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1.

Inleiding

Voor je ligt het instructiehandboek voor de brandveiligheidsinstructie. Samen met het ontruimingsplan vormt dit boekwerk het brandveiligheidsplan en dat is weer verplicht gesteld door
de gebruiksvergunning.
In dit handboek vind je over deze plannen meer informatie. Daarnaast een kleine herinnering
over EHBO (de meeste speltakteams beschikken immers over iemand met een EHBOdiploma, dus daar gaat deze instructie niet al te diep op in en een stukje over het bestrijden
van brand.
Het is de bedoeling dat alle leiding en bestuursleden op de hoogte zijn van de inhoud van deze
instructie, dus geef het door en vooral: oefen met de kinderen!!
De commissie

2.

Gebruiksvergunning

In het leidinghok ligt een kopie van de gebruiksvergunning. Het is de bedoeling dat iedereen
op de hoogte is van de inhoud van de vergunning. Binnenkort wordt de vergunning aangepast
met een hoofdstuk over het overnachten in de blokhut. Met het installeren van de brandmeldinstallatie moet dat weer mogelijk worden.
Een korte samenvatting met de punten die voor de opkomsten van belang kunnen zijn:
-

-

als het gebouw in gebruik is moet een voor de naleving van de eisen verantwoordelijk persoon aanwezig zijn. Dit zijn alle leidinggevenden en bestuursleden! Alle leidinggevenden
en bestuursleden zijn dus verantwoordelijk voor de naleving van de gebruiksvergunning;
de noodverlichting moet altijd zichtbaar blijven;
geen echte kaarsjes in de kerstboom;
er mag alleen brandvertragende versiering toegepast worden;
er worden voorwaarden gesteld voor de projector bij dia en filmvoorstellingen (lees maar)
er mogen geen toneelvoorstellingen gehouden worden met een compleet podium en afgesloten ruimten;
er mag niet overnacht worden (tot nader orde);
er wordt een maximum gesteld aan de opslag van brandgevaarlijke stoffen;
er mogen geen brandgevaarlijke stoffen worden opgeslagen bij de nooddeur;
open vuur is verboden;
roken is niet verboden (althans niet volgens deze vergunning, hiervoor gelden de regels
zoals afgesproken in de groepsraad);
er worden eisen gesteld aan kaarsenkandelaars;
binnen mag je niet bbq-en;
bij het koken moet je een deksel bij de hand houden;
koken op verplaatsbare gastoestellen mag niet;
koken op spiritus mag niet;
geen gloeiende voorwerpen in de afvalbak gooien;
nooddeuren en andere vluchtroutes moeten vrijgehouden worden;
er dient een brandveiligheidsplan gemaakt te worden die door de brandweer moet worden
goedgekeurd;
iedere vrijwilliger moet binnen 14 dagen op de hoogte gebracht worden van de inhoud van
deze brandveiligheidsinstructie;
de blusmiddelen dienen altijd bereikbaar te zijn.

Het is een hele lijst. De vergunning bevat verder instructies over controle, onderhoud e.d.. Dit
is een taak van de blokhutbeheerder. Lees de vergunning eens door. Het valt best mee!!
Als er weer overnacht mag worden in de blokhut dient de politie geïnformeerd te worden. Het
telefoonnummer hangt naast de telefoon.

3.

Brandveiligheidsinstructie

Elke organisatie en vereniging met een gebruiksvergunning dient tevens een brandveiligheidsplan te hebben. Dit plan bestaat uit een brandveiligheidsinstructie en een ontruimingsplan. In het volgende hoofdstuk wordt het ontruimingsplan behandeld. Nu eerst de brandveiligheidsinstructie.
Elke nieuwe vrijwilliger moet binnen 2 weken nadat hij of zij officieel is aangesteld als leiding door de groepsraad op de hoogte gebracht worden van een aantal zaken met betrekking
tot de brandveiligheid. Deze instructie wordt gehouden door iemand van het leidingteam in
het geval van een nieuwe leiding, danwel iemand van het bestuur in het geval van een nieuw
bestuurslid.
Men dient op de hoogte te worden gesteld van de plaats en werking van:
- kleine blusmiddelen;
- middelen en voorzieningen tot alarmering bij brand;
- branddeuren;
- afsluiters;
- schakelaars;
- vluchtwegen;
- opslag en gebruik van brandgevaarlijke stoffen;
- het brandveiligheidsplan.
kleine blusmiddelen
Op het plattegrondje (zie puntje 7) is aangegeven welke blusmiddelen er zijn en waar ze zich
bevinden. In de hal hangt een brandslanghaspel. In de keuken hangen bovendien een poederblusser en een branddeken. Zorg dat je weet hoe beide apparaten werken. Als er iets is met de
blusmiddelen dient dit gemeld te worden aan de blokhut beheerder.
middelen en voorzieningen tot alarmering bij brand
Dit is het brandalarm. Het kastje van het brandalarm hangt rechts naast de meterkast. In elke
zaal hangen brandmelders. Boven elke deur hangt een lampje die gaat branden als het brandalarm in de betreffende zaal is afgegaan. Zo kun je zonder de deur te openen zien waar de
brand is. Naast de brandslang hangt een zogenaamde handmelder. Door het ruitje in te drukken laat je handmatig het alarm afgaan.
Wanneer het alarm afgaat is praten nagenoeg onmogelijk. Zorg dus dat iedereen, ook de kinderen weet wat ze moeten doen als het alarm afgaat. Overigens zal het niet moeilijk zijn mensen in de zaal te houden, je wilt zo snel mogelijk uit de herrie weg. De truc is om het zo ordelijk mogelijk te doen.
Als het alarm afgaat, worden er twee signalen doorgegeven één naar de brandweer en één
naar de meldkamer van een beveiligingsbedrijf. De brandweer laat direct een wagen rijden.
Het beveiligingsbedrijf belt de zogenaamde sleutelhouders.
Zie verder bij: wat te doen bij vals alarm.
branddeuren
Alle binnendeuren, met uitzondering van de deuren in de groen/gele zaal, zijn 20 minuten
brandwerend.

afsluiters
Niet van toepassing
schakelaars
De hoofdschakelaar zit in de meterkast. Zorg dat je weet waar deze zit.
vluchtwegen
Op het plattegrondje (zie puntje 7) is aangegeven waar de vluchtwegen zich bevinden. Zorg
dat ook de kinderen weten dat het vluchtdeuren zijn.
opslag en gebruik van brandgevaarlijke stoffen
Zie hiervoor de vergunning.
het brandveiligheidsplan
Of te wel deze instructie

4.

Ontruimingsplan

Het ontruimingsplan is een draaiboek bij een calamiteit. Het is niet alleen bedoeld om iedereen snel en veilig uit het gebouw te krijgen, maar ook te zorgen dat de hulpdiensten de juiste
informatie krijgen voor een efficiënte hulpverlening.
Belangrijke informatie
Naam Object: De blokhut
Adres: Somerweide 24
Tel: 076-5421753
naam voorzitter stichting vrienden van: John Rijken (5423707)
naam blokhut beheerder: Cees Verschuren (5418264)
stap 1
- Het brandalarm gaat af.
- Er wordt een calamiteit gesignaleerd (in de praktijk: brand).
- Door de verantwoordelijk leiding (degene die de brand signaleert) wordt daarop het ontruimingssignaal gegeven. Probeer dit zo rustig mogelijk te doen zonder dat er paniek uitbreekt.
- Het signaal is het brandalarm of "brand", gemeld op een rustige manier! Dan wordt door
de verantwoordelijk leiding gekeken of het een echt alarm is of een vals alarm. Door het
brandalarm wordt automatisch de brandweer gewaarschuwd. Is het een vals alarm, dan
zorgt de verantwoordelijk leiding ervoor dat dit zo snel mogelijk doorgegeven wordt. Zie
hiervoor hoofdstuk 5.
stap 2
- Een van de leiding (leiding A) van een speltak pakt de presentielijst en de adressenlijst en
gaat via de nooddeur zo snel mogelijk naar buiten, naar de verzamelplek.
- De verzamelplek is de 2e lantaarnpaal vanuit de blokhut richting bruggetje.
- De andere leiding (leiding B) blijft in de zaal en zorgt ervoor dat alle kinderen het gebouw
verlaten via de dichtstbijzijnde uitgang.
- De overige deuren worden door leiding B dichtgedaan om verspreiding van rook zoveel
mogelijk te beperken.
- Als laatste gaat leiding B ook naar buiten nadat deze, indien mogelijk, de hoofdschakelaar
heeft uitgezet. Denk eraan om niet zomaar deuren te openen.
- Zijn er meer leidinggevenden (leiding C en D) aanwezig, kan in overleg met leiding B,
geprobeerd worden de brand te blussen. Zorg ervoor dat je altijd met z'n tweeën bent als je
een brand probeert te blussen.
- Denk eraan dat de veiligheid van de kinderen altijd voorop staat!
stap 3
- Leiding A controleert aan de hand van de presentielijst of iedereen aanwezig is. Ook leiding B meldt zich op de verzamelplek en geeft aan of en welke leiding achter is gebleven
om de brand te blussen.
- Leiding A kan dan aan de hulpdiensten melden dat er geen personen meer in het gebouw
aanwezig zijn, met uitzondering van degenen die proberen de brand te blussen. Is blussen
niet meer mogelijk, meldt leiding C zich ook bij leiding A.

Het is belangrijk dat iedereen, dus ook de kinderen op de hoogte zijn van alle nooduitgangen
en het verzamelpunt. Het is dus de bedoeling dat een ontruiming geoefend wordt met de kinderen!!

5.

Wat te doen bij vals alarm

Als er geconstateerd wordt dat het een vals alarm is, dan moet zo snel mogelijk de brandweer
gebeld worden:
Tel: 013-4628070 (meldkamer in Tilburg)
Je moet dan de code doorgeven: 1526
Deze gegevens hangen ook bij de telefoon in de keuken.
Hiermee wordt de brandweer afgebeld. Helaas gaat daarmee het alarm niet uit. Iedereen blijft
daarom buiten op de verzamelplaats tot de sleutelhouder arriveert. Deze sleutelhouder wordt
gewaarschuwd door het beveiligingsbedrijf. Er zijn vier sleutelhouders. In volgorde worden
gebeld:
Cees Verschuren (5418264)
Michel Rommens (5493944)
John Rijken (5423707)
Rolf Gerritsen (5422175)
Zij zijn de enigen die het alarm uit kunnen zetten. En als het goed is komt één van hen het
alarm uitzetten.
Als het alarm is uitgezet kan iedereen weer naar binnen.

Oefening/ testen
Als iemand een oefening wil houden of wanneer het alarm getest wordt, is er altijd een sleutelhouder aanwezig. Bovendien wordt vooraf zowel de brandweer als het beveiligingsbedrijf
ingelicht. Wil je een keer oefenen met de kinderen, laat dit weten aan de blokhutbeheerder!!

6.

EHBO

De meeste leidinggevenden hebben een EHBO-diploma, of weten er voldoende van om eerste
hulp te kunnen verlenen. Toch nog even een paar zaken op een rijtje:
De vijf punten voor de EHBO:
1.
2.
3.
4.
5.

let op gevaar voor jezelf en het slachtoffer;
ga na wat er gebeurd is en daarna wat het slachtoffer mankeert;
stel het slachtoffer gerust;
zorg voor deskundige hulp;
help het slachtoffer op de plaats waar hij of zij ligt of zit.

In het geval van een calamiteit, moet het slachtoffer meestal verplaatst worden. Gebruik voor
noodvervoer de Rautekgreep:
-

kniel aan de linkerzijde van het slachtoffer, ter hoogte van diens schouder;
plaats je rechtervoet achter het hoofd van het slachtoffer;
ga met je rechterhand onder de nek door en breng je vingers in de rechteroksel van het
slachtoffer;
leg je linkerhand vanaf de rugzijde in de linkeroksel van het slachtoffer;
breng het slachtoffer in een vloeiende beweging in zittende houding en je lichaam achter
hem;
schuif je armen onder de oksels van het slachtoffer door;
breng één onderarm van het slachtoffer horizontaal voor de borst;
leg je handen met aaneengesloten vingers en duimen over deze onderarm van het slachtoffer;
ga in hurkhouding, met je voeten aan weerszijden van het slachtoffer, zo dicht mogelijk
tegen hem aanzitten;
til hem op door je benen te strekken;
versleep hem uit de gevarenzone;
leg het slachtoffer weer voorzichtig neer en verleen eerste hulp.

7.

Bestrijden van brand

Er zijn drie factoren nodig om brand te krijgen, te weten:
- een brandbare stof;
- voldoende zuurstof
- een temperatuur hoog genoeg voor ontbranding
Niet elk vuur is brand. Brand is een vuur dat:
- ongewenst is;
- schade of gevaar veroorzaakt;
- zich ongehinderd kan uitbreiden.
Vlammen betekenen het begin van een brand. In een ruimte vol vlammen is de brand nog niet
zo lang aan de gang: er is voldoende zuurstof in de ruimte. Als de zuurstof op is, doven de
vlammen en gaat de brand gloeien. Komt er weer zuurstof bij de brand, kunnen de vlammen
weer oplaaien. Een brand kan ook smeulen. er is dan te weinig zuurstof om hem te laten oplaaien en vlammen te krijgen. Het verbandingsproces gaat heel langzaam. een smeulbrand
gaat vaak gepaard met veel rook, maar net als met gloeien is het openen van een raam of een
deur voldoende om de zaak binnen een paar tellen in lichterlaaie te hebben.
Het eerste wat je wilt doen bij een brand is blussen, maar neem daarbij geen risico's die je leven en die van anderen in gevaar brengt. Wat je wel en niet moet doen:
- doe ramen en deuren dicht (zuurstof)
- zie je rook onder een deur uitkomen, houd deze dan dicht, de ruimte erachter zit dan zeer
waarschijnlijk vol rook;
- weet waarmee je moet blussen, niet alle branden kun je met water blussen (denk aan de
vetpan)
Weet je niet zeker of er aan de andere kant van een deur brand is, controleer dan de temperatuur van de deur, bij voorkeur met de rug van de hand. Grijp niet meteen de klink vast, deze
kan warm zijn. Voelt de deur warm aan, ga er dan vanuit dat er aan de andere kant brand is.
Als er brand is aan de andere kant laat je de deur dicht. Als je dit niet zeker weet is er een relatief veilige manier om de deur te openen:
- kijk eerst waar de scharnieren zitten;
- draait de deur naar je toe, kniel dan aan de kant van de scharnieren achter de deur en houd
de deur tegen met je voet. Dit in verband met mogelijke overdruk in de andere ruimte;
- draait de deur de andere kant op, ga je aan de kant van de klink gehurkt zitten naast de
deur;
- open de deur een stukje, maar hou de klink vast;
Na het openen van de deur zijn er verschillende mogelijkheden:
- staat de ruimte vol rook, roep dan of er nog iemand aanwezig is, ga niet zelf naar binnen
en doe de deur weer dicht;
- wanneer er geen zichtbare brand is of een begin van brand en weinig rook, kun je proberen de brand te blussen. Let daarbij op groei- of smeulbrand.
Blusmiddelen
(komt nog)

8

Plattegrond

In de hal hangt op twee plaatsen een plattegrondje zoals op onderstaande afbeelding.

