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VOOBSCHBIFTEN TEN AANZIEN VAN DE ONDEBBBENGING, HET
ONDEBHOUD, HET TOEZICHT, ENZ. VAN EN OP DOOB DE
STICHTING „HAAGSCH BLOKBBANDWEEBFONDS" IN BBUIKLEEN
GEGEVEN BLOKBBANDWEEBMATEBIAAL.
(art. III, 12e lid van het Reglement der Stichting
„Haagsch Blokbrandweerfonds")
(goedgekeurd door het Hoofd v. d. Luchtbeschermingsdienst)

Zoowel degenen, die belast zijn met de verantwoordelijkheid
voor het blokbrandweermateriaal, als degenen, die er uit anderen
hoofde mede in aanraking komen, bijv. voor oefening of vertooning, moeten er nauwgezet voor waken, dat het materiaal in
goeden staat en volledig blijft, dat het te allen tijden bereikbaar is
en zooveel mogelijk beschermd wordt tegen vernieling, beschadiging en verlies. Men moet altijd zorgvuldig omgaan met het
materiaal op de wijze, aangegeven door de deskundigen van de
Politiebrandweer in voorschriften en op de brandweercursussen en
voorts volgens de hieronder nog gegeven voorschriften.
II. Onderbrenging.
1. Het materiaal moet dusdanig in een afsluitbare ruimte worden
ondergebracht, dat het behoorlijk beschermd is tegen brandgevaar, weersinvloeden, vocht, schadelijk gedierte en beschadiging door andere uitwendige oorzaken; voorts zoodanig, dat
het op redelijke wijze beveiligd is tegen diefstal en gebruik
door onbevoegden.
2. Het blokbrandweerwagentje moet met volledigen inhoud
worden opgeborgen, dus voortdurend voor onmiddellijk
gebruik gereed zijn.
3. Bevoegden moeten te allen tijde toegang kunnen verkrijgen
tot de ruimte, waarin het materiaal zich bevindt, door bemiddeling van een sectorfuncüonaris in het betrokken blok of de
betrokken wijk. Het materiaal moet bij voorkeur bij, of onder
de hoede van, een sectorfunctionaris worden ondergebracht.
Onderbrenging bij een ander dan een sectorfunctionaris mag
slechts geschieden met toestemming van het Sectorbestuur en
de Commissie „Haagsch Blokbrandweerfonds".

4. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen tusschen het
Sectorbestuur en den sectorfunctionaris door wiens bemiddeling toegang tot het materiaal kan worden verkregen, is die
sectorfunctionaris verantwoordelijk voor het materiaal. Hij
staat het materiaal slechts af voor oefening of andere doeleinden op last van den Sectorcommandant, het Sectorbestuur
of het wijkhoofd.

UI. Onderhoud.
1. Het materiaal moet regelmatig worden nagezien. Bijzondere
aandacht moet daarbij worden geschonken aan het aanwezig
zijn van alle onderdeelen, ook de kleine, alsmede aan mogelijke verwisseling met onderdeelen uit andere wagentjes.
Tevens zal er streng op moeten worden gelet, dat het materiaal,
inzonderheid het gereedschap, nimmer wordt gebruikt voor
andere doeleinden dan waartoe het is bestemd, oefeningen en
vertooningen inbegrepen.
2. Metalen onderdeelen en gereedschap, voor zoover van blank
metaal, moeten roestvrij en licht ingevet worden gehouden.
3. Hennepslangen mogen nimmer nat worden opgeborgen, doch
moeten eerst op de door de Politiebrandweer voorgeschreven
wijze (rollen, uithangen en drogen laten) volkomen worden
gedroogd.
4. Na gebruik voor oefening en dergelijke doeleinden moet al
het materiaal zoo noodig in- en uitwendig van water worden
ontdaan, drooggewreven en licht ingevet worden.
5. Nagegaan moet worden of de mondstukken, enz. niet verstopt
of vervuild zijn.
6. Beschadigingen, verlies, enz. moeten onverwijld worden gemeld
aan het Sectorbestuur en het Stichtingsbestuur, welke den
omvang en de oorzaak van de schade vaststellen.
In beginsel komt het herstellen van normale slijting voor
rekening van de Stichting; beschadiging of verloren gaan door
achteloosheid, roekeloosheid of verwaarloozing komen voor
rekening van de belanghebbende. Na overleg met het Sectorbestuur beslist het Stichtingsbestuur over het al dan niet geheel
of gedeeltelijk voor rekening van de Stichting in orde brengen
van het materiaal.
7. Op de blokbrandweerwagentjes en/of hun inhoud mogen geen
andere dan de voorgeschreven merken worden aangebracht.
Indien behalve het materiaal ook een wagentje daarvoor is
verstrekt, mag daaraan niets worden gewijzigd, geschilderd
of gevernist zonder toestemming van de Stichting „Haagsch
Blokbrandweerfonds".

IV. Toezicht.
1. De regelmatige controle wordt uitgeoefend door den sectorfunctionaris, die de verantwoordelijkheid voor het materiaal
draagt. Ten minste eenmaal in de drie maanden controleert
bovendien een lid van het Sectorbestuur het materiaal. Voor al
deze functionarissen geldt het boven onder III, 6 bepaalde ten
aanzien van melding.

2. Behalve één door het Hoofd Luchtbeschermingsdienst aan te
wijzen politie-ambtenaar, alsmede de leden van het Stichtingsbestuur en van de Commissie „Haagsch Blokbrandweerfonds"
zijn door het Stichtingsbestuur schriftelijk daartoe gemachtigden bevoegd te allen tijde het materiaal te controleeren. De
sectorfunctionarissen zijn gehouden alle daartoe noodige
medewerking te verleenen.

V. Slotbepalingen.
1. Het Sectorbestuur is gehouden het Stichtingsbestuur nauwkeurig op de hoogte te brengen van de plaats van onderbrenging van het materiaal en van alle veranderingen daarin.
2. Zonder toestemming van het Stichtingsbestuur mag een blokbrandweerwagentje niet worden overgebracht naar een ander
blok dan waarvoor het is afgegeven.
3. Het Sectorbestuur is bevoegd nog nadere voorschriften te
geven omtrent de onderbrenging, het onderhoud en het toezicht
van en op het materiaal, zulks ten behoeve van de sectorfunctionarissen, doch die nadere voorschriften mogen niet in
strijd zijn met de onderhavige voorschriften. Bij verschil van
meening daaromtrent beslist het Stichtingsbestuur.
4. Oefeningen en vertooningen met brandweermateriaal mogen
alleen plaats vinden onder leiding en/of toezicht van een
deskundige van de Politiebrandweer en/of den Sectorcommahdant, den Voorzitter of een ander lid van het Sectorbestuur, een
wijkhoofd, en moeten altijd plaats vinden in overleg met de
Politiebrandweer.
5. Ter voorkoming van ernstige slijtage der slangen mogen met
het materiaal slechts droge oefeningen gehouden worden.
Indien bij vertooningen gespoten moet worden, moet dit
geschieden in overleg met de Politie-Brandweer en met inachtneming van het bepaalde in lid 6 van dit artikel onder a. t/m. e.
6. Bij het uitleggen en het gebruik van slangen moet het volgende
in acht worden genomen:
a. Gewaakt moet worden tegen het laten vallen of tegen den
grond slaan van koppelingen;
b. Slangen mogen nimmer over den grond worden gesleept;
het weefsel slijt daardoor spoedig, zoodat de levensduur
van de slangen aanzienlijk wordt verkort.
c. Evenmin mogen de slangen over scherpe muurdeelen, hekpunten, prikkeldraad en dergelijke hindernissen worden
gevoerd; ook niet door olie, zuren, loogen en andere bijtende vloeistoffen.
d. Bij het uitleggen van slangen moet steeds worden voorkomen, dat bij het vullen knikken ontstaan; bochten moeten
derhalve zoo ruim mogelijk worden gelegd en reeds bij het
vullen moet de slangleiding worden afgeloopen, teneinde
mogelijk ontstane knikken onmiddellijk te kunnen verwijderen.

e. Bij vorst moet bij brand het water in de slangen zooveel
mogelijk stroomende gehouden worden. Wanneer het blusschingswerk gestaakt wordt, moet onmiddellijk het water
worden gesloten, de slangen worden ontkoppeld, leeggeloopen en gerold. De slangen moeten op een vorstvrije
plaats worden gedroogd en, indien zij gerold zijïide, toch
bevroren geraken, ontdooid worden, voor zij gedroogd
worden.
7. Het Stichtingsbestuur is bevoegd te allen tijde de onderhavige
voorschriften aan te vullen en/of te wijzigen; aanvullingen
en/of wijzigingen moeten echter worden goedgekeurd door het
-Hoofd v. d. Luchtbeschermingsdienst en schriftelijk aan de
Sectorbesturen worden medegedeeld.

INHOUD VAN EEN BLOKBRANDWEERWAGENTJE.

l standpijp no. 210—2" Störz 55 cm. voorzien van schroefaansluiting;
l Hydrantensleutel 70 cm,;
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3 x 20 meter hennepslang 2", compleet met 3 stel 2" ingebundelde
Störz-koppelingen ;
l straalpijp 2" Störz, voorzien van plugkraan, lang 400 mm. l"
draads;
l breekijzer 45 cm.;
1 hamerbijl;

2 schoppen met steel, totale lengte 2 m.;
15 m. W rubberslang compleet met waterdiefjes Yï' en %" en
YÏ" wartelkoppeling en Bostonstraalpijpje ^2";

l paar asbestwanten;
l emmerspuit;
1 rubberbril compleet met donkere glazen;
2 aanzetpennen.

