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VRIJWIIJ,IGE BRANDWEER
\ Zoetermeer

Commanddnt
Zoetermeer, 4 april 1957.

l\Tn..:;.:;.10 BRW.

Onderwerp: GLOBA~L OVERZICHT belangrijkste
punten ex amen Br&ndwacht 1e kl&sse.

1.0rganisatievormen. -
In de Gemeentewet stdat, dat de zorg voor het bestrijden,

voorkomen of beperken van brcind wordt opgedragen aan B. en W. In
de Brandweerwet staat regeling organisQtie en beheer, door gemeente-
raa~. vast te stellen.
c... vrijwillige brandweer ; b. beroepsbrundweer;
c. plichtbr~ndweer; d. ~~ngewezen brandweer;
e. regionule br~ndweerorganisatie (o.a. bosbrandweer,.

2. Bevel op de brandplQats. /

Opperbevel -Burgemeester; Bevel -Commanddnt.

3. Melding.

a. mondeling; b. per telefoon; c. brandmelders.

4. Nader bericht aan Centrale ~1eldingspost moet bevatten:-

1. kwalificatie brund; 2. brandadres en object; 3. naam bevel-
voerder; 4. telefoonnummer en adres, vanw~~r nader bericht is ver-
zonden; 5. event. toelichtingen. -Bericht niet te lclng m~ken.

Eni~e code-woorden: "Niets te doen" ; liHulpverlening'l; "kleine
brand" ; , middel brand tl ; 'I grote brand" ; " zeer grote brana."; '1 dokter" ;
" gee stelijke'i .

5. Rangen.

yrijwillige:

1.0pperbrandmeester;
2. Hoofdbrdndmeester 1e kl. ; .'"' ;
3. Hoofdbr~ndmeester;
4. l~dj. Hoofdbrandmeester 1e kl.; ~'I
5. t, Hoofdbrandmeester ;

6. B'.randmeester 1e kl.;
7. Brandmeester; ."'..'---~---~-~-;

8.0nderbrcindmeester;
S. Hoofabrandwcicht; ._,

10. Brandwacht 1e kl.;
11. Brandwdcht 2e kl.;
12. JtdsT'). h'Y'&nnwa('.nt:.

h.

Beroeps:

1. Hoofdcommclndeur;
2. Commandeur 1~ kl_~

3. Commandeur;
4. Hoofdbrandm.-comm~nn~n+~
5. Hoofdbrandmeester;
6. Adj. hoofdbrandmeester;
7. Leerling-br~~nwAP~nTTi~ip~-
8. Brandmeester;
9. Onderbrclndmeeste~:

10. Hoofdbr~ndwacht;
11. Br~ndwacht 1e kl.;

r-9 --~ ~ 9 12. Br~ndw~cht 2e kl;;

13. l\dsp. br&ndwacht.

Vp'rb~anr1; n~ met vuurverschi ins~lAn St;PAr1 ,q r1.ri P Tant;n'rpn !

1. br~ndbare stof; 2. zuvrstof; 3. ontbr~ndingstemperat.uur.
Brand: Vuur en vuurverschijnselen OD plaatsen, waar het niet hoort.

7. Rl,1.q~t;nf't'pn.

.chemisch)1. natte blusstoffen (wbter, waterdamp~ schu1m-mechanisch.
2. groge " (zand, bluspoederJ; ,

3. gasvormige blusstoffen (koolzuurgas, koolzuursneeuw. ;
4. hQlogeen koolwQterstoffen (tetrachloorkoolstof, methyl-

bromide. chloorbroommetha,...J.n) -



~

8. Kleine blmsmiddelen:

1. binnenbrandkracln; 2. waterleidingslang met diefje;
3. brandemmer; 4. emmerspuit; 5. emmerpomp; 6. handbrand-
blusapp,,"ra.ten (zie reeds eerde.r toegezonden overzicht).

9. Pornpen. -.
1 V d .~. zu~gerpornp (h d k . tbl .

).er r~ngerpornp b .' tandrcldpomp oge ru rn~s uss~ng

2. Centrifug~~lpornp.
N(;;1.deel niet zelfat.nzuigend, dus ont11il.chtingspornp nodig.
Ontluchtingspornpen: a.. droge -schotjes'IJomp -gasstraalpomp;

b. natte -waterringpomp -zuigpersP9mp.Theoretische zuighoogte: 10 ~~.Vv.K. ~ 1 atm. = 1 kg7cm2 ,

Prclctische I 9,5 rvI.V{.K.

10.S1~ngen.

Perssldng. -Samenstelling: a. vlas en hennep; ) glad of
b. ~ rameh ; ) l::eper
c. katoen. ) geweven.

Diameter: 2",,2t" cn.3J', lengte 15 a 20 mcter.
Kopryelingen 22 storz. -Een stel kop~elingen bestaat uit:
2 slangstukken, 2 klemringen, 2 klemstukken en 2 pakkingtingen

11 a WatervQerende armaturena

1. opzetstuk; 2. verloopkoppeling; 3. broekstuk; 4. verdeel-
stuk; 5. straalpijp (terrazzo mondstukken).

12. Hulpst~kk~!!:

1. slangonhouderi 2. slangverband; -, -

13. Zuigslang met toebehore!!.

Diameter: 2~it, 3t', 4t' en 51' ; lengte 1.5 tot 6 meter .
Kopnelingen: a. schroefdr~Gd met rub')er paklcingring;

b. storzkop~cling met ruboer pakkingring metdub')ele lip. .

zuigkorf, drijver, zadelhout, zuigslanglijn.

14. Schuimvormende armaturen.

3. zadelhout: 4. slan~enbrug.

Luchtschuimstraalpijp met tussenmenger

15. Ladders.

1. enkele ladder, 2. haakl~dder, 3. steekladder, 4 tweedelige
schuifladder, 5. stokladder of schoorsteenladder. -Opstellen
! 1 a 1-!z m uit de rnuur, klimrnen aan de sporten.

16. Gereedsch~E_£l~~s~~~s~~~'fst~~!!£r~

1. r&rnoneur, 2. lijn, 3. twee pa~r dstbest handsch6enen,
4. puntijzer; 5. bre~kijzer, 6. rnoker" 7. nijptang,
~. roetschepje, 9. spiegeltje.

17.Verm~gens rnotorspui~~

Klein verrnogen: 400-1000 l/m; rniddelverrnogen: 1000-2400 l/rn;
groot ~ermogen 2400.1/rn en rneer.

18& Bluswat;A'rvnn'rz;Anin~&

-,
c. bluswater-riool; d. bluswatervtver of -reservoir;-
e. geboorde put. -Middeten om onbruikb~re bluswater-winplaats
tijdelijk bruikbaclr te maken:



~

van pomp rechtstreeks n~~r pomp.

u. onvoldoende diepte: deur op water leggen;
b. verontreiniging: plaLtsen vcln ladder, kruiwagen of buk

in het wuter.

19. Tou~rverhindingen.

Enkele heel.eenvoudige knopen moet men kennen.

.?Q.J}flegsysteem.
1 en 2 aanvulsploeg (reddersploeg)i 3 ordonnuns;
4 en 5 waterploeg (2e ae.nvulsploeg); t
6 en 7 sl~ngenploeg (3e aLnvulsploeg);
8 pompbediena.::.r.

CommQndo "afleggenll :
No.. 1 neemt mee een ongerolde sl~ng; l\To. 2 een koevoet;
stra~lpijp en slango,houder; No.3 een opgerolde slung;
No.6 ecn verdeelstuk, straalpijp en slungophouder;
No.7 ~lee opgerolde slangen. -De nos. 4 en 5 helpen 8
bij kla rmuken zuigsl~ngl~iding, daarna toevoerslangleiding
uitleggen. IJo. 4. kopnelt /'de~e u""n verdeelstuk en ontlucht dit
door opendr",,(.ien rechter ui tla,""t .No. 5 kla_,rt de toevoer- .

slangleiding en 6 en7. hebben inmiddels eerste straal uitge-
gooid, gekop~eld enz. -Dit is het grondprincipe, de overige
commundols zijn allema,""l v(:J.ri~ties huerop.

21. #~nju~gvc;rband.

Open (met reservoir); gesloten
I' Halerl' , l' uL.nj~ger'l , !1 blusserll .

22. Adembeschermende middelenA

1. filtermc...sker (Gigenlijk niet geschikt voor brc;;ndweer; )
2. persluchtmdsker (prima,;
3. zullrstofmusker (zeer ingewikkeld onderhoud,.

~3. .~~nduidin~~~~fl.r;: ~

GEEJ -ucetyleen; -BLJtU\'J -zuurstof; -RO()D -c;..lle andere
brandb~re gussen; -GI{OEI~ -stikstofi -GRIJS -~lle undere
nie t brundbare gD.s,:5en, zoals koolzUll.r ..

Dit is in grote lijnen een weergc.;.ve van de belc:..ngrijkste
punten. KIJK, wanneer U over een bepauld onderwerp niet genoeg
meer weet, nog eens even in de h&ndleiding.

De Commandant V.B.,
M- H- Gehem-


