24-Uursdienst Gorinchemse jeugdbrandweer.
Na twee jaren op kamp geweest te zijn, dit jaar een 24-uursdienst. Wij, jeugdleden brandweer
Gorinchem (11 tot en met 18 jaar) melden ons om 19.00 uur bij de kazerne met o.a. onze
slaapspullen en sportkleding. Wij gaan Gorinchem ‘veilig’ stellen. Zou het alarm gaan of wordt het
een rustige wacht.
Eerste kregen een briefing wat van ons verwacht werd; ploegen werden ingedeeld, de slaaplocaties
toebedeeld en een boodschappenlijst opgesteld. Ja, dat hoorde er dus ook bij. Om de twee uur werd
door een ploeg dienst gedraaid. De spanning nam direct toe want vanaf nu kon het alarm ieder
moment afgaan. De uitrukkleding stond al klaar bij de voertuigen en jawel om 19.30 het eerste
alarm, een containerbrand op de Bullekeslaan. De andere ploegen gingen verder met het inrichten
van de slaaplocaties en werden boodschappen gedaan voor het ontbijt en lunch voor de volgende
dag. Gelukkig bleef de brand beperkt tot de container dus wij waren weer snel terug. De andere
ploegen deden nog een rijoefening met straatherkenning en herkenning materialen. Gedurende de
avond bleek al hoe het zou gaan. Het zou een drukke dienst worden: meerdere buitenbranden, een
liftopsluiting en een autobrand. Bij de containerbranden bij de Waardlanden was de waterwinning
een probleem en werd er opgeschaald met een schuimbakvoertuig die beschikte over 3 m3 water.
Om 01.00 uur tijd om naar bed te gaan. Helaas, net in je bed en weer een alarm: parkeerplaats
Avelingen. We hebben de hele parkeerplaats afgezocht maar hebben niets kunnen vinden. De
melder was ook niet meer te traceren. Kom je daar je bed voor uit! Nu lekker naar bed. Gelukkig
bleef het stil tot 06.45 uur. Een automatisch brandmelding bij het Beatrix-ziekenhuis. Dat bleek loos
te zijn; oorzaak onbekend.
Snel terug naar de kazerne om te ontbijten. In de ochtend werd ons geen rust gegund; aanvullende
boodschappen werden gehaald, instructie werd gegeven, onze conditie werd op peil gehouden en
tussendoor meerdere alarmen. Vooral de woningen aan de Van Zomerenlaan genoten onze
belangstelling. Kleine brandjes en branden die middelbrand (inzet meerdere tankautospuiten,
meerdere ploegen) werden. Ook moest er een persoon met behulp van de autoladder naar beneden
worden gebracht. De brandweer noemt dat afhijsen. Met een voldaan gevoel wat laat aan de lunch
en gelegenheid om ons wat te verkoelen in het water. Zoals altijd zat het venijn aan het eind van de
dienst. Brandgerucht aan de Schelluinsestraat 19. Leuk zo’n geruchtmelding, je verwacht niet veel
maar bij aankomst stond de hele fabriek al in lichte laaien en werden twee personen vermist. We
hebben snel opgeschaald naar grote brand met een redvoertuig (drie brandweerwagens en een
ladderwagen). Wat een drukte met al die brandweermensen, de vele slangen, de rook, het publiek
en dan ook nog goed met elkaar overleggen om de brand uit te krijgen voordat de brand verder zou
overslaat de naar andere bedrijfshallen. Dat viel niet mee. Met een tevreden gevoel keerden we
terug naar onze kazerne en werden we bedankt met een heerlijke barbecue als afsluiting. We kijken
terug met een super gave opgedane ervaring van de 24-uursdienst.
Een jeugdlid.

