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1. Algemeen 
 

Dit plan geeft een raamwerk voor het nemen van maatregelen tijdens een noodsituatie.  

Een oefening en evaluatie m.b.t. milieu, veiligheid en gezondheid risico’s wordt minimaal 1 maal per 

jaar gehouden om de goede werking van het plan te toetsen. 

Met dit plan wordt ook voldaan aan de eis van de gebruikersvergunning. 

2. Werkzaamheden en activiteiten op Golfclub Landgoed Nieuwkerk 
 

De volgende werkzaamheden en activiteiten vinden plaats:  

- Bedrijven golfsport op de golfbaan door leden en green fee spelers;  

- Oefenen op de driving range, chipping area en putting green eventueel o.l.v. de pro;  

- Onderhoud van de golfbaan door de greenkeepers (uitbesteed);  

- Werkzaamheden door Facilitair Medewerker 

- Horecadienstverlening door het catering bedrijf (uitbesteed);  

- Administratief werk door secretaresse;  

- Schoonmaak werk door het schoonmaakbedrijf;  

- Activiteiten door vrijwilligers;  

- Gebruik van het clubhuis en terras door leden en bezoekers. 

 

3. Bedrijfshulpverleningsorganisatie 
 

Op de locatie zijn 4 bedrijfshulpverleners mogelijk beschikbaar: 

 

Greenkeeper Ruth de Vries en in de horeca Ton Willems, Cynthia Haring en Marie Jose van Erven.  

 

Daarnaast zijn er een aantal leden/medewerkers die een AED-cursus hebben gevolgd. Deze zijn 

vermeld op de AED-instructie (hangt in de gang bij AED apparaat).  

 

4. Melden van een ongeval, incident of brand 
 

Bij een ongeval, incident of brand kan dit gemeld worden op de volgende wijze:  

- Melden! Aan clubhuis/BHV (+31(0)13 - 5342029) / Marshall (+31(0)6 - 18730397) zie ook 

scorekaart; 

- Bel 112 als u dat noodzakelijk acht;  

- Spreek kalm en duidelijk;  

- Vermeld steeds uw naam en de naam van het slachtoffer;  

- Omschrijf duidelijk de feiten: wie, wat, waar, welke hole/green/afslag/locatie;  

- Geef het volledige adres of plaats. Dit is:  

Golfclub Landgoed Nieuwkerk 

Nieuwkerksedijk Zuid 50    

5051 DW Goirle  
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5. Middelen 
 

De volgende middelen zijn beschikbaar om hulp te bieden (zie ook tekeningen in de bijlagen):  

- Brandblussers;  

- Brandhaspels;  

- Branddeken hangt in de keuken nabij fornuis;  

- EHBO doos in de meterkast naast de bar;  

- Brancard in de meterkast naast de bar;  

- Automatische Externe Defibrillator (AED) in de hal bij de ingang met instructie.  

 

De verzamelplaats is op het parkeerterrein.  

Blusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd via BV Beheermij ETG  ,  EHBO dozen worden 

gecontroleerd door de EHBO-commissie.  De controle van de AED valt onder verantwoordelijkheid 

van het secretariaat. 

6. Acties bij een noodsituatie 
 

Acties voor iedereen: 

Bij ongeval: verschaf mogelijke hulp, bel clubhuis/BHV en/of 112. Zorg dat de locatie bereikt 

kan worden. 

Bij ziekte/onwel worden, bel clubhuis/BHV en/of 112. Gebruik eventueel de AED (zie 

instructie). Zorg dat de locatie bereikt kan worden. 

Bij brand: probeer een eerste blussing, bel clubhuis/BHV en/of 112.  

Acties voor de BHV’er:  

- Bij ontvangst van een melding, voer eventueel een eerste beoordeling/hulpverlening uit en 

informeer daarna de relevante hulpdienst indien dit nog niet is gedaan;  

- Indien nodig laat de golfclub ontruimen. De verzamelplaats is de parkeerplaats;  

- Voorzie de hulpdienst van informatie m.b.t. de situatie;  

- Begeleid b.v. de ambulance naar de plaats van het incident. Maak gebruik van de 

hoofdroutes (oostelijk van hole 7 en naast de driving range). Ga vandaar z.s.m. naar de plaats 

van het incident;  

- Houd de weg open voor brandweer/politie/ambulance. Niemand verlaat de verzamelplaats 

(de parkeerplaats) tot het sein veilig is gegeven i.v.m. de bereikbaarheid over de weg. 
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7. Ontruiming  
Bij opdracht tot ontruiming van gebouwen: 

- Dient al het personeel zijn werkzaamheden stoppen;  

- Worden zoveel mogelijke elektrische machines op een normale manier uitgezet en sluit het 

horecapersoneel de gasafsluiter;  

- Worden alle ramen gesloten en na het verlaten van de ruimte worden ook open deuren 

gesloten (niet op slot);  

- Verzamelen alle aanwezigen bij de verzamelplaats (parkeerplaats) tenzij door één of 

meerdere BHV´ers andere aanwijzingen worden gegeven. Houd de weg vrij voor eventuele 

hulpdiensten;  

- Dient iedereen de aanwijzingen van de BHV ploeg op volgen;  

- Worden na verzameling op het verzamelpunt, de parkeerplaats, verdere acties bepaald;  

- Wordt een eventuele ontruiming van het terrein begeleid vanaf de verzamelplaats;  

 

ZEER BELANGRIJK: INDIEN HULPDIENSTEN OP HET TERREIN NOODZAKELIJK ZIJN DAN DIENT DE 

HOOFDWEG BESCHIKBAAR TE ZIJN!  

8. Alarmmelding en 112 instructie 
Bel 1-1-2 

- Er wordt opgenomen en men meldt zich met 1-1-2 alarmcentrale;  

- Noem uw naam en locatie (Golfclub Landgoed Nieuwkerk, Nieuwkerksedijk Zuid 50, Goirle);  

- Vertel waar hulp nodig is (Holenummer, afslagplaat, green oid.);   

- Vertel van wie u hulp moet hebben: ambulance, brandweer en/of politie;  

- U wordt doorverbonden met de desgewenste dienst;  

- Wanneer u ambulance kiest: vertel wat er aan de hand is en waar;  

- Dat er een gewonde/zieke is en met spoed de ambulance moet komen;  

- Eventueel het aantal gewonden/zieken; 

- De aard van de verwondingen/ziekte.  

 

Kies brandweer in geval van: 

- brand  

- een ongeval 

- een gevaarlijke situatie;  

- een redding;  

- een gaslekkage.  

 

Kies politie in geval van: 

- een gevaarlijke situatie;  

- een ongeval;  

- een misdrijf.  
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9. Milieu-, veiligheid- en gezondheidsrisico’s 
 

De locatie bevindt zich in een bosrijke omgeving en er zijn, met uitzondering van passerende auto’s, 

op de Nieuwkerksedijk geen gevoelige objecten in de omgeving. 

De risico’s betreffen daarom alleen die risico’s met een effect op de locatie zelf. 

Veiligheid en gezondheid risico’s 

- Brandwonden door accuzuur bij contact met lekkende accu’s; 

- Brand door kortsluiting, bijvoorbeeld in elektriciteitskasten, bij opslag brandbare materialen, 

of bij gebruik van het brandbare gas propaan (zie bijlage 1) tevens milieu aandachtspunt;  

- Beknellingsgevaar door gebruik van machines;  

- Aanrijding door auto; 

- Ongeval met handicart; 

- Onwel worden;  

- Verdrinking.  

 

Milieurisico’s 

Waarschuw altijd de greenkeeper:  

- Bij bodemverontreiniging door diesellekkage op vloer/weg. Opruimen door greenkeeping 

met absorptiemiddelen;  

- Bij bodemverontreiniging door diesellekkage op de golfbaan. Opruimen door greenkeeping 

met Absorb 500 (de activator);  

- Bij bodemverontreiniging door lekkage accu (bv uit handicart). Opruimen door greenkeeping 

met absorptiemiddelen.  

 

Beveiligingsrisico’s 

Onbevoegden op het terrein. Waarschuw politie/boswachter via het clubhuis te bereiken op 

+31(0)13 5342 029.  

 

Onweer 

Bij onweer kunnen op het terrein golfers of anderen geraakt worden door de bliksem. De instructie 

onweer is opgenomen in het Marshall Plan.  
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- Dicht de afsluiter van de propaantank (indien aanwezig met de noodstopknop), de 

hoofdafsluiter(s) van gebouwen en alle toestelafsluiters in deze gebouwen;  

- Sluit de hoofdkraan / tankafsluiter van de propaantank;  

- Rook niet en laat geen vonken ontstaan in de omgeving van de lekkage;  

- Zoek, als dit veilig kan, het lek met zeepwater;  

- Indien je binnen gas ruikt, dan goed ventileren;   

- Denk altijd aan uw eigen veiligheid en die van anderen; 

- Neem geen onnodige risico’s en voer onderstaande punten alleen uit als dit veilig 

kan gebeuren;  

- In geval van gevaar altijd 112 bellen*: naam, locatie en de aard van het gevaar 

kenbaar maken;  

- Volg opdrachten en adviezen van de brandweer en/of hulpdiensten op;  

- Waarschuw zo nodig de omgeving en sluit de gevarenzone af voor alles;  

- Blijf bovenwinds om blootstelling aan het weglekkende propaangas (dat in rust 

naar de grond zakt, omdat het zwaarder is dan lucht) of rookgassen (in geval van 

brand) te vermijden;  

- Voorkom vonken en vuur in de verdachte/gevarenzone: verwijder of neutraliseer 

indien mogelijk alle ontstekingsbronnen en/of hittebronnen;  

- Bedien geen elektrische schakelaars, voorkom starten of het gebruik van 

motorvoertuigen en sluit indien mogelijk de elektriciteit d.m.v. de buiten de 

gevarenzone geplaatste hoofdschakelaar(s) af;  

- Bij verhitting de propaantank koelen met waternevel;  

- Bij een brand rondom de propaantank die niet snel geblust kan worden, zich 

uitbreid, of als de vlammen de propaantank direct raken: onmiddellijk iedereen 

evacueren! 

- Tracht nooit een defecte afsluiter of ander onderdeel te repareren;  

- Gebruik geen gereedschap. Dit leiden tot vonken en grotere lekkage;  

- Niet blussen als de gastoevoer niet afgesloten kan worden. 

- Waarschuw Antargaz: 0800-28 554 27*. 

 

*BEL NOOIT, OOK NIET MOBIEL, IN EEN OMGEVING WAAR  

(MOGELIJK) EEN BRANDBAAR GASMENGSEL AANWEZIG IS! 

 

 

 

 

Bijlage 1 Noodinstructiekaart PROPAANTANK 
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ALGEMEEN 

In geval van een calamiteit belt u onmiddellijk het clubhuis +31(0)13 - 5342029 (zie ook 

scorekaart) en eventueel het alarmnummer 112. Kunt u zelf niet bellen, vraag dan 

iemand in uw directe nabijheid.  

 

Van leden en medewerkers wordt verwacht dat ze tijdens een noodsituatie bezoekers, 

zoals green fee spelers, in het actieplan betrekken, bijstaan en/of naar een veilige 

omgeving loodsen.  

 

BRAND 

Blus indien mogelijk, maar pas op ingesloten te worden! Verlaat de gevarenzone.  

 

ONTRUIMING 

Doe zo nodig ramen en deuren dicht. Horecapersoneel sluit de gasafsluiter, alle 

aanwezigen naar de verzamelplaats (parkeerplaats).  

 

ONWEER 

Ga zo snel mogelijk naar clubhuis, schuilhut, starthut (zie instructie).  

 

ONGEVAL EN/OF ONWEL WORDEN 

Stel slachtoffer(s) gerust en blijf erbij. Verleen zo mogelijk eerste hulp. Een AED hangt in 

de hal bij de hoofdingang van het clubhuis met instructie. EHBO dozen zijn beschikbaar in 

de starthut en achter de bar.  

 

BELANGRIJKE TELEFOONUMMERES 

Noodnummer   112 (voor politie, brandweer, ambulance) 

Clubhuis    +31 (0)13 - 5342029 

Marshall  +31 (0)6 - 18730397 

 

 

 

 

Bijlage 2 Noodinstructiekaart ALGEMEEN                                                                          
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EERSTE HULPVERLENER 

- Let op eigen veiligheid! 

- Laat achterop komende flight stil leggen  

- Verplaats slachtoffer niet, tenzij te dicht bij vijver 

- Controleer bewustzijn / reactie door aanspreken / schudden aan beide schouders 

- Roep om hulp (zie tweede hulpverlener) 

- Zorg voor vrije ademweg (kinlift) 

- Controleer ademhaling (kijk, luister, voel gedurende 10 seconden) 

- Laat 112 bellen 

- AED laten brengen 

- Verdere hulp in schakelen 

- Start met reanimeren (30 borstcompressies) en beademen (2 x beademen, max. 

duur inblazing 1 seconde) 

- Wissel na ca. 2 minuten met tweede hulpverlener 

   
TWEEDE HULPVERLENER 

- Let op eigen veiligheid! 

- Volg instructies eerste hulpverlener op 

- Bel 112 alarmeren o.v.v. reanimatie en locatie 

Golfclub Landgoed Nieuwkerk  

Nieuwkerksedijk Zuid 50 

5051 DW Goirle  

Vermeld duidelijk je locatie in de baan (hole nummer, afslag, green o.i.d)  

- AED halen en z.s.m. terug naar slachtoffer 

- Instrueer barpersoneel om ambulance bij poort op te vangen (sleutel poort hangt 

achter de bar) 

- Laat achteropkomende flight stil leggen 

- Aansluiten AED en instructie AED opvolgen.  

 

AED HULPVERLENERS BINNEN ONZE VERENIGING ZIJN ONDER ANDERE: 

Marianne van Oorshot (secretariaat)  Corry Wessels (horeca)  

Sandra van Corstanje (Horeca)   Michel Zeebregts (Facilitair) 

Joost de Wit (Greenkeeping)   Mieke van Rijn     

Nicole Witkamp    Trudy Eerenberg 

Hanneke Schol    Fokke Boomsma (marshal) 

Jacqueline Heerink    Susan van Halder (marshal) 

Luc Marres     Frans Schormans 

Yvonne van Beurden    Geeske de Meulder  

Daniele Gentili    Ton Bluijs 

 

 

 

Bijlage 3 Noodinstructiekaart REANIMATIE / AED  
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Bijlage 4 Plattegrond - golfbaan  
 

  

Wegen zijn aangegeven in zwart 
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Bijlage 5 Plattegrond – Greenkeeping 
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Bijlage 6 Plattegrond – Vluchtroutes begane grond deel 1 
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Bijlage 7 Plattegrond – Vluchtroutes begane grond deel 2 
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Bijlage 8 Plattegrond – Vluchtroutes kelder  
 


