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Atgeme en.

De jeugdherberg-zeilschooL maakt deel uit van càr 50 jeugdherbergen
in Nederland en nog eens 5000 over de gehele uereld verspreid.
De belangrijkste uitgangspunten van de jeugdherberg zijn;
jongeren een relatief goedkoop 'en veilig onderdak biedenr
- de mogelijkheid om van de ene naar de andere J.H' te
trekk en.
In het vooD- en naseizoen uorden de JrHr-efl veelal gevuld met groepen

uan zeer verschillende samenstelling, zoals onderurijsinstelllngenl
sportverenigingen en familierËunies.
In de maanden juni, julÍ en
augustus ulordt een gedeelte van
jeugdherbergcapacitEi t gebruikt

de

€ilé zétISchooI voor individuele
gasten. Dit stukJe hoort biJ- en
is niet 1os te danken van-het geheel.
Daarom volgt hleronder een uiteenzetting hoe de gehele Jeugdherbesg
reilt en zeilt. Hierin proberen
u,ij aan te geven hoe (Uelangrijk)
jutlie functioneren daarbinnen l.s.

1.2 Opbouw organisatie.
Er is altijd êên van de verantuoordelijke stafleden aanulezig. Uragen
en/of moeilijkhederr kunnen altijd bij Êên van deze petsonen gedeponeerd
uordeno Probeer met je vraag altijd bij de juiste persoon terecht
te komen. Bijvoorbeeld: ldanneer er iets aan de inventaris van de
boot mist, kan je het beste naar de kursusleider eàêÍlr Als deze er
niet meer uit komt, of het antrrroord niet ueetr kan hi3'het altiJd
nog aan de staf uragen. Kortom: Zaken betreffende de zeilschool lopen
via de kursusLeider en alle andere via de staf.
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1.3 Scheepsraad.
plaats

om de dagelijkse gang van zaken te bespreken is de
scheepsraad. Deze scheepsraden zijn heel belangrijkt omdat:
afspraken daarin gemaakt bindend zijn.

DË

het is de enige keer per dagr dat fder"en even bij
elkaar zit en alles besproken kan uorden. 0p deze manier
kan iedereen op de hoogte zijn van de gemaakte afspraken.
Klein en groot onderhoud aan de schepen kan hier genoteerd
ueirden, zodat het onderhoudsrrrerk in de urinter tameliJk
eenvoudig te plannen is.
0pmerkingen over de didaktische aanpakl regels €!ed.
kunnen in het verslag vastgelegd uroEden. Bij de
verr.rerking daarvan kunnen deze opmerkingen meegenomen
worden.

Voor persoonlijke opmerkingenr die je liever buiten de scheepsraad
houdt zijn ue natuurlijk altijd aanspreekbaar.

1.1* Huishoudetijke token.
Huishoudelijke trerkzaamheden uorden gedaan door assistentie en
stafleden. ïedere dag r,lordt een instructeuf trgeptomoveef,dtt tot
ualkapitein. Deze rdalkapitein r,rordt een aantal malen per dag
ingezet, om het huishouden te ontlastenr
- bij het ontbijt klaarmaken: kaas en urorst sniJden (vers van

het mes is onze regel).
- bij cJe h,arffie maaltijd: helpen met het dootgeven uan de schalen.
- bij de afuas: Even zotgen voot een soepele gang van zake.
tot besluit: de vuilniszakken naar de vuilcontainet brengen.

hulp van de rrralkapitein is van gloot belang, om het huishouden
écht soepel te Laten uerlopen, uraardoor rrriJ een zo hoog mogelijke
krrraliteit kunnen leve-ren. Een bijkomend voordeel ísr dat de
instructeurs daadtrerkelijk inzicht krijgen in de huishoudelijke
gang van zake, uaardoor het uederzijdse begrip groter uordt.
Ítlaarro.r.rrrook de instructeurs die geen uralkapitein zijn kunnen
herpen in'de huishoudingr ar is het arleen maar door niet tegen
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- loop niet onnodig door de keuken.
vetoorzaak bij het rtloltt-trappEln geen
extra last voor de huishouding.
- Ioop na het zu,emmen, surfen, of
douchen niet met je natte en dus
druipende lijf door de gang en kamers.
vertrek nietr u,anneet de afr,,ras niet
gedaan is (kopjes. )
- houd ook de eigen kamer beschaafdr
- kom na het beLlen snel aan tafel
(2 minuten voor het ontbijt uit je
bed stappen is te laat. Zeker branneer
je je schip ook nog buiten moet
I eggenr

- Dáak voor de lunch duidelijke afspraken (tijd).
- u,anneer je te laat ksmt voor het eten (nv. windstilte, averij)1
probeer dat dan te melden (r" zijn nu pas in lJlst, dus
ongeveet r. min. later).
- hang niet de uraslijn voor de theedoeken vo] met je natte
kleren.
- êEn het eind van een programma (schiemannene bonte avond,
instructie) de rornmel op (laten) ruimen.
afval uit de schepen in de vuÍlconteiiner en niet in de
k euk

en.

- melkflessenruelke leeg terugkomen van het zeilen,
schoonspoelen en in de krat zetten.
- LJanneer de handdoekautomaat leeg isr dit even melden,
of een nieur,le ro1 tfmonterenll
Je kan ook eeht helpen, door dingen te doen: een pcurlebak die
uitpuilt even Ieeggooien, papier meenemen van het terrein, uanneer
je dat ziet liggen. Er voor zorgen, dat andere mensen geen troep
makenr door te vertellenl dat ze een handdoek meenemen v66r ze
gaan zu'emÍnen. Ívlensen die in de prut hebben gelegenl vriendelijkr
doch nadrukkerijk vertellen dat ze eerst modder en druipvrij
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moeten zijnr voordat ze het huis in. mogen.
De andere kant van de zaak is echter ook dat je niet meer moet doen,
dan je kan: Achter de bar helpen uordt geuaardeerdl u,anneet daar
al niet tuee menden staanr Je moet danechter uel ureten, in u,elke
kas rrrelk geld moet. Sornmige zaken (koffiel thee, telefoon e.d. )
moeten urotden bijgehoudenr Laat dat dus aan de deskundigen ovÊr1
aIs je niet ru.eet L,aar dat genoteerd moet uordenr
0verttdeskundigenrtgesproken; veel van die deskundigen u,onen op

het Èerrein. Dat betekentl dat ze ook qp de jeugdherberg zijn;
u,anneer ze vriJ zijnp BLijf ze dan niet lastig vallen met vragen,
Ínaar gun ze ook rust en een zekere mate van privacy in hun
uloonruimte.

1.5

lnvloed v.d. instrukteurs op het geheet.

instructeurs rrrordt rust en privacy niet misgund. De
instructeursgroe.rp heeft echter een veel directer contact met
de (zeil-)gasten. Je kan zelfs zeggen, dat deze groep in bepaalde.
rnate sfeerbepalend is. Als een grote groep instructeurs
rsavonds thuis btijft,
dan blijven veel gasten ook thuis.
Natuurlijk kan niet van je geËist urorden, dat je ook elke
avond nog verplicht op moet zitten, maar in de praktijk blijkt,
dat het nuttige met het aangename te verenigen is. trte gaan er van
ui.tt dat jij hier ook gekomen bent om er urat gezelligs van te
maken, Zondet steun uan de instructeursgroep is het immers voor
de jeugdherbergleiding haast ondoenlijk, om op ce jeugdherberg
een gezellige sfeer op te bouur€Flr
Je dient ook te beseffen uelke sturende u;erking je op de gasten
hebt bii zaken als Ioltrappenrtrgrappenrf, Bod. Als je aIs instructeur
begint of meedoet met natspuiten
of zoiets, dan stel je daarmee
normen voor de groep. Uaste
regels zijn moeilijk te pêuerrr
ïoch zijn er enkele zaken
ureLke uat toegelicht kunnen
uordenl Aan het eten besteden
urij veel zorgr ZoueI krrralitatief
al s kurantitatief r Het moeil i jkste hierbij is de juiste vprOok de

cJeling van de hor:veelheid. Zes
mr:isjes eten vaak minder dan
vier instructeUrsr fllocht ex
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daardoor tekort ontsteran op de instructeurstafel, haal dan in de
keuken eten bij' Is het gevraagde daar niet meer verkrijgbaar,
haal dan GEEN eten varn de tafel van de gastenr (trlat zoLt jij
zeggen uanneer een ober in een restaurant een schaal van je
tafel haalt en die zelf op gaat zitten eten?). Uia É'en van de
stafleden moet dit opgelost uorden (Uijmaken of herrerntsoeneren).
ulees en nagerechten die over zijn gaan terug naar de keuken.
Bijna iedereen heeft rrlel trek in een tueede stukje vlees of
toetje. l'let vlees vÈ?rrJerken uJij in andere gerecht.en, teruijl
de resterende toetjes door de instructeurs opgegeten kunnen
urorden na de maaltijd in de keuken.
Hoeuel brij van mening zijn,
dat instructeurs ook bijtijds
naar bed moeten, kan het wel
uouT arrígttq&.
eens gebeuren, dat een instrcteur na turaarlf uur op bed komt.
Het is dan absoLuut noodzakelijk,
dat dat zachtJes en snel
gebeurt. Na het eindigen van
de activiteiten op de jeuqdherberg mag een instrueteur
zich niet met de gasten
bemoeíeno (Tenzij het, een
rl
corrigerende invlóed is, )
Kortom: blijf je berilust vÉ]n de invloed die je op dit qebied hebt.

1.6 Groepsproces.
invloed die je als instructeur op de gasten hebt is vaak erg
goerl, rnaax kan ook doorslaan naar niet zs goed. Soms loopt er
iemand rond, díe altijd ftgepaktrt rrlordt. ïot op zekere hoogte
kan dat l-euk zijn, maar voor zoln persoon rrlordt dat toch
vervelend en kan de sfeerr drukken. Stimuleer het niet, maax
probeer ulat tegenrr.tícht te vormen. 0ok over het frversieren van
gasten ri.rordt doorgaans te licht gedacht. Af gezien van de morele
vraag of een dergelijke versiertoer rrrel leuk en uederzijds
onschadelijk isr kan het ook een negatieve invloed hebben op de
groepssfeer op de jeugdherbergr Dit is iets uraêrr je toch rekening
mee moet houden. lde blijuen een jeugdherberg-zeilschool en rrlillen
geen disco-sexclub tuorden. Osk niet in neram en dergelijke zaken
uorden snel, zeer overdteven of als halve rrraarheid doorgebabbeld,
Bedenk al1een al €ens rrlat ouders van jonge gasten eventueel
De
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via via te horen zouden kunnen krijgen'

1.7

Wat voorgasten komen er zoal ?

0e ieuqHherbergen uorden in het voor- en naseizoen vooxnamelijk
bezóórrd door eroepeDr 0e erctiviteiten die deze groepen ontuikkelen
varieren van een gezellige zeilrueekr tot een educatieve uerkureeko
Voorts zijn er lagere scholen, maar osk studenten,
Bijna alle groepen. maken gebruik van ons zeilaanbodl Zeilinstructeuxs
gaan dan veelal mee als begeleiders. liJanneer zoln zeildeig onderdeel uitmaakt, van een pnogramma, verdiep je- indien enigszins m
mogelijk- uan tevoren in hun programma. Praat er in ieder geval
met ze over. Toon interesse! ! ! ! ! lrrie zeí ook a1 L'eetr dat hij
nooit rriist rraar hij over moest praten????
0p deze manier ulordt je meer dan een rondvaartbootr
Tijdens het hoogseizoen bestaat, zoals eerder gezegd, de groep
niet alleerí uit zeilexsi. Er is meestal ook een groepje in huis.
Verder e€n groot aantal indÍviduele gasten, die meestal ê'en
nacht blijven. idanneer zíj het echter gezellig vindenr blijven
ze vaak langer.
De groep uerkt meestal zelfstandig en bemoeit zieh dan rrreinig
met de individuel-e gasten en zeilschool. De individuele gasten
vinden het echter vaak r.rel prettig ióm betrokken te urorden
bij het gebeuren van de zeíLschool, Vaak Ís írven over de drempel
trekken voldoende om de trekkers bij het gebeuren te betrekken,
uaardoor .zij zich thuis gaan uoelen.
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0fteurel: tdIJ ZIJN

"

-11-

1.8 lrtroducées

De jeurJciherberg heeft een grote hoeveelheid matelialen. Ítlocht
je je(Oirectei familie of een vriend daar eens kennis mee
laten maken, dirn kan dat. Er zijn echter ue] etrn paar spelregels:
het materiaal moet niet nodig ziin voor de jeugdherb erggasten.
u;anneer het materiaal ncdig is voor de gasten, dan
moeten er genseg bemanning zijn om het progxamma

te dlaaien.
je moet voldoende gekrrlalificeerd zÍjn om met het
materiaal om te gaan.
Kosten (b.v. brandstof) zijn voor eigen rekening.
dit gebruik moet van te voren d,uidelijk afgesproken
zijn met de beheerder (of diens vervanget).

--- z,?
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1.9 Tetef oon

.2,x.t lu Àn\

staflÍd kunnen kortet
J.H.-tel efoon gedaan
uorden, Leutergesprekken, met ruie dan ook, moeten via de
ttkulaltjes-telefoontt gevoeld uoxden.
De J.H.-telefoon is van vitaal belang (uoekingen en noodgevallen)
voox de J.H. ên haar gastenr crQ. medeuletkers.
Na toestemming van het verantuloordelijke
zakelijke mededelimgen naar huis, via de
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1.10 BRAND.
1
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VOCRKOMEN

VAN BRAND.

ldanneer men de jeugdherberg in Heeg aan een iets nauu,keuriger onderzoek blootsLeltr zal men constaterÊÍ11 dat
het gebouu brandgevaarlijk is. Dit heeft een aantal consequenti es
t e r.Ë|.t .n.lre riJuj,nr ryo_rI urrFFsl,,v-onnalcllrrc

:

0Ívl_GEGAAN rr.0llpEN.,,,mF_r urJ!,s

^e
2'ttij

!

!

l!.

moeten doorlopend bedacht zijn op bránd.
3e De brandblusmiddelen moeten door ons in
optimale staat gehouden ulorden.
4e A11e medeurerkers moeten ureten oín te gaan
met deze middelen.
Van de jeugdherberg uit is het volgende aan veiligheid
gedaan! a- door het hele gebouu heen is brandblus-

apparatuur geplaatst.
b- door het hele gebourrl heen bevinden zich crp de
gangen noodverlichtingsarmatur€Íre ueJke blijven
branden bij het uitvallen van de netspanning.
c- het plaatsen van vlamdovende prullemanden op
de kamer ( Oeze prullernanden urerken alleen
optimaalr uanneer het deksel goed op de emmef,

geplaatst is).
d- op alle slaapkamers is een CIpen vuur en tookverbod.
e- op de gangen hangen vluchturegenroutes. Bovendien zijn deze vluchtr,regen ook nog met pijlen
aangegeven.

1.1A.2. idAT TE DOEN BIJ
-BLïJF

KALíYI

BRAND ?????

EN K0RDAAT! ! ! ! !

ofteurels neem de Ieiding

en

del egeerr

-Eerst moet je je et van overt,uigefir dat et niemand in
levensgevaar is (ook jijzelf niet! ! ! )
-51a alarm; zoek hulp bij 0011r medeurerkers of butenr
-Êa blussen; hoe eerder er rnet bl-usseh begonnen urordt,
des te beter. Houdt bij het blussen doorlopend de stand
van de persoonlijke veiligheid in de gaten. uermijdt tocht!
MENSEN GAAN
1

.1

0.3.

ALïÏJD Vó6N

ÍqATERIEEL.

BEGINNfT,IDE I]RANDEN.

Beginnende branden kunnen heel qo"ó gedoofd urorcJen cJoor
het uuux te smoren ftrbrur een deken of jas. (Kunststof

is l"rier minder geschikt voor). BrancJende kleding aan
rnensen is te cjoven door deze ovex de gronrJ te rollenr
-13-

1.10.4r

itATER ALS BLU55T0F'

lrjater is de meest voorkomende
blusstof. Gezien de eigenschappen
is dit ook vrii logisch. lriater is
stand A nl. goedkoop en meestal in
onbeperkte hoeveelheid aantuezig'
Oestgten
-'
Het heeft ook een groot koelend
V

efmO

gen.

Door de straal uit de brandslang
in de nevelstand (stand C) te
zetten sntstaat een scherm tegen
de hitte' De kegel kan uat nauuer
gemaakt uorden door tussen stand
UenC te tegelen.

t.

\ /

a\

.:__ J_-,r*ar.l
stond

iiffi4l*l

lt

\l\t+-lt+F, ri

-1

B
Ê

UATTR

gerichte st

IS

GEUAARL JK

ELF^CTRICIïEÏT!

stond

C

kegetvormige

neÍetstroot.
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1.10.5.

POEDERBLUSSER

ls voor het grootste deel gevuld met
bluspoder; In het apparaat zit ook eÊn cilinder met eêr
1 liter COZ (koolzuurgas), b/anneer de knop boven op het
apparaat ingeslagen uordt, dan zorgt dit gas voor de
drukr oÍn het poeder naar buiten te blazen, COZ zorgt gelijktijdig voot' het r,legblazen van de zuurstof, l-let poeder
Een poederblusset

dekt het vuur af.

Gebruik uur
nÍgt uio.ooo
maar zol,
. . . sie€ds msl de wind mee van v@r naar achler blusson

Vlammen en rook belemmergn hgt blussen

. . . van beneden naar boven blussen.

*s=H1
l-7
Bli klelne brandjes blueapparaat niet
in één keer leegblazan

.. . doch met korle poederstoten, om blj sea eventu€le
heronibranding nog voldoonde blusstoÍ over te houden

W.

8ii vloeistoÍ branden in open bakken nooit met volle
straal midden in de bak spuiten
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Gebrulkts brandblussers, ook als slechts een gedeelte
van de inhoud is gebruikl niol msaÍ ophangen, maar . . . direct

PoederblussBr r

"10.6. c02 BLU55ER.
Het princiPe van een COZ blusser
beru,it op het veldringen val de
zuurstof uit de luchtr uaardoor
het vuur dooftr COZ is een zeel
nuttige en ttschonett blusstofr mits
men zich realiseertr dat de
fil-/- blusser
vereiste volumeconcentratie
o f tcr,lc.lvan min. 35 fr CAZ voldoende lang
koO.l ruU"93gcUt;.?i
gehandhaafd blijft'
hl.ussi,:r.
Denk aan je eigen zuurstof!!!!!!!
Deee blusser hebben u;ii alleen
in de keuken h;rngen, omdat hii
in de test van het geboutrr niet
effectief genCIeg iso
1

Dt-ZE BLU55ÊR N00IT UP ffiENSIN
RICHïINl I ! (verstikking en brand-

ulonden cíoor b evriezing.

)
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,1O,7. \dATEnïANK.
Deze blusser gaat binnenkort met pensioen; omdat het effect
uraarschijnlijk veru,aatloosbaar is. Bii het inslaan van
cle peor spuit het ruater in êten keer uit het apparaat.
Bovendien is het urater zsut en dus extra geleidend voor
electr"iciteit. (Het laatste apparaat harngt, bij de keuken).
1

1r10.8.

VERGELIJKING TUS5f í'J DE VF-n50{tLLENDE BLUSÍYIIDDELEN.

0nderstaande tabel geeft een duidelijk overzicht ulelk
bJ.usmiddel geschikt is voor de diverse brandrisicotse
onderverdeeld in de genormaliseerde brandklassen Ar B €n

klasse A branden
houtrpapiErl

po

redel ijk

neen

nee, maal
houdt kLeine
branden onder
control e
ja

neen

mati

ga

neen

Ja

Ja

BnZo

kiasse B branden
b enzinel vetf"enz.
klasse C branden

edet

kool zuur

rrlater

g

Ja

laz

sbranden

brand in of nabii

Ja

electr. installatie
1.10'9. EXTRA TJAARSCHUIJIf'lGr
Het noodgebouu is voor het grootste gedeelte opgetrokken
uit spaanplaat. Bij het verbranden hiervan komen uaarschijnli ji< gassen vrijr dÍe sterk beduelmend urerkenl ! ! ! !
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