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Deelnemers aan de ontruimingsoefening:
,
Agnes Hoekstra, Arnold, Hugo van Zeil, Irene Peeman, Will Wiegel, Wim Pelster, Wim Quirijns, Cock
v.d. Berg, Wil de Fillippi, Aad de Kroon, Ap van Ieperen, Carin Ottevanger, Pieter van Wijk, Wim van
Wijk, Wil Vermaat, Peter Smit, Piet Hillebrand, Janneke v/d Knaap, Leen Waardenberg, Piet
Weggeman, Leen Boutkan, Jan Langendoen.
Voorafgaand aan de ontruimingsoefening:
NVD ingelicht over de ontruimingsoefening.
Ontruimingsoefening uitgevoerd tijdens het koffie uurtje. Voorafgaand aan de oefening zijn de
belangrijkste actiepunten van het verslag van de vorige oefening doorgenomen, tevens is de
aanwezigheid van de AED besproken. Hierbij is opgemerkt dat het goed is te weten dat de AED nadat
de aan/uitknop wordt ingedrukt pas na ongeveer 6 seconden tot leven komt. Niet ongeduldig
worden en als gevolg daarvan betreffende knop weer indrukken, want dan zet je de AED weer uit!

Ontruimingsoefening:
Alvorens de oefening daadwerkelijk te beginnen zijn de functies coördinator, centralist en ontruimer
verdeeld. De functie coördinator werd vervuld door Cock van de Berg, Arnold liep met hem mee.
Carin was ontruimer, met haar mee liepen 3 nieuwe bemanningsleden van de Buffel. Centralist was
Wil de Fillippi; Jan Langendoen zorgde voor een brandalarm. De overige aanwezigen zijn door de
centralist als bezoeker geregistreerd.
Afgesproken dat het bellen van 112 zou worden gesimuleerd.
De “bezoekers” zijn ook als zodanig geregistreerd door de kassier, de portofoons zijn getest alvorens
de oefening te beginnen. De ontruimer had de zaklantaarn bij zich.

Het verloop van de ontruimingsoefening:
Terwijl een ieder zijn rol speelde aan boord van de Buffel heeft de brandmeldcentrale het
ontruimingsalarm geactiveerd, dit doordat een automatische brandmelder (2/44, werkplaats) op het
tussendek geactiveerd werd. De branddeuren vielen daarna dicht.
De coördinator had de versterker van de omroepinstallatie aan de hand van de gebruiksaanwijzing
op het versterkerkastje ingesteld voordat het ontruimingsalarm afging. Blijkt dat potmeter
microfooningang lager dan vermeld moet worden ingesteld om rondzingen te voorkomen.
Nadat het ontruimingsalarm afging heeft de coördinator op het display van de BMC het melderadres
van de actieve melder afgelezen en doorgegeven aan de centralist. Het slow whoop signaal bleef
actief terwijl de coördinator portofoon contact had met de centralist. Er is vastgesteld waar de
actieve melder zich bevond. Na ongeveer 1 minuut heeft de coördinator het ontruimingsalarm
gestopt en heeft daarna via de omroepinstallatie omgeroepen dat een ieder zich naar het voordek
diende te begeven, dit is ook herhaald. De coördinator heeft het gele hesje aangetrokken en de
coördinator-helm werd opgezet. De coördinator is daarna naar de kassaruimte gegaan, heeft de AED
meegenomen naar de verzamelplaats en nog enkele bezoekers doorverwezen naar het voorschip. De
EHBO koffer was niet van zijn plaats te krijgen en is dus in de kassiersruimte achter gebleven. Ook
heeft hij ook de brandstofpomp van de cv gestopt, heeft dit echter niet gemeld aan centralist, zodat
deze ook nog eens door de ontruimer werd afgezet.
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De ontruimer heeft tanktop - tussendek en kuildek ontruimd. Er bleek tijdens het ontruimen nog een
persoon op het herentoilet te zitten, deze is gewaarschuwd het schip te verlaten. Bij het tellen van
de bezoekers en bemanningsleden bleek een persoon niet aanwezig te zijn, er is besloten niet meer
terug het schip in te gaan, maar de brandweer af te wachten. Aan de hand van de aanwezigheidsregistratie werd vastgesteld dat W. Pelster in het schip was achtergebleven.
Doorgesproken (doch niet daadwerkelijk uitgevoerd) dat locatie van de actieve brandmelder kan
worden aangegeven aan de brandweer middels de adrescode van de eerst actieve melder en de
tekeningen van de brandmeldinstallatie die zich in de calamiteitenkoffer bevinden.
Afronding en evaluatie van de oefening:
Tijden vlgns checklijst centralist: 39 seconden na brandalarm coördinator vraagt 112 te bellen;
ongeveer 1,5 minuut na brandalarm krijgt de centralist de actieve melder door. (2/44, werkplaats
voor); ongeveer 9 minuten na brandalarm schip ontruimd en iedereen (behalve de vermiste persoon)
op de verzamelplaats aanwezig. Omroepinstallatie niet hoorbaar bij kassa, wel in werkplaats
onderhoud.
Opmerking: Ook nu kwam het voor dat de centralist bezoekers de juiste weg moest wijzen, zeker
degenen die via nooduitgangen op het achterdek naar buiten kwamen, om dit probleem te
ondervangen dient bij een bezetting van meer dan 3 bemanningsleden een bezoekersbegeleider
benoemt te worden (met portofoon), zodat deze bij een brandalarm direct naar het voordek kan
gaan en de bezoekers aldaar kan opvangen, ook dan gaat de coördinator na zijn bezigheden t.p.v. de
brandmeldcentrale naar de kassaruimte en ontruimt 1 persoon (de ontruimer) het schip.
Er blijkt een misverstand te kunnen ontstaan over de term “werkplaats”. Dit kan de museum
werkplaats in het voorschip zijn, maar ook de onderhoudswerkplaats in het achterschip. Op de
brandmelderlocatielijst staat dat melder 2/44 zich bevindt in “werkplaats voor”, dit is verwarrend.
Bedoeld wordt hier de voorzijde van de onderhoudswerkplaats. Deze benaming dient op deze
locatielijsten zodanig aangepast te worden dat het voor een ieder duidelijk is wat bedoeld wordt.
Het ontruimen nam deze keer wat meer tijd in beslag omdat de ontruimer tijdens het ontruimende
nodige uitleg heeft gegeven aan de 3 nieuwe bemanningsleden die met haar meegelopen zijn.
Na afloop van de oefening is de brandmeldcentrale hersteld en de branddeuren zijn weer geopend.
De oefening is afgemeld bij NVD.
Actiepunten:
1. Schuifluiken nooduitgangen indien mogelijk bediening van binnenuit mogelijk maken.
(staat nog van vorige oefening)
2. Omroepinstallatie is niet verstaanbaar op diverse locaties. Punt voorgaande oefeningen.
3. Oefenen met het opzoeken van het melderadres op de desbetreffende plattegronden.
Vorige ontruimingsoefening opgemerkt, blijft staan.
4. Zaklamp is aanwezig, werkt echter op batterijen, deze vervangen door oplaadbaar type.
5. Oefening met brandweer moeten we ook nog eens zien te regelen. Blijft staan.
6. In maart 2020 wellicht oefening samen met EHBO vereniging.
7. Omschrijving van de locatie van melder 2/44 op de brandmelderlocatielijsten aanpassen.
8. Omschrijving instellen versterker omroepinstallatie aanpassen m.b.t. microfooningang.
9. Ontruimingsplan versie 2019 aanpassen aan de huidige stand van zaken, is uitgevoerd;
wordt op de website gezet 2e helft december.
10. EHBO kist losnemen: aangeven hoe te handelen. (linkerzijde bevestiging indrukken).
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