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COMMANDEMENT DER MARINE TE WILLEMSOORD,
Order van blijvenden aard. afdeeling

II

no.

13.

B.

BRANDREGLEMENT.
DE COM]',IANDANT DER MARINE TE WILLEMSOORD,
Stelt vast:

VOORSCHRIFTEN
voor het geval van brand.
AFDEEI,ING I.
ALGEMEENE VOORSCHRIFTEN.
Op welke Éebouwen enz,

dit reglement
betrekking
heeÍt,

Artikel 1.
Het brandreglement heeft betrekking op:
s. alle tot de Koninklíjke Marine behoorende of bij haar in
in gebruik zqnd,e gebouwen en ínrichtingen bínnen de gemeente
Den Helder, met inbegrip van Hr. Ms. vliegkampen,,de Kooij"
en ,,de Mok", doch met uitzonderíng van de rijkswerÍ,
waarvoor van kracht is het ,,Algemeen brandreglement voor
de Rijkswerven en het Marine-etablissement te Amsterdam;
b. alle rijks- en andere vaartuigen gelegen in de havens bínnen
de gemeente Den Helder, met uitzondering van díe gelegen
op het terrein van de rijkswerf;
c. alle andere niet onder a of b genoemde gebouwen, inrichtingen en vaartuigen binnen de gemeente Den Helder, doch
alléen indien de hulp der Koninklijke Marine wordt ingeroepen
door:

7. den burgemeester der gemeente Den Helder,
2. den directeur deÍ rijkswerf,
3. den garnizoenscommandant.
Artíkel

2.

(1) Boven de pewone verstrekkinS als order van blijvenden
Verstrekking
aard,
wordt dít brandreglement uit$ereíkt aan:
re{levan dit
ment,
burgemeester der $emeente Den Helder,
den
&.
b. den Sarnizoenscommandant.
(2) Bovendien kunnen de commandanten van schepen en
ínrichtinÊen, op hun daartoe gedaan verzoek, boven de $ewone
verstrekkínÉ één of meer exemplaren van dít re$lement ontvan$en
ten behoevé van de onder hunne bevelen dienende personen, die
bij een eventueelen brand zijn belast met de uítvoerin$ der voor'
schriften van dit reglement,
Artikel
Staat van
brandbluschmiddelen.

3,

bijlage I ís opgenomen een verzamelstaat van brandbluschmiddelên,-in gebrulk bij de schepen en inrichtin$en der Koninklijke
Marine en bíj de rijkswerí voor zoover die middelen $eschikt
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te worden vervoerd en bij ernstigen brand te worden
$ebruikt,
" f" ïËr." staat -zi1n de brandbluschmiddelen vermeld achter den
of inrichtíng waartoe ze behooren.
ouu- van het schíf
zij1- orn

, Ë
{r O

Artikel 4.
3Ë
Commandanten van schepen en inrichtingen ben-evels hoofden
; ,g
sch- vaá eeniéen
tak van dienst, níet ressorteerende onder het bestuur
-de "riikswerí.
die brandbluschrniddelen onder hun beheer
I h
";;
telijkett.Ërr.n,
zorÉ dat daarmede SereSeld geoefend wordt
.I H
drápen
"
---Z-i' "= iÍten"
.t.tt"i huisháudèliike voorschriften vast voor het gebruík
dei'brandbluschmiddelen en voor het on vfugqg
S 8.3
.tr.tt assist"ntíe daarmede en rapporteerên in de Y-ti'^t-,oïl"f::"
maanden April
{r
u)
dermarineomtrent
commandant
den
aan
schriftelijk
October
en
t !
den toestand waarin'de brandbluschmiddelen verkeeren.
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AFDEELING II.
ddSr
VOORSCHRIFTEN TOT HET RLUSSCHEN VAN BRAND.
Ë
* Ë6
gh Artikel 5.
Indien in de Semeente Den Helder, opHr,Ms. vlie$ltampen,,de
I Ê T"*"D
dan wel op eeÍr vaàrtuig te-r reede een brand
"o "o 'o . f<óáiit óf ,,a. Uïtr",
niet
onmiddellijk rnet de ter plaatse aanwezi$e
uítbreekt,,,welke
ïJ d =
*iddelen?gebluscht kan worden, moet.doo_r_of vanw'e$e.dengene
aiá Éièruui kennis draagt, de commandant Hr. Ms.,,Wachtsch!p",
-E e6 I=H
ááoi tor..henkomst 't aá den officier van de wacht van dien
nJ 5 X
bodem, Pewaarschuwd worden'
'(J v
De coirrnandant van Hr. Ms. ,,Wachts9h1O" of diens vervaÍrger
O !l
q.J t
waarschuwt zoo spoedíS mogelijk per telefoon of ordonnans:
s o
den commaridant der maríne,
-dàr
zeemacht'
S Ë'Ë
à;; ;Ë;ï ;il dè" stàf
EE:
aÈrr àii.ct"ur der rijkswerf, d,m.v' de werf-Politíe,
$' o Ë
aà" .o*-undant FÍr. Ms. vlie$kamp ',de Kooij",
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*".rfiiÏii áihankeliik van de plaats én denernstvandenbrand,
vàn bovenstaande volgorde kan afwijken, F
Íoort" wordt van dén brand per telefóon c.q. ordonnans mededeeting Sedaan aan alle overigè schepen en inrichtinÉe3, welke
voor-h"uliverleenín$ in aanmerÈin$ komen' (zie BijlaÉe Il)'...
.

Twèe órdonnansen wordenzoospoedig_rnogelijkterbeschikkínÉ

van
den commandant der marine Sesteld'
'-Éii"ii"-Éru"dmeldingen
worden tevens zo,oveel mo-gelijk brlzon'
derÉden omtrent plaáts en omvang van den bl"q4 o-p$e$even'
Dè aclressen en c.q. telefoonnummers va_n de híerboven $enoemde autoriteíten zijn vermeld ín Bijla$e II'

Artíkel ó.
commandant van Ht. Y.' ,,Wachtschíp" het voor een
Alarmsein. Indien debrand
noodig oordeelt dat het marinepersoneel zich
ernstiÉen
a1uur íiir- bodem of inrÉhting begeeft, wordt, nadat híervoor door

middolen moot in den
grip ter plaatso a,an\ïozigev/el
in d"ior Voe*o,
ruimstón |in wo-rAon-I opgovat, en
e€rl Van
d.at bíj ontclekken Van brand. in d'o omgevinggevan
traoht
H.ln*.áchopon of inrichtingcn ormiddcllijk
tTordt Aaar tc blussahoiCf '
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+
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den commaÍrdant der marine toestemmin$ is verleend, het
alarmsein, bedoeld ín order van blijvenden aird afdeeling lÏ no.
6 afgegeven en wordt gehandeld als in die order aangegeven.
n

Soorten van
brand.

rtitoet

Z.

Er wordt onderscheiden:
a. brand aan boord van schepen in de havens en brand in
marínegebouwen en ínrichtin6;en buíten het gebied der rijks.
werf, waaronder begrepen Hr. lvls. vlieSkamp ,,de Kooij";
b. brand op de ríjkswerf enlof op de aldaar aanwezíge schepen,
waaronder begrepen Hr. Ms. ,,Schorpioen" en fort Oostoever;
c. brand aan boord van schepen ter reede;
d. brand op Hr. Ms. vliegkamp ,,de Mok";
e. brand in het complex gebouwen op het opgespoten terrein
aan den steenen dam (mijnenmagazijnen, pyrotechnische
werkplaats en brandstoftanks)

;

f. brand ín gebouwen en inrichtíngen onder beheer van den
$arnizoenscommandaÍrt
g, brand ín de gemeente in andere dan de hiervoren onder d
t/m. f bedoelde vaartuígen, gebouwen en ínríchtingen.
;

Artikel 8.
geval
genoemd
Brand op sche- In lhet
ín artikel 7 sub a zal de commandant
pen en-inrlch- Hr, Ms. ,,Wachtschip":
tinden buiten
commandant Hr. Ms, vlíegkaryp ,,de Koo1i" v_erzoeken
illïfiï#J|àï"
-- 1e. den
om
onmíddellijk
de auto-motorbrandspuít van dat vliegkamp
tiiikil.;.Í
naar het terrein van den brand te doen uitrukken, waarbij
tevens opgegeven moet worden of het schuimbluschapparaat
al dan níet moet worden medegezonden.
2e, de daartoe bestemde brandbluschmíddelen van Hr. Ms.
,,Wachtschip", benevens een reddingsbrígade naar de plaats
van den brand zenden.
Indien de cornmandant Hr, Ms. ,,Wachtschíp" van oordeel is,
dat de hierboven genoemde brandbluschmíddelen níet toereikend
zr1n, is hij Semachtigd om te beschikken over de brandbluschmiddelen met bijbehoorende bedieníngsmanschappen van alle

.

aanwezíge schepen en inrichtíngen der zeemacht met uitzondering
van die van de rijkswerf.

Indien de commandant Hr. Ms. ,,Wachtschíp" van oordeel

is,

dat de ter beschíkking van de marine staande brandbluschmiddelen ontoereikend zt1n, is h.ij gemachtigd om assístentie te

-

vragen aan den directeur der rijkswerí en/of aan den burSemeester der gemeente Den Helder.
De onder 2e bedoelde reddínssbrigade bestaat uit 2 man M.K..
personeel, vertrouwd met de behandeling van het rookmasker en
2 d,oor het Maríne-Hospitaal ter beschikking te stellen ziekenverplegers.

De reddínSsbrisade is vootzíen van:
1e, een sloepsverbandkístje, aangevuld met
Bardeleben en 200 Qr. boorzalf.i

de brandwindsels van

F,r'

4.
een brancard, vèàr het uítrukken af te halen van het MarineHosPitaal;
3e. êen rookmasker'
Deze benoodígdheden zullen steeds voor dadelijk gebruik op
een daarvoor aàn te wiizen plaats $ereed moeten staan, terwijl
het tot de reddingsbrigadê behoorende personeel, steeds behoorlijk
geoefend moet ziin.
" De voor de reádíngsbrigade besternde ziekenverplegers moeten
dagelijks worden aangewezen en hun namen moeten worden
opgegeven aan den eèrsten o{ficíer van Hr. Ms'- ,,W-achtschip",
w?t"tró deze namen doet vermelden op het wachtbriefj e van zijn

2e.

schíP'

Inàien het in $eval van brand noodig wordt $eoorde-eld om
eenig openbaar tèrrein af te zetten door de Konilklijke Marine,
kan"dit^ slechts plaats hebben op verzoek van/of onder nadere
van den bur$emeester. Flet daartoe -beno-odi$de -permachtigin$
"wo'rdt
door deri èomrnandant van Hr. Ms' ,,Wachtschíp"
soneel
beschikbaar Éesteld, die, indíen ziin eiQen personeel daarvoor
níet toereikerid is, geÍnechtigd is personeel van andere schepen
of ínríchtinÊen der zeetnacht te vorderen'
lndien de" commandant Hr' Ms. ,,Wachtschip" aanvullin$ van
personeel noodi$ oordeelt voo-r- de g9ei. uitvoerin$- van de híerborr.tt omschrevèn díensten, zalhtl zichin de eerste plaats wenden
tot den commandant Hr' Ms. ,,van Speijk", die zoo eeni$szins
mo$elijk dat personeel beschíkbaar stelt'
B"eid'e comrirandanten zullen er ín onderlíng overleg voor zorÊ<lra$en dat voor deze assístentie e-eÍr.re$elinp is $etroffen' .
A"an boord Hr. Ms' ,,van Speijk" is aanwezig een sleutel van
het groote hek van de Noordèrpoort_vaT de rijkswerí-om deze
dadeÏi1k te doen ope49n. Deze pbort blijft $eopend onder bewaking ían een onde-rofficíer tot- zoolang v_oornoemde commandant
zulËs noodi$ oordeelt dan wel een portíer op post komt'
Artikel 9.
Tn het éeval. Senoemd in artíkel 7 sub b., wordt $ehandeld
RijkswerÍen,oÍnolÉ.ns hËt ,,Álg"emeen brandreglenrent voor de Rijkswerven en
aldaar heiMarine-etabliisement te Amsterdarn".
op
-de
uqq:19:
-::"f^-- Indien de directeur der riikswerf het noodig oordeelt om over
te beschikken,
BËË;ïJJi""""'gnde.rg. dan de brandbluschmiddelen der rijksweríHr,
Ms, ,,Wachtcommandant
den
aan
vra$en
nrl
assistentie
Kan
Hr. Ms.
plíchten heeft
,j"noóio""',. schip"i díe in dat gevàl dezelfde bevoegdhedeqdateqhet
vragen om
als in'artikel 8 veimeld, met díen verstande,
assístentíe aan den bur$emeester níet door hem, doch door den
directeur der ríjkswerf geschíedt.
Brand op

de

aan
van
schepen op
de reede.

Brand
boord

Artikel 10.
In het Qeval, Éenoemd in artikel 7 sub c., zal de commandant

Hr. Ms. ,,tVachisëhip" de daarvoor gieschikte brandbluschmiddelen,
zoomedé de reddiirgsbrigade naai het betrokken vaartuíS doen
vervoeren,

Hij verzoekt onmíddellijk

aan den dírecteur der rijkswerf de

bemánde driivende motorspuít te doen uitvaren.
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Artikel 11.
llr, In het 6ieval, genoemd ín artikel 7 sub d.,
wordt indien het vliegkamp ,,de lqok" .ín dienst is, zooYoËÏlf"fft-o ". noóaig-áóo,
den corrimunóant van dat kamp per.telefoon
com'
of op- andere wiize om assístentie $evraa$d aan -denmaatmanàant Hr' Ms.',,Wachtschíp", welkè laatste dezelfde
re$elen neemt als in artíkel 10 $enoemd.
ín dienst is'
b. wotden, indíen het vlie$kamp ,,4-9 Uok', nietdezelfde
maaidoor den commandant FÍr. Ms. ,,wachtschip"
reeelen genomen als in-artikel ],0. Senoernd, terwijl hij uit de
eigïn be-mannin$ van Hr. Ms. ,,Wachtschíp", zoonoodig aang"ï"ta met perïoneel van -andere- schepen en inrichtíngen'
Ë.i-"ii.gtà-i uurr een voldoende bezettin$. voor.ziet tgt !9handeliriÊ uun de op dat kamp aanwezige brandhluschmídd.Ë;;-Ë ied"r g.nai verzoektÏi; aen corumandant Hr' Ms'
vlieêkamp ..de Kóoii" om assistentíe van het noodige personeei àat'békend is'met de ínrichtin$ van Hr' Ms' vliegkamp
,,de Mok"'
Voor den overvoeÍ van het hierboven bedoelde personeel doet
de commandant Hr' Ms' ,,Wachtschip" zore dra$en, tevens zor$t
hii. d"t de driivende motorbrandspuit van de rijkswerf van een
oíficier of ondêroíficier als loods is voorzien'
Artikel T2.
Erand in'&et In het Éeval. Qenoemd in artikel 7 sub e,, neemt de commandant
complex $e-- H;. M;. l,WàóËt".ttíp" dezelfde maatre$elen als die $enoemd in

"Brand op

bouwen op'het
19
opgespotenter- "11'L.1
rein (mijnen-

maÉazijn,P.{/'
en brandstoÍ-

tmks)'

Artikel 13.
ín artikel 7 sub f.. is de,$arnizoensBrand in.fe- In
geàachtigd
indien -ttij ryftto: -"oqgig .o9r{e.elj,
gn
om,
commandaït
loqqen
lnrichtin$en _ assístentie te v"rafen aa-n den commandant Hr. Ms.
,,Wachtschip"'
onderbehee" ái;-ï-a.t
g.uiihandelt als voorgeschreven in artikel 8 (braTd

het geval, genoemd

'àxï'ï?iffit3*1.ïïïË"1?
Ë**:iu;àLtl,*,'*-:l;Ïij"l:'.?'n'.?,,1':ff
' hem doch dóor den $arnizoenscommandant $eschiedt'
Artikel

tu,ile
femeente.
Brand

LeidinE bij
brandblusschen"

14.

In het feval, genoemd in artikel 7 sub É., i.s de bur$emeester
gerechtigd'- om, Indíen hij_ zulks_ noodig__oordeelt, assístentie-te
ur"g.tt ïan dén comt tand"nt Hr. Ms, .Wachtschip", die ín dat
gè;Ëi-handelt als voorgeschreven in artikel 8 (brand op schepen

èn inrichtinSen der zeemacht).
Artíkel 15.
geval,
het
In
Senoemd ín artikel 7 sub a,, berust de l.eídin$
h;t U-r'anantïtsschen bij den commandant van het -schip of
"t; d;; cóÀ-u"du"t of hoofd van de inrichtíng, waar brand is

";
uitSebroken.

í-
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Indien door de brandweer van de rijkswerf en/of door de
gemeentelijke brandweer assistentie verleend wordt bij het
blusschen van brand in een ínrichting, is de hierbovengenoemde leider bevoegd om de leiding,-voor zoover noodig,
over te geven aan de personen, onder wier bevelen díe
brandweeren ter plaatse gesteld zijn, waarbij in het algemeen
moet worden aangenomen, dat de gemeentelijke brandweer
over de meeste ervaring beschikt ten aanzien van het blus-

schen van brand in gebouwen,
In het geval van artíkel 7 sub b. berust de leiding van het
brandblusschen in handen van den chef der afdeelíng scheepsbouw der rijkswerf.
Indien brand is uítgebroken aan boord \ran een in díenst
zijnd schip, liggende op de rijkswerf (waaronder begrepen
Hr. Ms. ,,Schorpioen"), assisteert de betrokken commandant

il

,l

de brandweer van de rijkswerf met de onder zijn beheer
{estelde brandbluschmíddelen, doch blijft de leíding van het
blusschen bínnen-boord bij dien comrnandant oí diens vervanÉer berusten.

Bij brand aan boord van

Reservepersoneel.

particulíere schepen en aan boord
van 's Lands vaartuígen, niet gecommandeerd door een zeeoÍficier,
berust de leídin$ bij den havenmeester.
In het Seval van artikel 7 sub d, berust de leiding van het
brandblusschen, indien Hr. Ms. vlíegkamp ,,de Mok" in díenst ís, bij
den commandant van dat vliegkamp, en índien het vliegkamp
niet in dienst is, bij een door den commandant van Hr. Ms.
,;Wachtschip" aan te wijzen ofÍicier.
In het geval van artikel 7 sub e. geldt dezelfde regeling als die
hiervoren omschreven voor het $eval van artikel 7 sub a.
In het Seval van artikel 7 sub f. berust de leidíng van het
brandblusschen bij den garnizoenscommandant en zoolan{ deze
niet aanwezíg is bij den hoogst ín rang ztlnd.en militair der landmacht, ter plaatse aanwezig.
In het geval van artikel 7 sub g. berust de leíding van het
brandblusschen bij de gemeentelijke brandweerautoriteiten.
Daarbij staat het aanwezise personeel onder de bevelen van
den commandant Hr. Ms. ,,Wachtschíp" of diens vervanger, welke
zijn orders Seeft in overle6i rnet de hierboven bedoelde gemeenlelíjke brandweerautoriteíten.
Artikel 16.
Voor het níet dírect ínpedeelde personeel moet een verzamelplaats worden aangewezen. Dit personeel zal naar gelanS van
het aantal, den omvang van den brand en de weersomstandigheden in eenise aflossingen worden in$edeeld door een der aanwezise officieren.

Leidíng bij
brand-

Bij felle koude, harde regen en dergehlke zal een beschutte
verzamelplaats ín de nabijheid van den brand worden gezocht
en deze plaats worden bekend gemaakt aan den leíder van den
brandweer.
Artikel 77.
De commandant cler marine kan in de gevallen, genoemd in
artikel 7 sub a., c,, d. en e., de leiding van het brandblusschen

il
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blusschen ln
bijzondere
gevallen.

in afwijking van het bepaalde in artikel 15, ín handen geven van
een door hem aan te- wijzen persoon. Indien in dat geval de
volgens díe bepalinpen aangewezen leider aanweziQ is, zal de
commandant dér marine hem van zine onthefÍing van het leíder-

schap mededeeling doen.

MeÉaÍoons.

Rookmasker,

AFDEELING III.
SLOTBEPALINGEN,
Artikel 18.
. De automotorbrandspuit voert een rookmasker en een megafoon mede. De reddingsbrigade (artíkel 8) voert een rookmasker
mede.

De commandant Hr. Ms. ,,W'achtschip" zendt met de brand'
bluschmiddelen van het ,,Wachtschip" een megafoon mede.
Ter plaatse van den brand zullen dus twee rookmaskers en
twge megafoons aanwezig zijn.
Eén mègafoon is ín Sebruik waar de brandbluschmiddelen zijn
opgesteld en één bij de straalpijpen.
Artikel 19.
Aan boord Hr. Ms, ,,Wachtschíp" en op Hr. Ms' vliegkamp ,,de
aanÉevende
Kooij" moet:
berpplaatsen
a. een lijst aanwezig zijn waafin alle plaatsen en schepeninde
brandbare
geheéIe Qerneeníe zijn aangegeven waar stookolie, smeerolie,
vloeistoÍlen,
6enzine en dergelijke' brandbaie vloeístoffen in aanmerkelijke
Aansluitingen
hoeveelheden áanwezig z\n (als Bijlage III hierachter opÉe'
EemeentePlatteSronden

waterleídingen

en open water.

nomen),

b. een plattegrond aanwezi{ zrln waarop de aansluitingen
de gemeentewaterleidíng, zoomede

van

het open water, ís aan.

$e$even.

genoemde bescheiden worden bij het uítrukken der brandbluschmiddelen medegegeven.
Artikel 20.
Geschiktheid
De commandanten en hooíden van inrichtínfen, díe verplaatsverplaatsbare bare brandbluschmiddelen onder hun bevel hebben, drapen er
brandblusch- zorg voor dat deze, voor zoover zulks is aangegeven ín Bijla$e I,
middelen tot geschikt
zrln voor aansluítíng op de gemeentewaterleídin$.
aansluitinf op

De onder a. en b.

í

Semeente-

waterleidlng.

Artikel 27.
Verkeersrege- Ten behoeve van een snelle verplaatsín$ van de automotorling automo- brandspuit van Hr. Ms. vliepkamp ,,de Kooij" envandedrijvende
torbrandspuit motorSrandspuit van de Rijkswèrf zrln in de verkeersreselinsen
f: +9o,{,,"n voor de gemeente afzonderlijke voorschriíten vastgesteld.,
De; corimandant van tiat viiegkamp en de dírectár van de rijks:11,1"j::J:venoe motordragen et, zorg voor, da1 de bemanningen van genoemde
Ë;.ï;ïiï74''* werÍ
motorbrandspuiten
ten allen tíjde bekend, zijn met die voorirji6-"ïËrr

'

schriften.

Beschíkking van 1ó November 7937 no.70653 Stsf.
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Schip oÍ inrichting
aan den wal,

Opmerkinfen en bijzonderheden'

Brandbluschmiddelen.

schuimblusch

app ar aatf
Iffaminimax Perkeo.

handbrandspuit.

Hr. Ms. Marine-

kazerne.

30 m persbrandslang; wartel-koppeling;
slanf van 9 cm, 9tf 2 m zuiSslang (schroeflroppelíng) t 270 m, persbrandslanf, passend
op zwaanhals v. d, €emeente-waterleidinp,
slangen van 110 mm, passen ook op de
handbrandspuiten ; 6 straalpijpen,
3 annihilatoren,
slafvolume : 3,45 líter per cilínder.
2 cilinders, Persslangen, passen niet op

de

gemeente-waterleiding.
90 m persslang, 195 mm. schroeÍkoppeling.
8 m zuípslang, schroeíkoppelíng.

3 annihilatoren.

Hr,

Ms.

,,Schorpioen"

Hr.

Ms,

KazerneO.Z.díenst,

t

handbrandspuit.

: 3,45 liter per cilinder,
cílinders. Persslan$en, passen op

slaSvolume

2

een

zwaanshals op de gemeente-waterleiding.
90 m persslang, 195 mm, Stórzkoppeling.
8 m zuiSslang, schroefkoppelinf,

2 annihilatoren.

t

handbrandspuít.

slagvolume
2 cilinders,

:

2,38 per cilinder,

Persslansen passen op aansluitin$en op de
€emeente.sraterleídin€,
230 m persslanÉ; schroefkoppeling.

B m zui$slanÉ; schroeÍkoppeling,

Ríjkswerí,

1 drijvende motorbrandspuit .,Willemsoord".
Tevens bergin$svaartuiS.

Capaciteit 3000 liter per minuut met 4 stralen
van 25 mm.
\Á/aterkanon, ongeveer 40 mm. straaldikte.

Werkdruk

7-8

at.o.

Vaartsnelheid 10 mijl fuur.
Kombuis aan boord (kofÍie).

Bíj de inventarís behooren:
600 m persbrandslang van 110 mm.

(plat)

enormaliseerde straalpijpen,
persbrandslangen passeo op díe van de
stoombrandspuit van de Rijkswerf en op
die van de automotorbrandspuit van Hms.
f

vliegkamp ,,de Kooij".
Schuimbl, apparaat met 54 blikken (5-6
at,o,)

1

slaneenwagen,

1 stoombrandspuit,

500 m persbrandslang, behooren bíj de
stoombrandspuit, passende op de slangen
van de ,,Willemsoord".
400

m persbrandslans passend op die van

de ,,Willemsoord".
(Spruitstukken).

Havenkantoor.

1 slangenwagen,

4 X 25 m persbrandslang, Stórz-koppelinp,
aan te sluiten op de gemeente-waterleíding,

Garnizoen,

4 handbrandspuiten.

Slangen hebben schroeíkoppelingen.
Kunnen worden aan€esloten op de gemeente.waterleidin$,

F'
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STAAT van het op schepen en inrichtin$en aanwezi$
verplaatsbahr brandbluschmateriaal.
Schip oÍ inrichting
aan den wal.

Hr. Ms, vliegkamp
,,de Kooij".

Brandbluschmiddelen,
AutomotorbrandsPuít

type ,,Ford".

OpmerkínÉen en bijzonderheden'

mllitet lmin bij 70 m80Oiliter /mín bij ó0 m-

1000/liter /min bíj ó0
Capaciteit
'
1100

2 ton draaPvermogen,
Luchtkamerbanden.
40 pk.
Benzine voor 4 h,
Bel.

1

p b escher- u,.;.f ï.tt"rtl"""nt"'
bii de inventaris behooren:
2 aíneembare haspelwaSens, op elk

po m

afneembare schijnwer-

per met driepoot,
30 m kabel voor íd.
1 benzineblaaslamp,

1 megafoon.

100

2". Stórzkoppeling
(pérsdruk 18 at.o. materieel hennep).
500 á, persbrandslang totaal' 50 m. per
slanf lan$.
10 m zuligslaág in stukken van 5 m, schroef'
m persbrandslaflg,

2t

|

koppeling, zuiSkorl voetklep, boei en

lijn.
ó sí. straalpijpen van verschillende dia'
meter, Stórz-koPPelin$en.

1 st. schuifladder uit 2 deelen' totale
lenPte E m' 1 stokladder, 1 ramoneur

voo*r schoorsteenbranden, 1 verband'
kist, 3 lederen Sordels met haak en

2 reddinglijnen, 20 Íakkels,
1 koevoet, bijl, hamer, vuist, zaa$'
breekiizer, 6 slan$enoPhouders, 79
noodpen,

slangenverbanden,

1 verlóopstuk var' 2tfrtt Stórzkopp-elinS
op 2tt draadkoppelin$ voor aansl' op
schuimbluschappaÍaat, de peÍsbrand-

slanÉen passen óp de drijvende motor-

branïspuit,,Willèmsoord"'
2 standpíjpen passen op de brandkranen
in de-gemeente Den Helder.
Aanhanswa$en met
schuim blusschapparaat.

Hr.

Ms, ,,Wacht-

schip"

t

handbrandspuit

oP

hooge wíelen'

8 at'o. (dus niet
óp gemeente.waterleiding te $ebruiken)'

ooeder voor 1/4 uur bij

is .aíneembaar vao het
onderstel tenèinde gemakkelijk in een sloep
te kunnen worden vervoerd'

Deze brandspuit
Slagvolume

: 2.4 Llter per cilinder;

2

cilinders,
50 rn. persbrandslang van2tt, op gemeente-

waterleiding te Pebruíken.

Stórz-kóppelingen, 6 m zuigslanf.
(SchroeÍkoPPelinPen),

t

handbrandsPuít oP lape
wielen.

Slagvolume 2.5 Litet per ,cilinder;

2

cilinders.
50 m oersbrandslang van2tt, op gemeente

waierleidiog te $ebruiken.

Stórz-koppelin$en' 6 m zui$slan$'

slanÉenwagens.

megafoon.

(Schroef koPPelin$en.)
ierbij behóóren zwaanshals-en passeÍr-

H

de op de gemeeote'waterleidin$.
de lêngten der persbrandslangen zijn:
2 st. v' 36'5 rn
1 st, v. 55 m
2st. 17 m
lst, 47lr'

1st. 20 m
1st. 28r$
1 rookmasker, 2 fakkels, 1 brancard'
1 sloepsverbandkistje,
2 annihilatoren.

Hr. Ms, ,,van

Speijk"

t

handbrandsPuit.

slaSvolume

2 cilinders.

:

on$eveer 2'3 liter per cilinder'

BijlaÉe II.
ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS.

*)

TelefoonNAMEN OF FUNCTIES.
nummers'
j
behooren volgens art, 5 van dit reglement
te worden gewaarschuwd.
I bureau huis

*) Commandant der Marine
*) Cheí staf der Zeemacht
*) Directeur der RijkswerÍ (zie att, 5)
*) Werfpolitie der Rijkswerf

Huisadressen.

,

.

+) HooÍd der Gemeente

*) Commandant Hms. Vliepkamp ,,de Kooíj" ,

*)

,,
,,

,

,,Van Speijk"
,,Wachtschip"

Marinekazerne
Onderzeedienst

,

Laadstation voor O,Z. booten
Hms. ,,Schorpioen"
Koninklijk Instituut v, d. Marine
Sportschool
Torpedoatelier
Marine-hospítaal

Rijkswerf

AÍdeeling scheepsbouw .
Werktuigbouw

Bureau

MaSazíjnen
Arsenaal
Electrische centrale

OÍÍicier van Artillerie
Marine.bakkeríj
Maríne.club

.

Zeekrilgsraad,,

Gemeente

Directeur Water- en lichtbedr,
Inspecteur van Politie ,
Commissaris van Polítie ,
Directeur Gemeentewerken

,

Hoofdopzichter Gemeentewerken
Opperbrandmeester ,

Garnízoen

Fortwachter Eríprins

.

Artilleriekazerne

Telefoonnummers. en adreswijzi$Ín$en behooren maandelijks te worden btjgehouden.

--'Tq

.;{

d
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Petroleumbewaarplaats Spooremplacement.
Benzinebewaarplaats met aftapinrichtieÉ W, Prins, KanaalweS 103, naast

Chr. Mil. tehuis,

1

ï

Maatschappij De Automaat, Benzinebewaarplaats, Bassingracht 149'
Riikswe$ 29'
,
De Continental Petroleum Comp,, Benzinebewaarplaats, Schoolvaart 22.
Bataaísche Import Maatschappij N'V. Acetylena, Benzinebewaarplaats en
pomp, Van Galenstraat 2.
Bataafsche Import Maatschappij N.V' Acetylena, Belziirebewaarplaats en

pomp, Zuidstraat 6-10.
Centinental Petroleum Comp., Rotterdam, bergplaats voor petroleum en
benzine, Keizerstraat 115.
Benzineberpplaats, KanaalweS 98-99'
Petroleumbewaarplaats, Westpracht ó6,
Benzinebewaarplaats met aftapinrichtiog, Spoorstraat 3-,5.
Schoolvaart 69.
Bataafsche Import Maatschappij, opsla$plaats benzine, petroleum en Sasolie
met vul- en aítapinrichtin$, Rijkswerf.
Benzinebewaarplaats met aítapinrichting te Huísduinen (Sara$e Heeman),
Loodsgracht 54.
Petroleumbewaarplaats, Sluisdijkstraat 1.
Benzine.installatie, Breewaterstraat 65.

Benzine-, Petroleum- en Oliedepót op de perceelen en Sectienummers
7358-7369 langs Noord-Hollanilsch Kanaal (Shell).
Benzinebewaarplaats met aftapinrichting,

): : t:

!ii.:ïf#ïr|t,

áïlï'i'uà'

'"i'iÏiï]ït1
(C.V. Autobusdienst).
Kanaalwe$ 71.
Brakkeveldweg 64.

":, ":, ""

h:Ëi-t;,,iÏ; rr.
CaliÍorniestraat
Schoolvaart 18,

I

ul

59

-52-54.

W'eezenstraat 48 (Boon).
Hooídgracht 24 (Yan derWijst).

