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Deelnemers aan de ontruimingsoefening:
,
Agnes Hoekstra, Hugo van Zeil, Irene Peeman, Will Wiegel, Wim Pelster, Wim Quirijns, Aad de
Kraauw, Ap van Ieperen, Pieter van Wijk, Wim Vuijk, Peter Smit, Piet Hillebrand, Leen Waardenberg,
Ben van Waardenburg, Piet Weggeman, Gerrit Horsman, Leny van Emst, Irene Peeman, Jan
Langendoen.
Voorafgaand aan de ontruimingsoefening:
NVD ingelicht over de ontruimingsoefening.
Ontruimingsoefening uitgevoerd tijdens het koffie uurtje.
Voorafgaand aan de oefening is aangegeven dat EHBO vereniging Hellevoetsluis op 31 maart ’s
avonds vanaf 07:00 uur hun jaarlijkse oefening houdt op de Buffel.
Hierbij is enige ondersteuning nodig van vrijwilligers van de Buffel, (des te meer des te beter, maar
minimaal een bezetting van een coördinator, een centralist en een ontruimer), het zou mooi zijn als
o.a. een aantal BHV’ers/AED’ers mee zouden willen doen, het ziet er naar uit dat het een leerzame
belevenis is. Graag opgeven in Toprooster, zodat bekend is hoeveel Buffelaars aanwezig zullen zijn.
Het aantal EHBO leden dat met de oefening meedoet is 20 personen, verder zorgt de EHBO
vereniging voor 6 lotus slachtoffers, in totaal dus 26 personen. EHBO vereniging zal een oefen AED
meenemen.
Ontruimingsoefening:
Alvorens de oefening daadwerkelijk te beginnen zijn de functies coördinator, centralist en ontruimer
verdeeld. De functie coördinator werd vervuld door Piet Weggeman, ondersteund door Peter Smit.
Piet Hillebrand samen met Gerrit van Horssen waren ontruimer en Will Wiegel was centralist. 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 een zaklamp bij zich.
Van de gelegenheid is gebruik gemaakt tevens de noodgenerator te testen, de walspanning werd
uitgeschakeld zodat er minder verlichting in het schip aanwezig was dan normaal. De branddeuren
vielen hierdoor dicht.
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 (1/10, hut commandant)
op het tussendek geactiveerd werd.
De versterker van de omroepinstallatie was aan de hand van de gebruiksaanwijzing op het
versterkerkastje ingesteld voordat het ontruimingsalarm afging. Blijkt dat de potmeter van de
microfooningang te laag werd afgesteld, overigens volgens de daar aanwezige gebruiksaanwijzing.
Dit komt omdat de speaker die in de directe omgeving van de versterker zit is uitgeschakeld om
rondzingen te voorkomen, de microfoon ingang potmeter kan nu veel hoger worden gezet.
(ongeveer op stand 8 i.p.v. stand 4).
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
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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.
De brandstofpomp van de cv is gestopt, en is afgemeld aan centralist. Gezien de nogal natte
weersomstandigheden werd verzameld in de kassaruimte, hetgeen wat chaotisch was. Bij het
koppen tellen bleek 1 persoon vermist te zijn, de ontruimer was op dat moment nog in het schip
aanwezig. De centralist heeft de ontruimer (Piet Hillebrand) op de hoogte gebracht van de vermissing
en de vermiste persoon is korte tijd daarna door Piet gevonden.
De ontruimer heeft tanktop - tussendek en kuildek ontruimd. Er bleek tijdens het ontruimen nog een
persoon op het herentoilet te zitten, ook deze is gewaarschuwd het schip te verlaten.
Afronding en evaluatie van de oefening:
Tijdsduur ontruiming vlgns checklijst totaal 12 minuten.
Omroepinstallatie was slecht hoorbaar, oorzaak was verkeerd ingestelde microfooningang. Volgens
de gebruiksaanwijzing ter plaatse dient deze op stand 4 ingesteld te worden, echter doordat de
speaker in de direkte omgeving van de versterker is uitgeschakeld kan deze gemakkelijk op stand 8
gezet worden. Handleiding ter plaatse dient aangepast te worden.
Doordat de kassaruimte als verzamelplaats werd gebruikt was het voor de centralist moeilijk om via
de portofoon contact te onderhouden met de coördinator. (lawaai).
De noodgangway bleek nog op slot te zitten. Dit komt omdat deze op maandag (onderhoudsdag) niet
standaard wordt geopend, echter er zijn op maandag soms meer mensen aan boord dan bij reguliere
openingstijden. Veiligheidshalve is het beter de noodgangway ook op maandag van slot te halen. Dit
communiceren met de mensen die het schip openen en sluiten.
Opmerking: De kassaruimte is geen verzamelplaats, echter doordat het regende en nogal fris was
werd “spontaan” voor deze optie gekozen.
Binnen het schip zijn verlichte vluchtrouteaanwijzingen aanwezig, deze zijn aangebracht op
plafondhoogte. Opgemerkt wordt dat het wellicht nuttig zou kunnen zijn ook op de vloeren
vluchtroute aanwijzingen aan te brengen. Omreden van het feit dat de meeste mensen om te
voorkomen dat ze hun hoofd stoten voorovergebogen door het schip lopen en daardoor de
vluchtrouteaanduiding missen.
Na afloop van de oefening is de brandmeldcentrale hersteld en de branddeuren zijn weer geopend.
De oefening is afgemeld bij NVD, het brandalarm was bij NVD binnengekomen, evenals het resetten
van de brandmeldcentrale.
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Actiepunten:
1. Schuifluiken nooduitgangen indien mogelijk bediening van binnenuit mogelijk maken. (dit
actiepunt staat nog van vorige oefeningen)
2. Omroepinstallatie is niet verstaanbaar op diverse locaties. Is een bestaand actiepunt,
inmiddels is de speaker in de nabijheid van de microfoon uitgeschakeld, zodat rondzingen
wordt voorkomen. Microfoon ingangsvolume kan nu veel hoger worden gezet; handleiding
aanpassen m.b.t. volume microfooningang.
3. Oefenen met het opzoeken van het melderadres op de desbetreffende plattegronden.
Vorige ontruimingsoefening opgemerkt, blijft staan.
4. Zaklamp is aanwezig, deze is inmiddels vervangen door oplaadbaar type.
5. Oefening met brandweer moeten we ook nog eens zien te regelen. Blijft staan.
6. Op 31 maart 2020 oefening EHBO vereniging, graag ondersteuning door Buffel bemanning.
7. Omschrijving van de locatie van melder 2/44 is aangepast, dit was een actiepunt van de
vorige oefening.
8. Ontruimingsplan versie 2019 aanpassen aan de huidige stand van zaken, is uitgevoerd;
staat op de Buffel website.
9. EHBO kist losnemen: aangeven hoe te handelen. (linkerzijde bevestiging indrukken).

