is. 

 

Nummer 4 helpt de slang van 70 (zigzag) goed leggen en verwijdert de overtollige slang 

indien nodig. Hij zal aankoppelen op de juiste uitgang (A-schuim). Hij zal water geven op 

bevel van chef (“ouvrez”).  

 

Het nummer 5 neemt het drieverdeelstuk en gaat tot aan het aanvalspunt. 

De chef geeft het bevel om water te geven tot drieverdeelstuk: “ouvrez”. 

De chef koppelt de bundel aan het drieverdeelstuk. 

 

De chef draait het drieverdeelstuk snel open. 

2.1.5 Samenvatting 

De volgende samenvatting zal worden opgenomen in de syllabus afleggen van leidingen: 

 

 
De verkenning is gedaan. 
 
Het nr 5 plaatst het drieverdeelstuk, gekoppeld aan de slangen van 70, vanwaar hij 
de aanval wilt beginnen en geeft het bevel om de aanvoerlijn onderdruk te zetten. 
 
De nrs 4 en 2 helpen het nr 5 bij het afleggen van de aanvoerlijn. Het nr 4 koppelt de 
aanvoerlijn aan de uitgang van de pomp waar A schuim kan toegevoegd worden en 
zet de lijn onder druk op bevel van het nr 5. 
 
Het nr 1 legt de gele O bundel met lans op de schouder van het nr 3. Deze gaat naar 
het nr 5 aan het drieverdeelstuk. Hij legt de O bundel neer en maakt hem los. Het nr. 
3 geeft door aan het nr. 5 wanneer hij klaar is. 
 
Het nr 5 koppelt de slang van de O bundel aan het drieverdeelstuk en opent zo snel 
mogelijk de kraan om een goede vorming van de O bundel te krijgen. 
 
De nrs 3 en 2 beginnen de aanval onder leiding van het nr 5.  
 
Het nr 1 legt de voedingslijn aan en wanneer de pomp gevoed is rust hij zich met IAT 
uit, gaat naar het drieverdeelstuk en verwittigt het nr 5 dat hij klaar is. 
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2.2 Dubbele bundel / Double bundel 

2.2.1 Bevel 

In dit geval wordt het volgende bevel gegeven door de chef: 

“Met twee bundels in manoeuvre” of “Avec deux bundels en manoeuvre” 

2.2.2 Materiaal 

De volgende onderdelen worden gebruikt: 

• 1 gele bundel (double jacket) met straalpijp TFT Ultimatic FO 6 AA  Nr. 3 

• 1 gele bundel (double jacket) zonder straalpijp     Nr. 2 

• drieverdeelstuk gekoppeld aan slangen van 70 mm in zigzag   Nr. 5 

 

 

Figuur 9 Het materiaal voor de dubbele bundel. Het nummer 5 neemt het drieverdeelstuk dat 
vastgekoppeld is aan de zigzag slang 70 mm. Het nummer 2 neemt de tweede bundel zonder 
straalpijp mee. Het nummer 3 heeft de bundel met straalpijp op zijn schouder. 

 

2.2.3 Chronologie 

Begin van het manoeuvre 

 

Bij het begin van het manoeuvre gebeuren verschillende zaken tegelijk: 

 

Het nummer 5 geeft het bevel en vertrekt met het drieverdeelstuk, gekoppeld aan de 

slang van 70 mm in zigzag. 

 

Het nummer 4 zal de slang helpen goedleggen in een zone tot 20 meter van de 

autopomp. De nummers 2 en 4 zorgen ervoor dat de slang nergens blijft haperen. 
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Nummer 1 zal samen met nummer 3 een gele bundel met straalpijp uit het voertuig 

halen. Deze zal op de schouder van het nummer 3 gelegd worden. Nummer 3 volgt 

vervolgens het nummer 5.  

 

Nummer 1 zal vervolgens de bundel zonder straalpijp op de schouder van het nummer 2 

leggen. Het nummer 2 zal vervolgens het nummer 5 volgen en de slang van 70 

goedleggen.  

 

Nummer 1 gaat een hydrant zoeken en begint de voedingslijn te leggen (tenzij hem iets 

anders bevolen wordt).  

 

 

Het drieverdeelstuk wordt geplaatst 

 

Als het drieverdeelstuk op de juiste plaats ligt, zal de chef het bevel geven om water te 

geven tot aan het drieverdeelstuk. Hij gebruikt hiervoor het bevel “ouvrez”. 

 

Nummer 4 zal de slang van 70 aankoppelen op de persuitgang van de pomp. Hij zal de 

uitgang kiezen waar A-schuim kan worden toegevoegd. Hij neemt het eerstvolgende 

koppelstuk en sluit dit aan op de persuitgang. Op bevel van het nummer 5 zal hij de lijn 

van 70 onder druk zetten. Hij zal hiervoor 10 bar geven. 

 

Nummer 2 volgt de nummers 3 en 5. 

 

Aansluiten van de bundel 

 

Nummer 3 zal de bundel op de grond 

leggen op de plaats die aangegeven is door 

de chef. Hij zal de bundel openmaken en 

een cirkel vormen. Hij zal de straalpijp in 

de hand nemen en controleren dat deze 

dicht staat. 

 

Nummer 2 zal zijn bundel neerleggen 

tussen het drieverdeelstuk en de 1ste 

bundel. Hij zal deze bundel openmaken en 

een cirkel vormen. Hij zal de tweede 

bundel aansluiten op de eerste bundel. 

 

Nummer 5 zal de tweede bundel aansluiten 

op het drieverdeelstuk. Vervolgens zal hij 

het drieverdeelstuk opendraaien. 

 

De aanval kan beginnen. 

2.2.4 Taken van de ploegleden 

Nummer 1 helpt met het uithalen van de gele bundel met straalpijp en legt deze op de 

schouder van nummer 3. Hij herhaalt dit met nummer 2 (gele bundel zonder straalpijp). 

Daarna legt hij de voeding. 

Figuur 10 Het nummer 5 heeft het 
drieverdeelstuk neergezet. Het nummer drie 
heeft zijn bundel zo neergelegd dat er plaats is 
om ertussen de bundel van het nummer 2 neer te 
leggen. 
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Nummer 2 helpt bij de ontplooiing van de zigzag 70. Daarna legt hij de tweede bundel op 

zijn schouder en draagt deze naar het aanvalspunt. Hij zal zijn bundel neerleggen tussen 

het drieverdeelstuk en de eerste bundel. Hij zal deze bundel openleggen en een cirkel 

vormen. Hij koppelt de tweede bundel aan de eerste. Daarna assisteert hij het nummer 

3. 

 

Nummer 3 neemt de bundel op de schouder en volgt de chef. Hij zal de bundel 

neerleggen op aangeven van de chef. Daar zal hij de bundel openleggen (een O vormen). 

Hij zal de straalpijp in zijn hand nemen en controleren of ze dicht staat. Hij laat de chef 

weten dat hij klaar is. 

 

Nummer 4 helpt de aanvalslijn van 70 

(zigzag) goed leggen en zal aankoppelen 

op de juiste uitgang (A-schuim). Hij zal de 

lijn onderdruk zetten op bevel van chef 

(“ouvrez”).  

 

Het nummer 5 neemt het drieverdeelstuk, 

gekoppeld aan de slang van 70 mm in 

zigzag en gaat tot aan het aanvalspunt. 

 

De chef geeft het bevel om de aanvalslijn 

onder druk te zetten tot aan 

drieverdeelstuk: “ouvrez”. 

 

De chef koppelt de bundel aan het 

drieverdeelstuk. De buitenkant van de 

bundel is de ingang terwijl de binnenkant 

de uitgang is. 

 

De chef draait het drieverdeelstuk snel open. 

  

Figuur 11 De opstelling met een dubbele bundel 
klaar voor de aanval. De binnenkant van de 
eerste bundel is aangesloten op de straalpijp. De 
binnenkant van de tweede bundel is aangesloten 
op de buitenkant van de eerste. De buitenkant 
van de tweede is aangesloten op het 
drieverdeelstuk. 
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2.2.5 Samenvatting 

De volgende samenvatting zal worden opgenomen in de syllabus afleggen van leidingen: 

 

 
De verkenning is gedaan. 
 
Het nr 5 plaatst het drieverdeelstuk, gekoppeld aan de slangen van 70, vanwaar hij 
de aanval wilt beginnen en geeft het nr. 4 het bevel om de aanvoerlijn onder druk te 
zetten. 
 
De nrs 4 en 2 helpen het nr 5 bij het afleggen van de aanvoerlijn. Het nr 4 koppelt de 
aanvoerlijn aan de uitgang van de pomp waar A schuim kan toegevoegd worden en 
zet de lijn onder druk op bevel van het nr 5. 
 
Het nr 1 legt de gele O bundel met lans op de schouder van het nr 3. Deze gaat naar 
het nr 5 aan het drieverdeelstuk. Het nr 1 legt vervolgens de gele O bundel zonder 
lans op de schouder van het nr 2. Het nr 2 vervoegt de nrs 5 en 3 aan het 
drieverdeelstuk.  
 
De nr 3 opent de O bundel, neemt de lans en controleert of die gesloten is. Het nr 2 
legt zijn O bundel tussen het drieverdeelstuk en de O bundel van het nr 3, opent de 
bundel en koppelt beide bundels aan elkaar. Hij geeft door aan het nr. 5 wanneer hij 
klaar is. 
 
Het nr 5 koppelt de slang van de O bundel aan het drieverdeelstuk en opent zo snel 
mogelijk de kraan om een goede vorming van de O bundel te krijgen. 
 
De nrs 3 en 2 beginnen de aanval onder leiding van het nr 5.  
 
Het nr 1 geholpen door het nr 4 legt de voedingslijn aan en wanneer de pomp gevoed 
is rust hij zich met IAT uit, gaat naar het drieverdeelstuk en verwittigt het nr 5 dat hij 
klaar is. 
 

2.3 Cassette 45 + dubbele bundel 

2.3.1 Bevel 

In dit geval wordt het volgende bevel gegeven door de chef: 

“Met een cassette in manoeuvre” of “Avec une cassette en manoeuvre” 

2.3.2 Materiaal 

De volgende onderdelen worden gebruikt: 

• 1 gele bundel (double jacket) met straalpijp TFT Ultimatic FO 6 AA  Nr. 3 

• 1 gele bundel (double jacket) zonder straalpijp     Nr. 2 

• 1 cassette met gele slangen van 45 mm      Nr. 5 

(In het begin zullen de slangen nog grijs zijn van kleur.) 

• drieverdeelstuk gekoppeld aan slangen van 70 mm in zigzag   Nr. 5 
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Figuur 12 Het materiaal voor een opstelling met cassette en dubbele bundel. Het nummer 5 
neemt het drieverdeelstuk dat vastgekoppeld is aan de zigzag slang 70 mm. Daaarnaast neemt hij 
de cassette met slangen van 45 mee. Het nummer 2 neemt de tweede bundel zonder straalpijp 
mee. Het nummer 3 heeft de bundel met straalpijp op zijn schouder. 

2.3.3 Chronologie 

Begin van het manoeuvre 

 

Bij het begin van het manoeuvre gebeuren verschillende zaken tegelijk: 

 

Nummer 5 geeft het bevel. Hij neemt de cassette met gele slangen van 45 uit de 

autopomp en vertrekt met het drieverdeelstuk, gekoppeld aan de slangen van 70 mm in 

zigzag. 

 

Nummer 4 zal de slang helpen goedleggen in een zone tot 20 meter van de autopomp. 

De nummers 2 en 4 zorgen ervoor dat de slang nergens blijft haperen. 

 

Nummer 1 zal samen met het nummer 3 een gele bundel met straalpijp uit het voertuig 

halen. Deze zal op de schouder van het nummer 3 gelegd worden. Het nummer 3 volgt 

vervolgens het nummer 5.  

 

Nummer 1 zal daarna de bundel zonder straalpijp op de schouder van het nummer 2 

leggen. Het nummer 2 zal het nummer 5 volgen en de slang van 70 goedleggen.  

 

Nummer 1 gaat naar het drieverdeelstuk. Hij zal er wachten tot het nummer 5 het bevel 

geeft om het drieverdeelstuk te openen. De chef zal dit doen met het bevel “water op 

de gele lijn” of “de l’eau sur la ligne jaune”. 
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Het drieverdeelstuk wordt geplaatst 

 

Als het drieverdeelstuk op de juiste plaats 

ligt, zal de chef het bevel geven om water 

te geven tot aan het drieverdeelstuk. Hij 

gebruikt hiervoor het bevel “ouvrez”. 

Vervolgens zal hij de cassette van 45 mm 

aansluiten op het drieverdeelstuk. Daarna 

vertrekt hij naar het aanvalspunt. 

 

Nummer 4 zal de slang van 70 

aankoppelen op de persuitgang van de 

pomp. Hij zal de uitgang kiezen waar A-

schuim kan worden toegevoegd. Hij neemt 

het eerstvolgende koppelstuk en sluit dit 

aan op de persuitgang. Op bevel van het 

nummer 5 zal hij de lijn van 70 onder druk 

zetten. Hij zal hiervoor 10 bar geven. 

 

Nummer 2 zal het nummer 5 volgen en zal de slang van 45 die uit de cassette komt 

goedleggen. In een traphal betekent dit dat de slang aan de buitenkant van de trap ligt. 

Het is hierbij erg belangrijk dat het nummer 5 zich aanpast aan het tempo van het 

nummer 2. 

 
 

 
 

 

Aansluiten van de bundel 

 

Nnummer 5 zal de cassette neerzetten op het aanvalspunt. Hij haalt de slang uit de 

cassette tot aan het volgende koppelstuk en koppelt dit aan de bundel. De cassette met 

de resterende slang wordt langs de kant geplaatst zodat ze het ontplooien van de bundel 

niet hindert. De cassette mag ook niet in de weg staan tijdens de rest van de operatie. 

 

Nummer 5 zal beslissen of er één of twee bundels gebruikt worden.  

 

Nummer 3 zal de bundel op de grond leggen op de plaats die aangegeven is door de 

chef. Hij zal de bundel openmaken en een cirkel vormen. Hij zal de straalpijp in de hand 

nemen en controleren dat deze dicht staat. 

Figuur 13 Het nummer 5 koppelt de cassette aan 
op het drieverdeelstuk. 

Figuur 14 De slang dient door het nummer 2 aan 
de buitenkant van de trap geplaatst te worden. 
Hiertoe is het belangrijk dat het nummer 5 niet te 
snel gaat in de trap. Zo niet, trekt hij de slang 
naar het midden van de traphal. Dit zal leiden tot 
knikken in de slang. 

Indien nodig zal het nummer 2 vragen aan het

nummer 5 om minder snel te gaan. 
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Als het nummer 5 beslist om met twee bundels te werken, zal het nummer 2 zijn bundel 

neerleggen tussen het koppelstuk van de cassette en de plaats van de 1ste bundel. Hij zal 

deze bundel openmaken, een cirkel vormen en beide bundels koppelen. Indien het 

nummer 5 beslist om met één bundel te werken, zal hij de tweede bundel langs de kant 

leggen zodat deze de operatie niet hindert.  

 

Nummer 2 zal het nummer 3 assisteren bij de blussing 

 

Nummer 5 zal de bundel aansluiten. 

Vervolgens zal hij het bevel “Water op de 

gele lijn” of “de l’eau sur la ligne 

jaune” geven. 

 

Nummer 1 wacht hiertoe beneden aan het 

drieverdeelstuk. Na het bevel van het 

nummer 5 draait hij snel het 

drieverdeelstuk open. 

 

Vervolgens zal het nummer 1 een hydrant 

zoeken en begint hij de voedingslijn te 

leggen (tenzij hem iets anders bevolen 

wordt). 

 

De aanval kan beginnen. 

2.3.4 Taken van de ploegleden 

Nummer 1 helpt met het uithalen van de gele bundel met straalpijp en het op de 

schouder van nummer 3 leggen. Hij herhaalt dit met nummer 2 (gele bundel zonder 

straalpijp). Daarna gaat hij naar het drieverdeelstuk. Hij opent dit op bevel van het 

nummer 5 (“water op de gele lijn” of “de l’eau sur la ligne jaune”). Als laatste legt 

hij de voeding. 

 

Nummer 2 helpt bij de ontplooiing van de zigzag 70. Hij draagt tevens de tweede bundel 

naar het aanvalspunt. Op vraag van het nummer 5 zal hij zijn bundel neerleggen tussen 

het koppelstuk en de eerste bundel. Hij zal deze bundel openleggen, een cirkel vormen 

en beide bundels koppelen. Daarna helpt hij het nummer 3 bij de blussing 

 

Nummer 3 neemt de bundel op de schouder en volgt de chef. Hij zal de bundel 

neerleggen waar de chef dat wil. Daar zal hij de bundel openleggen (een O vormen). Hij 

zal de straalpijp in zijn hand nemen en controleren of ze dicht staat. Hij laat de chef 

weten dat hij klaar is. 

 

Nummer 4 helpt de slang van 70 (zigzag) goed leggen en verwijdert de overtollige slang 

indien nodig. Hij zal aankoppelen op de juiste uitgang (A-schuim). Hij zal water geven op 

bevel van chef (“ouvrez”).  

 

Nnummer 5 neemt het drieverdeelstuk, gekoppeld aan de slang van 70 mm in zigzag en 

zal het plaatsen. 

Figuur 15 De bundel in de traphal klaar om 
onder druk te zetten. 
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De chef geeft het bevel om water te geven tot drieverdeelstuk: “ouvrez”. 

De chef koppelt de cassette aan het drieverdeelstuk en gaat naar boven. Hij zal traag 

genoeg gaan opdat het nummer 2 kan volgen bij het goedleggen van de slang op de 

trappen. Hij maakt de koppeling tussen het laatste koppelstuk uit de cassette en de 

bundel. De slang uit de cassette wordt gekoppeld aan de buitenkant van de bundel. 

De chef geeft het bevel om het drieverdeelstuk te openen. 

2.3.5 Samenvatting 

De volgende samenvatting zal worden opgenomen in de syllabus afleggen van leidingen: 

 

 
De verkenning is gedaan. 
 
Het nr 5 neemt de cassette met gele slangen van 45 en het drieverdeelstuk, 
gekoppeld aan slangen van 70 en plaatst het drieverdeelstuk. Hij geeft het bevel aan 
het nr 4 om de aanvoerlijn onder druk te zetten. 
 
De nrs 4 en 2 helpen het nr 5 bij het afleggen van de aanvoerlijn. Het nr 4 koppelt de 
aanvoerlijn aan de uitgang van de pomp waar A schuim kan toegevoegd worden en 
zet de lijn onder druk op bevel van het nr 5. 
 
Het nr 1 legt de gele O bundel met lans op de schouder van het nr 3. Het nr 3  
vervoegt het nr 5 aan het drieverdeelstuk. Het nr 1 legt vervolgens de gele O bundel 
zonder lans op de schouder van het nr 2. Het nr 2 vervoegt de nrs 5 en 3 aan het 
drieverdeelstuk.  
 
Het nr 1 vervoegt het nr 5 aan het drieverdeelstuk en wacht op bevel van het nr 5     
“water op de gele lijn” of “de l’eau sur la ligne jaune “om de persleiding snel 
onderdruk te zetten. 
 
Het nr 5 koppelt de cassette aan het drieverdeelstuk en gaat naar het aanvalspunt. 
Tijdens het vorderen zal het nr 2 de slang van 45 die uit de cassette komt goedleggen 
(buitenkant van de trap). Het nr 3 volgt de nrs 5 en 2 naar het aanvalspunt. 
 
Het nr 5 zet de cassette neer aan het aanvalspunt en beslist of hij één of beide O 
bundels wil gebruiken en geeft daartoe het bevel aan de nrs 3 en 2. 
 
Het nr 3 opent de O bundel, neemt de lans en controleert of die gesloten is. Het nr 2 
legt zijn O bundel tussen het drieverdeelstuk en de O bundel van het nr 3, opent de 
bundel en koppelt beide bundels aan elkaar. Hij geeft door aan het nr. 5 wanneer hij 
klaar is. 
 
Het nr 5 koppelt de slang van de O bundel aan het koppelstuk van de cassette en 
geeft het bevel aan het nr 1 om het drieverdeelstuk zo snel mogelijk te openen om 
een goede vorming van de O bundel te krijgen. 
 
De nrs 3 en 2 beginnen onder leiding van het 5 de aanval.  
 
Het nr 1 geholpen door het nr 4 legt de voedingslijn aan en wanneer de pomp gevoed 
is rust hij zich met IAT uit, gaat naar het drieverdeelstuk en verwittigt het nr 5 dat hij 
klaar is. 
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2.4 Mobiele stijgleiding / colonne montante mobile 

De mobiele stijgleiding heeft als doel het afleggen van een leiding van 70 in de traphal 

van een hoog gebouw. De ploeg die dit manoeuver uitvoert, zal geen bundels 

meenemen. Zij leggen enkel de stijgleiding. De twee cassettes van 70 mm laten toe om 

8 verdiepingen te overbruggen in een gebouw waar de verdiepingshoogte 2,6 m 

bedraagt. Indien twee autopompen ingezet worden, kunnen tot 16 verdiepingen 

overbrugd worden. 

 

Een mogelijke scenario: 

 

“Brand in een hoogbouw op de 15de verdieping. De voorpost komt toe, gaat naar boven 

met de lift en brengt twee bundels naar de 13de verdieping. Ze gaan via de trap naar de 

14de verdieping. Daar komen ze tot de vaststelling dat de stijgleiding buiten gebruik is.  

 

Ze laten daar hun bundels achter en gaan terug met de lift naar beneden. De chef 

beveelt een mobiele stijgleiding en geeft via de radio door aan de officier dat er een 

brand woedt op de 15de verdieping en dat hij een mobiele stijgleiding aflegt.  

 

De ploeg van de voorpost begint met het afleggen van de mobiele stijgleiding. De chef 

laat zijn nummer 2 achter op de 8ste verdieping bij het koppelstuk van de laatste slang 

van de tweede cassette. Hij en de rest van zijn ploeg nemen terug de lift naar de 14de 

verdieping. Hij geeft door over de radio aan de ploeg van de helihaven dat de mobiele 

stijgleiding dient afgewerkt te worden vanaf de 8ste verdieping. 

 

De ploeg helihaven neemt eveneens twee cassettes van 70. Ze nemen de lift naar de 8ste 

verdieping en leggen de mobiele stijgleiding verder af tot de 15de verdieping. Daar heeft 

de ploeg van de voorpost de bundels klaargemaakt. Ze kunnen vanaf dat punt een 

aanval lanceren. Dat is samenwerken!” 

2.4.1 Bevel 

In dit geval wordt het volgende bevel gegeven door de chef: 

“Met een mobiele stijgleiding in manoeuvre” of “Avec une colonne montante 

mobile en manoeuvre” 

2.4.2 Materiaal 

De volgende onderdelen worden gebruikt: 

• 2 cassettes met slangen van 70 mm     Nrs 3 & 2 

• drieverdeelstuk gekoppeld aan slangen van 70 mm in zigzag   Nr 5 

• 2de drieverdeelstuk        Nr 5 



© dienst instructie 20/24  Bundels 
Versie 01/06/2014  Karel Lambert – 2014 – 1.0 

 

Figuur 16 Het materiaal voor de mobiele stijgleiding. Het nummer 5 neemt het drieverdeelstuk 
dat vastgekoppeld is aan de zigzag slang 70 mm. Hij neemt ook het tweede drieverdeelstuk mee. 
De nummers 2 en 3 hebben elk een cassette van 70 mm. 

2.4.3 Chronologie 

Begin van het manoeuvre 

 

Bij het begin van het manoeuvre gebeuren verschillende zaken tegelijk: 

 

Nummer 5 geeft het bevel. Hij neemt het tweede drieverdeelstuk uit de autopomp en 

vertrekt met het drieverdeelstuk waar de zigzag slang van 70 is aan vast gekoppeld. 

 

Nummer 1 zal het nummer 5 volgen en zal de slang goedleggen. 

 

De nummers 2 en 3 zullen elk een cassette van 70 mm nemen en het nummer 5 volgen. 

 

Nummer 4 zal de slang helpen goedleggen in een zone tot 20 meter van de autopomp. 

De nummers 1 en 4 zorgen ervoor dat de slang nergens blijft haperen. 

 

Het drieverdeelstuk beneden wordt geplaatst 

 

Als het drieverdeelstuk op de juiste plaats ligt, zal de chef het bevel geven om water te 

geven tot aan het drieverdeelstuk. Hij gebruikt hiervoor het bevel “ouvrez”. Vervolgens 

zal hij de slang van 70 mm uit de cassette van het nummer 3 aansluiten op het 

drieverdeelstuk. De nummers 3 en 5 vertrekken dan naar de verdieping n-1 (verdieping 

onder de brandverdieping). Ze worden gevolgd door het nummer 2. 
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Het nummer 5 zal de slang 

goedleggen in de trap. Dit houdt in 

dat ze aan de buitenkant van de 

trap dient te komen. Opdat dit goed 

zou lukken, mag diegene die de 

cassette draagt niet te snel gaan. 

Indien nodig zal de chef vragen om 

te vertragen. 

 

Het nummer 4 zal de slang van 70 

aankoppelen op de uitgang van de 

pomp. Hij zal de persuitgang kiezen 

waar A-schuim kan worden 

toegevoegd. Hij koppelt hieraan de 

aanvalslijn van 70. Op bevel van het 

nummer 5 zal hij de lijn van 70 

onder druk zetten. Hij zal hiervoor voldoende druk geven. Dit betekent een extra druk 

van 1 bar per drie verdiepingen. Als het brandt op de 6de verdieping zal hij een druk 

geven van 12 bar (10 + 2). Als het brandt op de 15de verdieping zal hij 15 bar (10 + 5) 

geven. 

 

Nnummer 1 gaat naar het drieverdeelstuk. Hij zal er wachten tot het nummer 5 het bevel 

geeft om het drieverdeelstuk te openen. De chef zal dit doen met het bevel “water op 

de mobiele stijgleiding” of “de l’eau sur la colonne montante mobile”. 

 

Als de cassette van het nummer 3 leeg is, zal het nummer drie de slang van 70 uit de 

cassette van het nummer 2 aan zijn slang koppelen. Het nummer 2 gaat verder naar 

boven.  

 

Aankomst op verdieping n-1 

 

Als de ploeg aangekomen is op de etage onder het brandverdiep, wordt de resterende 

slang uit de cassette gehaald tot aan het volgende koppelstuk. De rest wordt afgekoppeld 

en de cassette wordt langs de kant geplaatst.  

 

De chef plaatst het tweede drieverdeelstuk en koppelt de slang van 70 op het 

drieverdeelstuk. Dit kan door een tweede ploeg gebruikt worden als aanvalspunt. Als het 

tweede drieverdeelstuk aangesloten is, geeft de chef van de eerste ploeg het bevel om 

de stijgleiding onder druk te zetten aan zijn nummer 1 die beneden zit te wachten: 

“water op de mobiele stijgleiding” of “de l’eau sur la colonne montante mobile”. 

 

Einde van de tweede slang 

 

Als de tweede cassette leeg is voordat verdieping n-1 bereikt is, dan zal het nummer 2 

achterblijven bij dit tweede koppelstuk. Het nummer 5 verifieert op welke verdieping dit 

is. Hij zal dit over de radio doorgeven aan de officier. Een andere ploeg zal vervolgens 

ook de procedure “mobiele stijgleiding” te dienen toepassen.  

 

Figuur 17 Plaatsen van een slang van 70 in de traphal. 
Het is erg belangrijk dat de slang mooi aan de 
buitenkant van de trap ligt. 
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De nummers 5 en 3 zullen zich begeven naar verdieping n-1 met het tweede 

drieverdeelstuk. Indien dit een grote verticale afstand betreft, kunnen zij de lift nemen 

naar n-2. Vervolgens zullen ze te voet naar verdieping n-1 gaan. 

 

Daar zullen ze wachten bij het tweede drieverdeelstuk tot de tweede ploeg aankomt met 

extra cassettes. Op het moment dat de slangen van 70 aangesloten zijn op het 

drieverdeelstuk boven, zal het nummer 5 aan het nummer 1 het bevel geven om de 

stijgleiding onder druk te zetten: “water op de mobiele stijgleiding” of “de l’eau sur 

la colonne montante mobile”. 

2.4.4 Taken van de ploegleden 

Nummer 1 helpt met het goedleggen van de zigzag slang van 70 mm tot aan het eerste 

drieverdeelstuk beneden. Hij blijft daar wachten totdat het nummer 5 hem het bevel 

geeft om het drieverdeelstuk te openen. Dit gebeurt met het bevel: “water op de 

mobiele stijgleiding” of “de l’eau sur la colonne montante mobile”. 

 

Nummer 2 neemt een cassette van 70 mm en gaat mee naar boven. Zijn cassette wordt 

aangesloten wanneer de eerste cassette leeg is. Indien nodig blijft hij wachten bij het 

laatste koppelstuk als twee cassettes niet voldoende zijn om de afstand tot verdieping n-

1 te overbruggen. 

 

Nummer 3 neemt ook een cassette van 70 mm. Deze wordt aangesloten aan het 

drieverdeelstuk beneden. Hij gaat vervolgens met zijn cassette de trap op. Hij zal de 

koppeling maken tussen de slang uit zijn cassette en de slang uit de cassette van het 

nummer 2. 

 

Nummer 4 helpt de slang van 70 (zigzag) goed te leggen en verwijdert de overtollige 

slang indien nodig. Hij zal aankoppelen op de juiste uitgang (A-slang). Hij zal water 

geven op bevel van chef (“ouvrez”).  

 

Nummer 5 neemt het drieverdeelstuk dat bevestigd is aan de zigzag slang van 70. Hij 

neemt ook het tweede drieverdeelstuk. Hij zal het 1ste drieverdeelstuk plaatsen en de 

verbinding maken met de slang van 70 mm uit de cassette van het nummer 3. Hij zal het 

bevel geven om water te geven tot aan het eerste drieverdeelstuk (“ouvrez”). Hij zal de 

slang uit de cassette van de nummers 3 en 2 goedleggen. Op verdieping n-1 

aangekomen zal hij het tweede drieverdeelstuk aankoppelen aan de slang van 70. Hij zal 

het bevel geven om de stijgleiding te openen: “water op de mobiele stijgleiding” of 

“de l’eau sur la colonne montante mobile”. 

  



© dienst instructie 23/24  Bundels 
Versie 01/06/2014  Karel Lambert – 2014 – 1.0 

2.4.5 Samenvatting 

De volgende samenvatting zal worden opgenomen in de syllabus afleggen van leidingen: 

 

 
Het nr 5 neemt het drieverdeelstuk, gekoppeld aan slangen van 70 en plaatst het 
drieverdeelstuk. Hij neemt het tweede drieverdeelstuk mee en geeft het bevel aan 
het nr 4 om de aanvoerlijn onder druk te zetten. 
 
De nrs 4 en 1 helpen het nr 5 bij het afleggen van de aanvoerlijn. Het nr 4 koppelt de 
aanvoerlijn aan de uitgang van de pomp waar A schuim kan toegevoegd worden en 
zet de lijn onder druk op bevel van het nr 5 rekening houdend met de drukverliezen. 
 
De nrs 3 en 2 nemen elk een cassette met slangen van 70 en volgen het nr 5. 
 
Het nr 5 koppelt de cassette van het nr 3 aan het drieverdeelstuk en samen met het 
nr 2 stijgen zij naar de n-1. Bij het stijgen legt het nr 5 de afgerolde slang goed 
(buitenkant van de trap). 
 
Het nr 1 blijft bij het drieverdeelstuk en wacht op bevel van het nr 5 “ water op de 

stijgleiding” of “de l’eau sur la colonne montante” om de stijgleiding te openen. 
 
Indien de cassette van het nr 3 leeg is zal het nr 2 het eerste koppelstuk van zijn 
cassette aankoppelen aan het laatste koppelstuk van de cassette van het nr 3. 
 
Het nr 5 koppelt het meegenomen drieverdeelstuk aan de stijgleiding van 70 en geeft 
aan het nr 1 beneden met het bevel “ water op de stijgleiding” of “de l’eau sur la 

colonne montante” het drieverdeelstuk te openen. 
 
Indien na 2 cassettes het verdiep n-1 niet bereikt is blijft het nr 2 bij het laatste 
koppelstuk uit de cassette en wacht op de cassettes van de 2de pomp ter plaatse. 
De nrs 5 en 3 gaan verder naar het verdiep n-1 met het meegenomen  
drieverdeelstuk en wachten daar op de nrs 5, 3 en 2 van de 2de ploeg en het nr 2 van 
de 1ste ploeg. 
 
De achtergebleven nr 2 van de 1ste ploeg koppelt het koppelstuk van de stijgleiding 
aan de mee gebrachte cassettes en bestijgt met de nrs 5, 3 en 2 van de 2de ploeg de 
trappen tot aan het drieverdeelstuk op het N-1 verdiep. 
 
Zodra de stijgleiding gevormd is, geeft het nr 5 van de 1ste ploeg het bevel aan het nr 
1 bij het drieverdeelstuk beneden om de lijn onder druk te zetten. 
 

3 Andere oplossingen 

De “bundels” bieden nog veel meer mogelijkheden dan hierboven beschreven. Het is 

echter niet de bedoeling om dat allemaal in procedures te gieten. Het is quasi onmogelijk 

om zoveel procedures van buiten te leren.  

 

Het is de bedoeling om de bovenstaande procedures aan te passen en te combineren in 

functie van het incident.  

 

Een goede (onder)officier zal een analyse maken van de noden. Hij kan “de bundels” 

beschouwen als een systeem waarbij hij de verschillende procedures en componenten 



© dienst instructie 24/24  Bundels 
Versie 01/06/2014  Karel Lambert – 2014 – 1.0 

kan combineren tot een optimale oplossing. Hij zal hierbij zijn mensen moeten aansturen 

en bijsturen. 

4 Met dank aan 

Deze syllabus is tot stand gekomen door de inzet van een heleboel mensen. In het 

bijzonder worden de CFBT-instructeurs en de instructeurs brand van de 11de, 21ste,31ste 

en 41ste cie bedankt voor de input die tot deze syllabus geleid heeft. Daarnaast heeft ook 

Kapt. Grumeau een belangrijke bijdrage geleverd. 

 

Het is immers slechts door teamwork mogelijk om tot een goed resultaat te komen. 


