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In dit boek maakt u kennis met een flink aantal basisbegrippen,

-materialen en -werkwijzenwaarmee u bij het blussen van branden

te maken krijgt.

Het boek Brandbestrijdingmaakt deel uit van de verplichte lesstof

voor de leergang Manschap a.

Deel A behandelt de ontwikkeling en het verloop van een brand.

U maakt onder andere kennis met de branddriehoek, de

standaardbrandkromme en de verbrandingsproducten die

vrijkomen bij een brand. Het principe van het RSTV-model en de

wijze waarop u dit model in de praktijk kunt gebruiken, worden

ook in dit deel uitgelegd. De gevaren van rook, explosies en de

verschijnselen flashover (vlamoverslag) en backdraft

(vlamterugslag) komen in deel A uitgebreid aan de orde.

In deel B worden de materialen besproken die nodig zijn bij het

repressief optreden met het bijbehorende blusmaterieel.

Deel C gaat over blusprincipes en de werking van verschillende

blusstoffen. Aansluitend volgt informatie over straalpijpvoering

en de verschillende blustechnieken. Ten slotte komen in deel C

ook het aflegsysteem en het grootschalig watertransport aan bod.

Deel D beschrijft het doel van en de inzet bij brandbestrijding.

Niet alleen de brandbestrijdingstactiek en -techniek, maar ook

de risico's bij een inzet komen aan de orde. Door de juiste tactiek

en techniek te gebruiken kunnen deze gevaren overigens voor

een groot deel worden vermeden.
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