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Verantwoording Calamiteitenplan 

 

Dit Calamiteitenplan is geschreven voor de accommodaties van Golfclub Landgoed 

Coudewater.    

Deze bestaan uit: 

- Het clubhuis, met daarin het horecagedeelte en opslag van lockers. 

- De greenkeepersloods met het kantoor voor de greenkeepers. 

- De opslagloods met lockers en kantoor van de pro’s, met overkapping voor afslag op 

 de driving range. 

- De driving range met oefenbunkers en oefengreens. 

- De golfbaan met toebehoren met daarin gelegen openbare paden en beschermde 

 natuurelementen.  

Voor de brandpreventie/hulpverlening van het gehele complex gelden voor bouwwerken de 

algemene regels opgenomen in het Bouwbesluit en de geldende gemeentelijke 

Bouwverordeningen. 

Volgens deze regels vallen clubhuizen onder groep 1, bouwwerken waar meer dan 50 

personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. De gebruiker moet dan in het bezit zijn van een 

verbruiksvergunning. (Golfclub Rosmalen beschikt over die verbruiksvergunning). Hierin is 

opgenomen dat in een gebouw waar door meer dan 50 personen gebruik kan worden 

gemaakt een calamiteiten/ontruimingsplan aanwezig moet zijn. 

Het bestuur van Golfclub Landgoed Coudewater is zich bewust van het feit dat tijdens het 

gebruik van de accommodaties, de baan of op het terrein van de golfclub zich een calamiteit 

kan voordoen. Om snel te kunnen handelen bij dergelijke situaties is dit calamiteitenplan 

opgesteld.  

De instructie is gericht op hulpverlening tijdens de werktijden gedurende de tijd dat de 

golfbaan open is en bij speciale wedstrijden/evenementen georganiseerd door Golfclub 

Landgoed Coudewater. 

Ondanks dit plan kunnen zich calamiteiten voordoen waar de geboden hulp niet afdoende is. 

 

 

 

 

 



 

3 
 

Het calamiteitenplan is gericht op een consistente werkwijze en een planmatige inzet van 

BHV-ers /EHBO’ers die onder de verantwoordelijkheid van de horeca en de greenkeeping 

vallen.  Vanuit de vereniging treden de marshals met een AED-training op tijdens 

noodsituaties.  

Het bevat een:  

- Risico inventarisatie en evaluatie van potentiële noodsituaties 

- Calamiteitenorganisatie 

- Praktische uitwerking van het calamiteitenplan 

- Protocol voor de AED’s 

- Ontruimingsplan 

- Wie doet wat bij een calamiteit 

- Plattegrond van het clubgebouw 

- Telefoonnummers 

Het bestuur is inhoudelijk verantwoordelijk voor het calamiteitenplan en voor het up-to-date 

houden van dit plan. Het bestuur zorgt voor bekendheid van het plan bij de leden door hen, 

de commissievoorzitters en alle betrokkenen (marshals, greenkeepers en horecapersoneel) 

te informeren en door het plaatsen op de website. 
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Risico-Inventarisatie en Evaluatie 

Naast een aantal sport gerelateerde risico’s is er een aantal algemene risico’s waarmee 

rekening dient te worden gehouden.  

Hieronder een overzicht: 

Restrisico’s Mogelijk letsel of schade 

Uitglijden, vallen , struikelen, beknellen, 
verwondingen door rondvliegende 
golfballen 

botbreuken, wervelletsel, hersenletsel, 
verstuikingen, inwendige wonden, 
uitwendige wonden, bloedingen zowel in- 
als uitwendig 

Aanraken hete delen/vloeistoffen brandwonden, letsel aan 
ademhalingswegen 

In het water vallen water in de luchtwegen/longen, 
onderkoeling 

Buiten bewustzijn geen hartslag 

Kortsluiting en brand brandwonden, letsel aan 
ademhalingswegen 

Brand met als gevolg rookontwikkeling en 
hitte 

brandwonden, letsel aan 
ademhalingswegen, mensen in paniek 

Acuut optredende ziekten hartstilstand, herseninfarct, flauwte, 
epilepsie 

Blikseminslag elektrocutie, buiten bewustzijn, geen 
hartslag, geen ademhaling, verbrandingen 

Stormschade verwondingen door afbrekende takken of 
omvallende bomen 

Blokkeren nooduitgangen paniek en afhankelijk van de calamiteit 
ernstige gevolgen 

 

Volgens de Handreiking Bedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid zijn de 

bovengenoemde risico’s in te schatten als laag. 

Het is wenselijk dat personen die in het bezit zijn van een BHV-cursus (horecapersoneel en 

greenkeepers) zich direct inzetten en de leiding nemen om de hulpverlening in goede banen 

te leiden. 

Voor de continuïteit is het nodig dat personen die frequent op de club aanwezig zijn zich 

daarin bekwamen. Denk daarbij aan horecamedewerkers, greenkeepers en marshals.   
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Calamiteitenorganisatie: 

 

Het is de verantwoordelijkheid van het bestuur dat er voldoende hulpverleners b.v. BHV-ers 

en AED/reanimators zijn opgeleid. 

De marshals en andere belangstellenden volgen jaarlijks een AED-cursus die door het 

bestuur wordt georganiseerd.  

De Enk organiseert voor haar greenkeepers hun BHV-bevoegdheid, evenals de Horeca voor 

haar medewerkers. 

Bij nood is de marshal bereikbaar onder telefoonnummer: 06 82 66 96 01 (dit nummer staat 

ook op scorekaart). 

Het clubhuis is bereikbaar onder nummer 073-5995901 

 

Praktische uitwerking calamiteitenplan 

                 

Blus- en eerstehulpmiddelen: 

De volgende blus- en eerstehulpmiddelen zijn aanwezig: 

- Brandslangen en brandblussers in diverse ruimtes van het clubhuis.  

- Brandblusser in greenkeepersloods, kantoor greenkeepers. 

- Brandblusser in opslagloods met lockers en kantoor pro’s. 

- EHBO-verbandtrommel: restaurant en marshalbuggy. 

- Twee AED-apparaten: een in de hal clubhuis en een in de marshalbuggy. 

- Warmtedeken bij de EHBO-verbandtrommel in het restaurant. 

Clubgebouw: 

Als het clubgebouw open is, is bij een calamiteit de beheerster of haar vervanger de 

coördinator. Maar vooral ook personen die dan aanwezig zijn en in het bezit van een BHV-

opleiding, worden geacht hun diensten aan te bieden. 

Buiten openingsuren van het clubgebouw is in principe de marshal of de aanwezige 

greenkeeper de coördinator. Ook hier geldt dat personen die dan aanwezig zijn en in het 

bezit zijn van een BHV-opleiding, worden geacht hun diensten aan te bieden. 
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Het bestuur is eindverantwoordelijk bij iedere calamiteit en zal – indien aanwezig – samen 

met de coördinator optrekken.   

Verbandtrommels: 

Eén verbandtrommel is in de marshalbuggy en één in het clubhuis. Door het bestuur is één 

persoon aangesteld die belast is met het up-to-date houden van beide verbandtrommels. 

Hulpdiensten: 

De coördinator, of de initiatiefnemer bij een noodgeval, kan een willekeurig iemand die op 

de club aanwezig is, vragen om de gebelde hulpdiensten de weg te wijzen. De coördinator 

geeft aan waar deze persoon de hulpdienst op gaat wachten. Of bij de ingang bij het clubhuis 

of bij het begin van het bospad Peter de Gorterstraat 13. De hulpdiensten zijn overigens 

bekend met de situatie. 

Protocol voor de AED 

Bij onze golfclub zijn twee DefibTech AED units aanwezig. 

Accu gaat 7 jaar mee, een kleine 9v batterij wordt 1 keer per 1,5 jaar vervangen. Jaarlijks 

worden de AED’s gecontroleerd. Een visuele inspectie van de AED kan door te kijken of de 

‘actieve status indicator’ (het Ledje rechtsboven aan de AED dus) elke 5/6 seconden groen 

knippert. Knippert het lampje rood of zelfs helemaal niet meer, dan moet de AED zo snel 

mogelijk worden gerepareerd. Het beheer van de AED’s en de controle hierop is in handen 

van een door het bestuur aangesteld persoon. 

Waar vindt u de AED’s? 

– Een AED ligt altijd in het clubhuis: telefoonnummer 073-5995901 

– En de tweede AED is aanwezig in de marshalbuggy. 

Telefoonnummer marshal: 0682669601 

De AED ’s zijn altijd bereikbaar als de baan geopend is.  

De AED ’s en de marshaltelefoon moeten altijd operationeel zijn. 

Als de marshal dienst heeft is de AED altijd inzetbaar vanuit de marshalbuggy.  

Als de marshal bij wedstrijden niet aanwezig is, neemt de wedstrijdleiding de taak van deze 

marshal over en zorgt dat de AED bereikbaar is.  

Plaats de buggy met de AED op een voor een ieder zo snel mogelijk te bereiken plaats. De 

noodtelefoon moet altijd opgenomen kunnen worden! 

AED-training 

Jaarlijks wordt een AED-training/herhalingscursus georganiseerd door een door het bestuur 

aangestelde persoon. 
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Het ontruimingsplan 

 

1.1 Algemeen  

Onze gebouwen bevinden zich op een golfbaan en bestaan uit: 

Clubgebouw met daarin: 

- centrale hal, meterkast, toiletruimte heren, toiletruimte dames  

- opslag- en lockerruimte voor golftassen van de leden  

- restaurant ruimte,  keuken met opslagruimte  

- trap naar de in verbinding staande verblijfsruimte, vergaderruimte  

- kleedlokalen voor dames en heren.  

 

Gebouw voor opslag voor machines en materieel voor de onderhoud golfbaan met daarin: 

- kantoor voor verblijf Greenkeepers 

- loods voor stalling machines en gereedschappen 

- opslag van onderdelen nodig voor de golfbaan 

- opslag bestrijdingsmiddelen, oliën en dergelijke  

- dieselolietank staat buiten  

 

Gebouw voor berging buggy’s, lockers en kantoor en overkapping driving range 

- kantoor voor verblijf Golfpro’s 

- loods voor stalling buggy’s en terrein buddy  

- golfballenmachine voor de driving range 

- gereedschap voor onderhoud  

- lockers voor opbergen golftassen van leden 

Technische ruimtes:  

Stroommeters bevinden zich in de meterkast in de hal aan de voorzijde van het gebouw.  
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1.2. Ontruiming 

Er kunnen vele redenen zijn om tot een ontruiming over te gaan. Bijvoorbeeld brand, 

wateroverlast, een ongeval met gevaarlijke stoffen, een bommelding, spanningsuitval, 

blikseminslag of een dreiging van buiten zoals een gaswolk. Om de ontvluchting van de 

medewerkers en de bezoekers in het gebouw zo snel en veilig mogelijk te laten verlopen, 

worden in dit ontruimingsplan onderstaande procedures vastgelegd, die men dient op te 

volgen bij een eventuele calamiteit.  

1.3    Alarmering  

Met een luid uitgesproken oproep ter ontruiming worden de aanwezigen op de hoogte 

gesteld. 

1.3      Opvang na ontruiming  

De medewerkers en bezoekers die het pand hebben verlaten, begeven zich zo snel mogelijk 

naar de afslagplaats op de driving range.  

 

2.0 Instructies  

2.1: Hoe te handelen bij het ontdekken van brand? 

• Breng in gevaar verkerende personen in veiligheid  

• Tracht de brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen  

• Meld – indien nodig - de brand bij 112  

• Start – indien noodzakelijk – de ontruiming 

• Sluit elektriciteit af  

 

2.2: Hoe te handelen bij ontruiming? 

• U zorgt dat de (nood-)uitgangen geopend worden zodat de medewerkers en bezoekers het 

pand veilig en snel kunnen verlaten.  

• Zorg met elkaar dat iedereen het gebouw heeft verlaten (kijk ook in kasten en onder 

tafels!)  

• Zet indien mogelijk apparatuur uit (keuken en barapparaten).  

 

3.0     Oefenen  
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Eén keer per jaar oefenen BHV-ers, greenkeepers en marshals de ontruiming. 

 

4.0        Opmerkingen  

- Bij een calamiteit wordt de voorzitter van de vereniging geïnformeerd  

- Vluchtwegen en deuren moeten altijd vrij zijn van obstakels die het vluchten belemmeren.      

Ze mogen nooit worden geblokkeerd door er bijvoorbeeld dozen of stoelen voor te zetten  

- Mensen gaan over het algemeen via de hen bekende route naar buiten bij een ontruiming.  

 

Wie doet wat bij een calamiteit? 

De golfer: 

Vooraf: ieder lid heeft het telefoonnummer van de marshal (06-82669601) en van het clubhuis (073-

5995901) in zijn mobiele telefoon staan. 

Bij: Blessure:  verleen eerste hulp indien mogelijk 

    bel de marshal: 06-82669601 

 Hartstilstand:  roep om hulp 

    bel 112 en start reanimatie 

    laat de marshal bellen: 06-82669602 om de AED en vervolg hiermee 

    de reanimatie. 

 Brand in de baan: probeer te blussen 

    bel de marshal: 06-82669601 

 Brand in de gebouwen: Bel 112 

De marshal: 

Vooraf: in de telefoon van de marshal staan onder “clubhuis” het nummer 073-5995901, onder 

“greenkeeper“ 06-55680451, onder ambulance” 085-0442200 en onder “brandweer” 0900-0904 

geprogrammeerd.  

Bij:  Blessure:  verleen eerste hulp indien mogelijk (verbanddoos in buggy) 

    vervoer de geblesseerde eventueel naar het clubgebouw 

    Bel indien nodig de ambulance: 085-0442200 

 Hartstilstand:  check of 112 is gebeld 

    neem de eventueel al begonnen reanimatie over met de AED 

 Brand in de baan: probeer te blussen 

    bel de greenkeeper: 06 55680451. 
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 Brand in de gebouwen: bel 112   

 

De BHV-er (greenkeeper): 

Bij: Brand in de baan: probeer te blussen 

    bel de brandweer: 0900-0904 

 Brand in de gebouwen: probeer te blussen met de aanwezige middelen 

    bel de brandweer: 0900-0904  

De BHV-er (horeca): 

Bij: Brand clubgebouw: probeer te blussen met de aanwezige middelen 

    bel de brandweer. 

    start de ontruiming. 
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Telefoonnummers: 

 

112: Bij een calamiteit op de golfclub en op of rond de golfbaan. 

 

06-82669601: Telefoonnummer van de marshal. 

 

073-599 5901: Telefoonnummer clubhuis. 

 

06-55680451: telefoonnummer van de greenkeeper. 

 

085-044 2200: Ambulance: 

RAV Brabant Midden-West-Noord, post Den Bosch. 

 

0900-0904: Brandweer Rosmalen. 

 

 

 

 


