
.IND~~N:G :BRANDWEERPERSONEEL

B ~ Bevelvoerder

~~) aanva.lsploeg

3 ordonna.ns

§~) wa.terploeg

6(
7 () sla.ngenploeg

8

9

M.H. Gehem

H. Wieriks
A.C. Broeshart

P. de Bruin

D. de Jong
H.C. van Eijk

T. Lamens
.A. de Wilde

.A. v.d. Srnit

J. de Bruin

.pompbediener

reserVe

TAAKVERDELING ~

Bi j oommando II ~f1 eggen". ~

3 vergeze1t B. -

3 neemt mee 1 opgero~de sla~g (voor aanvalsslangleiding).

Deze slang neer te leggen op aanwijzing B op plaats waar verdeelstuk moet komen.

i:.i.a:...straal:pij;pvoerder, begeeft zich.naar .de door.:B.aangewezen plaats, neemt mede

1o:pgerolde slang (voor aanva.lsslangleiding) , wordt neergeleg.dbij de. -door 3 mee-

genomen slang.
, .

2 iB 1 behul:pzaam, neemt mee koevoet.

8 maakt :pomp intussen voor.werken gereed.

6 neemt mede verd~e~st~, straal~ijp en eventueel sl~~g2paouder, hij plaatBt verdeel-

stuk op plaatB waar 3 een opgerolde slang heeft neergelegd.

7 neemt mede 2 opgerolde slangen (voor aanvalsslangleiding).

6 en 7 leggen eerste aanvalsslangleiding uit. Deze eerste straal aan te sluiten op

li~er uitlaat van het verdeelstuk (in stroomrichting water gezien).

Zij brengen dus verbinding tot stand tussen verdeelstuk en opstellingBplaats va.n

1 en 2. Zonodig helpen 2 en 1 de slangenploeg alvorens zij gaan aanvallen.

6 bedient het verdeelstuk, terwijl 7 zich na het goedleggen der aanvalBslang bij het

verdeelstuk opstelt.

4 en 5, geassisteerd door 8 brengen verbinding tot stand tussen pompen waterwinplaats;

zij verzorgen dus de vulslangleiding.

Bij gebruik van brandkraan legt 5 vulslangleidingen uit en legt de koppelingen bij

brandkraan neer.

4 plaatst o:pzetstuk, spoelt brandkraan door, kop:pelt de vulslangleidingen aan het

opzetBtuk en opent de afsluiters van het opzetstuk, 8 koppelt eerst vulBlangleiding

aan de pomp.

4 en 8 oontroleren de vulslangleiding tijdenB het vullen.

4 en 5 leggen vervolgens de toevoerelangleiding tussen .pomp en verdeelstuk uit. Zodra

toevoerslangleiding geree~ deelt 5 mede aan 8, die hierop de betreffende persaf-

Ql,,;+.o"Y"" n",oY1+.- I



...;:..
Q£~n~o: ~ .

A:f1eg~en tot verdeelstu.k.. Werkzaamheden gelijk aan boven aileen 6 en 7 leggen f ...n
.-- "

aanvalsslangle~ding uit maar leggen meege~omen. materiaal b.i.~. verdeelstuk neer.

Zodra aanvalsweg bekend volgt commando "af1.eggen... waarna 6 en 7 in aotie komen.

om§2~even taak ond.erstrepen.
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toevoersls.ngleiding geheel gevuld, s.fsluiter langzs.s.m sluiten. Indien 6 reeds

aanwezig isbij verdeelstuk dan wordt uitlaat door 6 gesloten.

5 oo~troieert toevoerslang16iding en hefl gebreken o;p., bendelBtukken).

Na de~ewerkzaamb.eden melden 4 en 5 zioh bij B, tenzij doorB reeds bevel is gege-

Ven "2e straa1 afleggen" in dat geval wordt water;ploeg 2e a.anva1s;ploeg.

Deee straal water moet.worden aangesloten o;p de reohter uitlaat vs.n het verdeel-
stuk. .

Bij ~6; 3e straa1 vvorden tenslotte 6 en 7 aanvals;ploeg, ,terwijl dan, indien 3 of
..

reserve besohikbaar, deze de afsluiters van verdeelstuk bedienen.


