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Voorwoord 
 
De Arbo-wet is de laatste jaren nogal gewijzigd in het belang van veiligheid, gezondheid en welzijn 
van werknemers en klanten.  
Artikel 3 verwacht van de werkgever dat hij bij direct gevaar voor veiligheid en gezondheid passende 
maatregelen neemt om de schade zoveel mogelijk te beperken. 
Hieruit vloeit ook een wettelijke aansprakelijkheid uit voort voor de werkgever.  
Dit betekent dat per locatie tot 15 personen minstens een bedrijfshulpverlener en daarboven 
minstens een bedrijfshulpverlener per 50 personen (personeel en gasten) een wettelijk vereiste is. 
Daarnaast zijn wij verplicht om een calamiteitenplan op te zetten om de negatieve gevolgen van een 
calamiteit voor de paarden, gasten, en personeel te minimaliseren, beheersbaar te houden en om 
herhaling te voorkomen. 
 
Een calamiteitenplan geeft: 

• Een zo volledig mogelijk inzicht in de reeds genomen maatregelen voor bestrijding van 
een calamiteit. Denk hierbij aan brandblusmiddelen, communicatiemiddelen, 
vloeistofopvangvoorzieningen en medische voorzieningen; 

• Een overzicht van afspraken die gemaakt zijn ten aanzien van melding, waarschuwing 
omgeving, evacuatie, externe hulpverlening en bestrijding van de calamiteit; 

• Een handleiding met procedures en instructies voor de verantwoordelijke 
functionarissen om snelle maatregelen te nemen. 

 
Het calamiteitenplan van Stal Timmermans voorziet in de te nemen maatregelen bij de volgende 
type calamiteiten: 
 

• Brand 
• Gaswolk 
• Explosiegevaar 
• Bommelding 
• Eerste Hulp bij ongelukken 

 
 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Stal Timmermans 
Erik Timmermans 
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Gegevens Stal Timmermans 
 
 
Naam Stal Timmermans 
Straat Meuwelweg 5 
Postcode + Plaats 5476 VM Vorstenbosch 
Telefoonnummer +31 (0)6 27114601 

+31 (0)6 10655223 
Website www.staltimmermans.nl 
 
 
Dagelijkse leiding bij calamiteiten 
 
Familie Timmermans heeft de dagelijkse leiding bij calamiteiten. 
Hieronder enkele persoonsgegevens. 
 

 

Naam Erik Timmermans 
Straat Meuwelweg 5 
Postcode + Plaats 5476 VM Vorstenbosch 
Telefoonnummer +31 (0)6 27114601 
Functie tijdens calamiteiten Hoofd BHV/Algemene leiding + 

sleutelhouder 

 

 

Naam Elna Timmermans- Boer 
Straat Meuwelweg 5 
Postcode + Plaats 5476 VM Vorstenbosch 
Telefoonnummer +31 (0)6 50233499 
Functie tijdens calamiteiten Hoofd BHV/ Algemene leiding + 

sleutelhouder 

 

 

Naam Remco Timmermans 
Straat Meuwelweg 7 
Postcode + Plaats 5476 VM Vorstenbosch 
Telefoonnummer +31 (0)6 13807333 
Functie tijdens calamiteiten Hoofd Gevaarlijke stoffen + sleutelhouder 

 

 

Naam Jan Timmermans 
Straat Meuwelweg 5 
Postcode + Plaats 5476 VM Vorstenbosch 
Telefoonnummer +31 (0)6 10655223 
Functie tijdens calamiteiten Algemene leiding + sleutelhouder 

         

 

Naam Tonny Timmermans 
Straat Meuwelweg 5 
Postcode + Plaats 5476 VM Vorstenbosch 
Telefoonnummer +31 (0)6 20784046 
Functie tijdens calamiteiten Algemene leiding + sleutelhouder 
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1. Alarmnummers 
 
1.1. Alarmtelefoonnummers hulpverleningsdiensten 
 
 

 
 

Alarmnummer: 1-1-2 
Brandweer gemeente Bernheze   : (0412) 458888 
Huisartsenpraktijk Nistelrode      : (0412) 611250 
Huisartsenpost regionaal         : 0900    8860 
Dierenartsenpraktijk Berghem   : (0412) 401414 
  
Wilt u in niet spoedeisende situaties in contact komen met de politie in de regio, dan geldt een 
telefoonnummer voor alle vestigingen: 0900-8844. 
U kunt dit nummer bellen tegen lokaal gesprekstarief.  
 
1.2. Sleutelhouder 
 
Sleutelhouders dienen bij een calamiteit zo snel mogelijk (binnen 3 à 4 minuten) ter plaatse te 
komen, om: 
 

• De brandweer toegang tot de accommodatie te geven; 
• De nodige informatie te geven over de accommodatie. 
• Helpen met de accommodatie ontruimen (mensen en paarden) 

 
1.3. Gevaarlijke stoffen deskundige 
 
Omdat er op het stallencomplex gevaarlijke stoffen aanwezig zijn is er binnen het team 
bedrijfshulpverleners een gevaarlijke stoffendeskundige.  
De deskundige dient bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen zo snel mogelijk ter plaatse te komen 
om de brandweer te informeren. 
 
Deskundige Telefoonnummer 
Remco Timmermans (HOOFD) +31 (0)6 13807333 
Jan Timmermans +31 (0)6 10655223 
 
De gevaarlijke stoffen kunnen zijn: 

• benzine  
• propaan  
• diesel  
• formaldehyde 
• ethanol  

 
Lijst van gevaarlijke stoffen Stal Timmermans, zie bijlage 11. 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.112sos.nl/contents/pages/6368/1-1-2logo3.jpg&imgrefurl=http://www.112sos.nl/&h=320&w=280&sz=51&hl=nl&start=1&tbnid=jZpaQm28HB6leM:&tbnh=118&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dalarmnummer%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dnl
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1.4 Overzicht BHV’ers en EHBO’ers 
 
 
De algemene leiding tijdens calamiteiten ligt bij Familie Timmermans  
(zie gegevens Stal Timmermans) 
 

Naam Functie Bevoegdheid Telefoonnummer 

 

Erik Timmermans Hoofd BHV BHV 06-27114601 

Elna Timmermans- Boer Hoofd BHV BHV 06-50233499 

Remco Timmermans  Hoofd Gevaarlijke 
stoffen 

Zie functie 06-13807333 

Jan Timmermans  Algemene 
coördinatie + 

Deskundige 
gevaarlijke stoffen 

Dagelijkse leiding 06-10655223 

Tonny Timmermans Algemene 
coördinatie 

Dagelijkse leiding 06-20784046 

Dierenartsenpraktijk 
Berghem 

Veterinair  Zie functie 0412-401414 

  

 
 
Familie Timmermans dient bij een grote calamiteit als eerste benaderd te worden.  
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2. Inrichting Stallencomplex 
 
2.1 Plattegrond stallencomplex 
 
In dit hoofdstuk zijn geen plattegronden opgenomen (zie bijlage 16). 
Verspreid over de accommodatie zijn plattegronden aangebracht waarop iedereen kan zien en lezen 
hoe te handelen en vluchten bij een calamiteit.  
Neem voldoende tijd om deze plattegronden eens te bekijken. 
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3. Maatregelen bij brand.  
 
3.1 Algemeen  
 
Iedereen behoort te weten wat te doen bij een (naderende) ramp of calamiteit. 
In grotere gebouwen, waarin zich soms zeer veel mensen bevinden, kan een noodsituatie een groot 
risico voor de aanwezigen betekenen. 
Wanneer een dreiging van buiten komt (b.v. door een chloorgaswolk), zal dit kenbaar gemaakt 
worden door het loeien van sirenes of door geluidswagens. 
Wanneer een calamiteit zich voordoet binnen Stal Timmermans zal de instructie gelden zoals in dit 
calamiteitenplan opgenomen. 
 
 
Preventieve voorzieningen 
 
Stal Timmermans heeft de accommodatie voorzien van preventieve maatregelen. 
Het complex is opgedeeld in verschillende compartimenten waardoor het voor brand moeilijker is 
om over te slaan. 
Bovendien zijn in het stallencomplex meerdere vluchtwegen opgenomen.  
Zorg dat deze vluchtwegen gevrijwaard blijven van obstakels. 
 
Ten behoeve van de brandbestrijding zijn in de stallencomplexen de benodigde brandblussers en 
slanghaspels geïnstalleerd (zie plattegrond van iedere afdeling). 
Zorg wel voor uw eigen veiligheid wanneer u een beginnende brand probeert te blussen. 
Als ten gevolge van een calamiteit het stallencomplex moet worden verlaten zal dit kenbaar worden 
gemaakt door: 
 

  Een mondelinge opdracht  
 
 
Afhankelijk van de ontstane situatie zal bepaald worden of het mogelijk of juist nodig is materiaal en 
overige spullen zoals harnachement en dergelijke mee te nemen. 
Tevens zal door hoofd BHV bepaald worden waar de opvang zal plaatsvinden (zie bijlage 16): 
 
Verzamelplaats 1: Woonhuis Meuwelweg 5 
Verzamelplaats 2: Woonhuis Meuwelweg 9 
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3.2.    Brandinstructie  
 
Hoe te handelen bij ontdekking van brand 
 
1. Waarschuw mondeling (informeer hoofd BHV of directie) of bel het alarmnummer 

 

 
 
2. De algemene leiding (familie Timmermans) waarschuwt: 
 

• Brandweer: 112 onder vermelding van: 
 
 

 
Naam  Stal Timmermans 
Adres  Meuwelweg 5 
Postcode + Woonplaats 5476 VM Vorstenbosch 
Soort brand Afhankelijk van situatie 

 
Vermelden dat er paarden aanwezig zijn 

 
 

• Hoofd BHV (locatie) en andere BHV’ ers (zie paragraaf 1.4.) 
• Overige leden familie Timmermans 

 
3. Hoofd BHV en algemene leiding nemen polshoogte.  Loop niet door dichte rook! 
 
4. De hoofd BHV neemt op een centraal punt (woonhuis Meuwelweg 5, indien niet mogelijk dan 

7 of 9) de coördinatie op zich. 
 
5. Breng personen die direct gevaar lopen in veiligheid. 
 (Achter brand en/of rookwerende scheiding) 
 
6. Schakel eventueel aanwezige gas- en/of elektrische apparatuur in de accommodatie waar de 

brand ontdekt is uit. 
 
7. Onderneem zo mogelijk een bluspoging bij een beginnende brand met de aanwezige 

brandblusmiddelen.  Loop niet door dichte rook! 
  

DENK AAN EIGEN VEILIGHEID!!!!! 
 
8. Lukt dit niet, sluit de ramen en deuren. 
 
9. Geef elke relevante informatie door aan het centrale punt. 
 
10. Algemene leiding zorgt voor opvang bevelvoerder brandweer met informatie over: 
 

•  Plaats en aard van de brand 
•  Eventuele slachtoffers en/of achterblijvers 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://www.112sos.nl/contents/pages/6368/1-1-2logo3.jpg&imgrefurl=http://www.112sos.nl/&h=320&w=280&sz=51&hl=nl&start=1&tbnid=jZpaQm28HB6leM:&tbnh=118&tbnw=103&prev=/images%3Fq%3Dalarmnummer%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dnl
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11. Centraal verzamelpunt: (zie bijlage 16) 
 
 Verzamelpunt 1: Woonhuis Meuwelweg 5 
 Verzamelpunt 2: Woonhuis Meuwelweg 9  
 
            Verzamelpunt paarden:  

• Afdeling manege (weide langs buitenrijbaan) 
• Afdeling nieuwe open stal (weide achter manege) 
• Afdeling boerderij (weide tegenover de boerderij) 
• Afdeling veldschuur (achter woonhuis Remco en Janneke) 

 
 
3.3 Ontruimen  
 
Indien noodzakelijk voor de veiligheid van gasten, personeel en paarden wordt het stallencomplex 
geheel of gedeeltelijk ontruimd. 
Opdracht hiertoe kan gegeven worden door de algemene leiding (zie gegevens Stal Timmermans/ 
brandweer of BHV’ers/ EHBO’ers (zie paragraaf 1.4.) 
Het signaal tot ontruiming wordt mondeling gegeven. 
 
Hoofd BHV heeft de algemene leiding over de ontruiming en handelen volgens de ontrui-
mingsinstructie (bijlage 7). 
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4. Maatregelen bij extern sirene alarm. 
  
4.1. Algemeen.  
 
Indien het waarschuwing - en alarmstelsel van de regionale brandweer het vastgestelde signaal laat 
horen, wil dat zeggen, dat er gevaar dreigt. Meestal zal er sprake zijn van een gaswolk. 
 
1. Iedereen dient naar binnen te gaan 
2. Ramen en deuren worden gesloten 
3. Ventilatie wordt afgezet 
4. De radio (regionale omroep) en de tv wordt aangezet 
 
Via de radio (regionale omroep) en tv meldt de overheid zich en deelt mede wat er aan de hand is.  
Tevens wordt vermeld hoe er gehandeld dient te worden. Dit kan zijn: 
 

• Blijf binnen en wacht op einde alarmering (schuilen) 
• Ontruim het gebouw en verplaats u naar een aangegeven locatie (zie 

paragraaf 3.2.) 
 
 
4.2 Schuilen 
 
Indien er geschuild dient te worden komt de hoofd BHV en/of algemene leiding onmiddellijk bij 
elkaar en nemen de leiding over deze situatie op zich. 
De toestand is weer veilig als dit middels de Regionale Omroep of anderszins door de 
verantwoordelijke brandweer- of politiefunctionarissen als zodanig is kenbaar gemaakt. 
 
 
4.3 Ontruimen  
 
Indien er ontruimd dient te worden neemt de algemene leiding de leiding op zich en handelen 
volgens de ontruimingsinstructie (bijlage 7). 
Het verplaatsen van de opvangplaats naar de door de overheid aangegeven locaties via aangewezen 
wegen geschiedt onder leiding van de politie. 
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5. Maatregelen bij explosiegevaar.  
 
5.1 Algemeen  
 
Explosiegevaar kan ontstaan door een externe gaswolk of door gaslekkage bij Stal Timmermans. 
In beide gevallen dient onmiddellijk de algemene leiding gealarmeerd te worden. 
In overleg met of in opdracht van de parate hulpverleningsdiensten kan besloten worden het 
complex te ontruimen of te schuilen. 
 
5.2 Schuilen  
 
Indien er geschuild dient te worden komt hoofd BHV/Algemene leiding onmiddellijk bij elkaar en 
nemen de leiding over deze situatie op zich. 
De toestand is weer veilig als dit middels de Regionale Omroep of anderszins door de 
verantwoordelijke brandweer- of politiefunctionarissen als zodanig is kenbaar gemaakt. 
 
 
5.3 Ontruimen  
 
Indien er ontruimd dient te worden neemt de algemene leiding de leiding op zich en handelen 
volgens de ontruimingsinstructie (bijlage 7). 
Het verplaatsen van de opvangplaats naar de door de overheid aangegeven locaties via aangewezen 
wegen geschiedt onder leiding van de politie. 
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6. Maatregelen bij bommeldingen.  
 
6.1 Melding.  
 
Telefonische melding 
Over het algemeen komen deze ruim voor de te noemen ontploffingstijd.  
Blijf rustig en probeer zoveel mogelijk te weten te komen.  
Noteer zoveel mogelijk van deze informatie op het formulier "Ontvangen bommelding" (zie bijlage 
8). 
 Bij ontruiming van het stallencomplex deze informatie MEENEMEN. 
 
Schriftelijke melding 
Brief en/of kaart zo min mogelijk aanraken en, indien mogelijk, verpakken in een plastic hoes, 
zodanig dat de tekst door het plastic te lezen is. 
Dit dient ook te geschieden met de envelop.  
Noteren wie de brief en/of kaart hebben aangeraakt, dit in verband met de vingerafdrukken 
 
6.2 Maatregelen 
  
Degene die het bovenbedoelde telefoontje en/of brief met een bommelding heeft ontvangen, moet 
direct de politie en de algemene leiding inschakelen.  
Verder met niemand over de melding spreken.  
Hoofd BHV/Algemene leiding en de politie dienen te overleggen hoe ernstig de situatie is en of er 
ontruimd moet worden. 
Indien naar aanleiding van het bovengenoemde telefoontje een vreemd voorwerp/ tas zonder 
eigenaar wordt aangetroffen: 
 

" BLIJF  ER  DAN  VAN  AF”! 
 
6.3 Ontruimen 
 
Indien er ontruimd dient te worden neemt de algemene leiding de leiding op zich en handelen 
volgens de ontruimingsinstructie (bijlage 5 en 7). 
Bij ontruimingen bij bommeldingen dient extra aandacht te worden besteed aan aanvullende 
instructie voor de medewerkers: 
 

• De algemene leiding gaat als laatste door het stallencomplex. Deze moeten 
beschikbaar blijven voor contact met de politie; 

• Iedereen verzamelen (woning Meuwelweg 5 of 9). 
• Algemene leiding zijn beschikbaar voor overleg met de politie en/of experts, 

omdat zij het stallencomplex goed kennen. 
• Indien er een vreemd voorwerp is gezien, probeer dan de juiste plaats te 

onthouden. Dit geldt voor iedere iedereen, maar in het bijzonder voor hij/zij 
die als laatste de zaak controleert; 

• Letten op en onthouden van afwijkende dingen die gebeuren zoals het open 
staan van de nooduitgang, langdurig afgesloten zijn van een toiletruimte 
e.d. (opschrijven). Altijd aanwijzingen door politie, brandweer en andere 
diensten gegeven opvolgen. 
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7. Maatregelen bij ongelukken.  
 
7.1. Algemeen  
 
Iedereen dient te weten wat bij een klein of ernstig ongeluk bij Stal Timmermans moet gebeuren. 
Het moet bekend zijn op welke plaats en door wie adequate Eerste Hulp Bij Ongelukken verleend 
kan worden. Na een melding behoort de eerstehulpverlening binnen drie minuten ter plekke te zijn 
om de aard en ernst van het letsel vast te stellen, al dan te alarmeren en de juiste eerste hulp te 
verlenen (zie bijlage 6). 
Om de juiste eerste hulp zo snel mogelijk ter plekke te krijgen moet iedere BHV’er of EHBO’er 
mobiel bereikbaar zijn. 
Wanneer een ernstig ongeval zich voordoet binnen het stallencomplex zal de instructie gelden zoals 
in dit calamiteitenplan opgenomen. 
 
7.2.  Voorzieningen  
 
Stal Timmermans bezit voldoende opgeleide EHBO-ers en geschoolde BHV-ers en is  
voorzien van een aantal eerste hulpvoorzieningen, te weten:  
 
Voorziening  Plaats 
Opvangruimte en eerste hulp gewonden Woning Meuwelweg 5 of 9 
EHBSO (Eerste hulp bij sportongevallen) 
(de algemene leiding draagt zorg voor 
periodieke controle) 

Deze koffer ligt onder bij de kantine (langs 
toilet) 

Vluchtroute Zie afdelingen 
Algemene reglementen  Zie publicatiebord ingang manege en huisregels 

(achter bij lesrooster) 
 
Als ten gevolge van een ernstig ongeluk het stallencomplex gedeeltelijk of geheel moet worden 
verlaten zal dit kenbaar worden gemaakt door: 
 

 Een mondelinge opdracht bij gedeeltelijke ontruiming; 
 

Het woonhuis Meuwelweg 5 (indien niet mogelijk nummer 9) wordt gebruikt als 
coördinatiecentrum, tenzij dit niet mogelijk blijkt te zijn 
Mocht zich een calamiteit voordoen bij Stal Timmermans, werk dan altijd volgens een vast schema, 
te weten: 
 
1.  Let op gevaar; 
2.  Ga na wat er gebeurd is en wat iemand mankeert; 
3.  Stel het slachtoffer gerust; 
4.  Zorg voor deskundige hulp; 
5.  Verleen op de plaats waar het slachtoffer zit of ligt eerste hulp. 
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8. Incidenten en gevaarlijke situaties 
 
8.1. Melden van incidenten 
 
Onder incident wordt verstaan: alle ongevallen en bijna ongevallen. 
Een ongeval is een ongewenste gebeurtenis met als gevolg persoonlijke, materiele en/of 
milieuschade. 
Een bijna ongeval is een ongewenste gebeurtenis dat niet leidde tot een ongeval maar bij 
gewijzigde/andere omstandigheden wel tot een ongeval had kunnen komen. 
 
Wanneer zich nu een ongeval of bijna ongeval voordoet, dient een BHV-er dit te melden aan de 
algemene leiding.  
De BHV-er maakt bij zijn melding gebruik van het formulier “ongevalrapport/ melding incident”(zie 
bijlage 12). 
 
8.2. Melden van gevaarlijke situaties 
 
Onder een gevaarlijke situatie wordt verstaan: een situatie waarbij nog niets gebeurd is, maar waar 
een grote kans op een incident aanwezig is. 
Gevaarlijke situaties kunnen als volgt ingedeeld worden: 
 
* Onveilige situatie 

Een situatie waarbij gevaar bestaat voor de veiligheid. Denk hierbij aan ondeugdelijke 
machines, valgevaar, elektrocutie, niet aanwezig zijnde of niet werkende beveiligingen. 

 
* Ongezonde situatie 

Een situatie waarbij gevaar bestaat voor de gezondheid (negatieve effecten op de langere 
termijn). Denk daarbij aan asbest, het niet gebruik van PBM’s (bijv. Gebruik chemicaliën). 

 
 
Wanneer een BHV-er een gevaarlijke situatie aantreft, dient hij/zij dit direct te melden aan de 
algemene leiding (zie bijlage 12).  
Het hoofd BHV rapporteert de onveilige/ ongezonde situatie, en meldt dit aan de algemene leiding 
(familie Timmermans). 
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Bijlage 1 Taakinstructie  
 
Algemeen 
 
- Houdt een dagelijkse controle bij de gebouwen en het terrein voor vrijhouden van 

vluchtwegen en deuren. 
 
- Controleert alle aanwezige verbandtrommels(kantine) op inhoud en houdt de inhoud daarvan 

op peil. 
 
Dreiging van buiten (loeien sirenes en/of geluidswagens) 
 
- Geeft bezoekers opdracht om naar binnen te gaan (of verzamelpunt). 
 
- Controleert of ramen en deuren gesloten zijn. 
 
- Houdt zich verder ter beschikking van hoofd BHV (locatie) 
 
 
Brandmelding 
 

- Na brandmelding of ontdekking waarschuwt algemene leiding: 
    
     Brandweer telefoon: 1-1-2 

  
 
- Algemene leiding begeeft zich naar de plaats van het incident en informeert (of laat infor-

meren) andere personen van algemene leiding informeren over de situatie 
 
- Schakelt eventuele gas en/of elektrische apparatuur uit 
 
- Brengt personen die direct gevaar lopen in veiligheid 
 
- Onderneemt zo mogelijk een bluspoging (Let op gevaar!!!) 
 
- Sluit ramen en deuren (NIET OP SLOT !!!! ) 
 
 
Bommelding 
 

- Hoofd BHV waarschuwt: 
  

• Algemene leiding 
• Politie 112 

 
- Houd zich verder ter beschikking van de algemene leiding 
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Bijlage 2 Alarmeringsschema  
 
 
 
 
  
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                                   
 
 
 
 
 

Protocol Bedrijfshulpverlening, opgesteld door TNO milieu, Energie en Procesinnovatie i.o.v. de Stichting 
Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs en maneges

Melder 

 

Centraal meldpunt 

binnen Stal 

Timmermans 

Lokale brandweer BHV-ers die 

ontruimen 

BHV-ers die LEH 

verrichten 

Ambulancedienst 

Brand, explosie of 

vrijkomen 

gevaarlijke stoffen 

persoonlijk letsel 
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Bijlage 3            Taakinstructie dagelijkse leiding  
 
Algemeen: 

- Besteden aandacht aan betrokkenen en herstel van materiële schade; 
- Besteden aandacht aan nazorg voor alle betrokkenen (hulpverleners, slachtoffer(s) ) 

 
Brandmelding  
- Contact opnemen met algemene leiding (zie gegevens Stal Timmermans) Bij  
- Ontvangt informatie over situatie van hoofd BHV 
- Eén van bovengenoemde stafleden begeeft zich naar centrale punt en geeft de 
             coördinatie mede over aan het eerste aanspreekpunt.  
- Draagt zorg voor opvang van bevelvoerder brandweer met informatie over: 
 * Plaats en aard van de brand 
 * Eventuele slachtoffers en/of achterblijvers 
- Bepaalt in overleg met algemene leiding, brandweer of tot gedeeltelijke of gehele ontruiming 

moet worden overgegaan 
- Deelt overig medewerkers in t.b.v.: 
  * Controle te ontruimen delen (denk aan toiletgroepen, kasten e.d.) 
             * Opvang op verzamelpunt 
 * Controle op verzamelplaats 
 * Afgrendeling ter voorkoming van herbetreding na ontruiming 
 
Dreiging van buiten (loeien sirenes en/of geluidswagens) 
 
- Begeeft zich naar centrale punt 
- Maakt bekend dat men binnen het gebouw moet blijven en ramen en deuren sluiten 
- Zet radio of TV aan en wacht verdere berichtgeving af 
 
Bommelding 
- Wordt gewaarschuwd door algemene leiding. 
- Waarschuwt politie tel.: 1-1-2 
- Overlegt algemene leiding en politie over tot ontruiming dient te worden overgegaan 
- Coördineert de ontruiming en deelt medewerkers in t.b.v.: 
 * Controle te ontruimen delen  
 * Begeleiding ontruiming 

• Afgrendeling ontruimde delen 
• Opvang op verzamelplaats  
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Bijlage 4 Taakinstructie bij brand  
 
Brandmelding 
 

- Constateer zelf een brandsituatie en meldt dit telefonisch aan algemene leiding 
- Extern alarmnummer: 1-1-2 

 of: mondeling: algemene leiding: 
 - Waar de brand is; 
 - Welke BHV’er of EHBO’er aanwezig is.  
  

Daarna gaan alle gasten naar verzamelpunt. 
 
- Tracht een begin van de brand te blussen. Let op gevaar!!! 
 
- Blijf vanuit de algemene leiding iemand bij de gasten van Stal Timmermans 
 
- Sluit ramen en deuren en schakel eventueel aanwezige gas en/of elektrische apparatuur uit 
 
- Verlaat na opdracht de ruimte met de gasten via de kortst mogelijke route naar de opgegeven 

verzamelplaats 
 
- Vlucht niet door dichte rook 
 
-  Spullen niet meenemen indien dit nog wordt toegestaan 
 
- Tel alle aanwezigen gasten en andere personen 
 
- Houdt op de verzamelplaats controle en geeft (of laat dit doen) door aan leiding 
 
- Meldt (of laat dit doen) leiding of er eventueel slachtoffers en/of achterblijvers zijn 
 
- Op de verzamelplaats wachten op nadere instructie 
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Bijlage 5 Taakinstructie leider BHV  
 
De teamleider BHV krijgt opdracht tot coördinatie tijdens een calamiteit van de dagelijkse leiding. 
Erik en Elna Timmermans zijn het eerste aanspreekpunt van de algemene leiding. 
Eventueel samen met de brandweer heeft algemene leiding de coördinatie van een eventuele 
ontruiming. 
In geval van calamiteit zal algemene leiding als eerste moeten aanspreken en aansturen. 
 
Het hoofd BHV:  
 -  rapporteert na afloop van een calamiteit aan het hoofd BHV. 
 -  besteedt aandacht aan nazorg voor alle betrokken hulpverleners; 
 -           maakt een ongevalrapport/ melding incident op en rapporteert dit aan de       
              arboteam coördinator (locatie).
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Bijlage 6 Taakinstructie Eerste Hulp Bij Ongelukken. 
 
Hoe te handelen bij een ongeluk 
 
1. Waarschuw mondeling of mobiel op 06- 27114601/06-50233499  
 Indien niet aanwezig 1-1-2; 
 
2. Beantwoord de vragen die de algemene leiding je stelt en volg zijn instructies op; 
 
3. Blijf bij het slachtoffer tot er hulp is; (zorg voor een veilige situatie) 

 
4. Bij kleine ongevallen wordt het letsel door de BHV’er of aanwezige EHBO’ers op   
 de plaats van het ongeval behandeld en afgehandeld richting huisarts of ziekenhuis 
 
 Bij een ernstig ongeval waarschuwt men iemand van de algemene leiding 
 
 a) Ambulance tel: 1-1-2, onder vermelding van: 
 * Naam melder 
 * Naam stalhouderij:    Stal Timmermans 
 * Adres:                       Meuwelweg 5 Vorstenbosch 
 * Aard van het letsel 
 * Aantal slachtoffers 
  
 b) dagelijkse leiding 
 
4. Iemand van de algemene leiding gaat als eerste ter plaatse polshoogte nemen en schakelt bij 

een ernstige/complexe ongevalsituatie extra BHV-hulp in. De coördinatie verloopt via het 
hoofd en/ of plaatsvervangend BHV’er. 

 
5. De algemene leiding zorgt voor eventueel vervoer naar huisarts of ziekenhuis. 
 
6.         Het hoofd of plaatsvervangend.BHV neemt na behandeling van een ernstig ongeval  
             contact op met de dagelijkse leiding. 
 
7. De dagelijkse leiding neemt evt. contact op met ouders of andere familieleden 
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Bijlage 7 Ontruimingsinstructie. 
 
Afhankelijk van de aard van de calamiteit (brandmelding, bommelding e.d.) zal het stallencomplex 
geheel of gedeeltelijk moeten worden ontruimd binnen 5 a 10 minuten. 
Bij een gehele ontruiming is het woonhuis Meuwelweg 5 of 9 de centrale verzamelplaats. Bij een 
gedeeltelijke ontruiming zal de keuze afhankelijk zijn van de plaats van het incident. (te bepalen 
door Hoofd BHV ) 
Ontruiming geschiedt in opdracht van de algemene leiding en/of brandweer/politie. 
 
Opdracht tot ontruiming geschiedt bij een gedeeltelijke ontruiming mondeling. 
 
 
 
WIJZE VAN ONTRUIMEN 
 
1.  Maak gebruik van de (nood)uitgangen 
 
2. Volg de aanwijzingen op van de BHV-ers 
 
 
 
HORIZONTAAL 
 
* Eerst de ruimte waar het incident heeft plaatsgevonden 
* Daarna de tegenoverliggende ruimte(n) 
* Vervolgens de naastgelegen ruimte(n) 
 
 
Dagelijkse leiding deelt medewerkers in t.b.v.: 
 
* Controle te ontruimen delen (ruimten) 
  (Denk aan toilet, kasten e.d.) 
* Opvang en controle op de genoemde ontruimingsverzamelpunten of iedereen het      
    stallencomplex heeft verlaten 
* Afgrendeling ter voorkoming van herbetreden stallencomplex 
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Bijlage 8  Formulier "Ontvangen bommelding" 
 
Wees zoveel mogelijk ontspannen en blijf kalm!! 
 
1. Datum:  
 Tijd:  
 
 Letterlijke inhoud van het bericht: 
             
2. Vraag op vriendelijke ontspannen toon: 
 - Wanneer springt de bom?    :  
 - Heeft de bom een tijdmechanisme? :  
 - Waar ligt de bom?       :  
 - Hoe ziet de bom eruit?     :  
 - Is de bom ergens in verstopt?   :  
 - Is het een explosieve bom?    : ja/nee 
 - Is het een brandbom?      : ja/nee 
 - Waarom doet u dit?      :  
 - Wie bent u?         :  
 - Van wie en hoe heeft u dit gehoord? 
   (Indien bericht uit 2e hand)     
 
3. Identificeer berichtgever. 
 A. Stem:       man/ vrouw / kind 
 B. Spraak:  langzaam / normaal/ snel 
     afgebeten / ernstig / lachend 
     hakkelend / lispelend / hees-schor 
     Nederlands/ Frans/ Duits/ Engels/  
 
4. Achtergrondgeluiden. 
 
      lachen/ praten/ schrijfmachine 
      muziek/ werkplaats/ vliegtuigen 
      verkeer/ kinderen 
 
5. Bericht doorgegeven aan  :  
 
6. Bijzonderheden     :  
 
7. Formulier doorgezonden aan :  
 
8. Bericht opgenomen door  :  
 
SPREEK  MET NIEMAND ANDERS DAN MET ALGEMENE LEIDING EN  DE POLITIE OVER DE 
MELDING!!! 
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Bijlage 9 Coördinatie en communicatie  
 
In onderstaand schema staat aangegeven hoe bij een noodsituatie gecoördineerd dient te worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gemeente 

Externe  

Hulpverleningsorganisatie

s 

Algemene leiding 

Coördinator BHV 

BHV’ers of EHBO’ers Overige medewerkers 

Gasten 

Medewerkers 

Familie & Pers 
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Bijlage 10  Gebruikte afkortingen en symbolen  
 
BHV   Bedrijfshulpverlening 
 
BHV-er  Bedrijfshulpverlener 
 
Hoofd BHV       Geeft leiding aan een groep van 3 a 5 BHV-ers   
 
LEH   Levensreddende eerste hulp 
 
Bedrijfshulpverlening 
Het planmatig, snel en effectief beperken en bestrijden van noodsituaties, calamiteiten en 
dreigende gebeurtenissen, die tot letsel of dood in de school van studenten en personeel kunnen 
leiden. 
 
Brandbestrijding 
Met brandbestrijding wordt het brandbestrijden door een BHV-er bedoeld:”het kunnen beheersen 
en bestrijden van een kleine, beginnende brand”. 
 
Noodsituatie 
Een situatie waarbij de gezondheid en/of veiligheid van een of meerdere gasten of aanwezig derden 

in het geding is. 
 
Calamiteitenplan 
Een document gericht op een planmatige inzet van de BHV tijdens een noodsituatie. Het bevat een 
beschrijving van potentiële noodsituaties, taakomschrijvingen van de BHV-ers, procedures, 
telefoonlijsten e.d. Afspraken met externe hulpverleningsinstanties maken ook deel uit van dit plan. 
 
Ontruimen 
Het veilig naar buiten leiden van alle gasten, medewerkers en andere aanwezigen. Ontruimen vindt 
bijvoorbeeld plaats bij een bommelding. 
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Bijlage 11  Gevaarlijke stoffen bij Stal Timmermans 
 
 
 
Gevaarlijke stof Symbool Plaats/ruimte 
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Bijlage 12 Ongevalrapport/ meldingsformulier incident  
 
 

Volgnummer blessure ........................................... 

Andere slachtoffers van hetzelfde incident (leidend tot letsel) zijn geregistreerd onder volgnummer(s) 

...................................................... 

Naam manege ..................................................... 

Standplaats manege ......................................... 

Ingevuld door ...................................................... 

Datum ............./............../....................... 

 

 
Wanneer is de blessure ontstaan? ........./........./.................. 

 
Naam geblesseerde persoon  ........................................................................................................ 

 

Identificatie geblesseerde persoon            ruiter    instructeur   

 medewerker overig  toeschouwer  

 anders, nl. .................................................................................. 

 

Geslacht van de geblesseerde persoon  M  V  

 
Leeftijd geblesseerde persoon  ...................... jaar.  

Indien exacte leeftijd onbekend(*): 0/ 1-4/ 5-9 / 10-14/ 15-19/ 20-24/ 25-39/ 40-54/ 55-64/ 65-74/ 75+ 

(*omcirkel het juiste antwoord) 

Niveau/ vaardigheid ruiter* ..................................................  beginner  licht gevorderd   

        gevorderd  zeer gevorderd 

(* Noteer de lesgroep of klasse van de geblesseerde persoon. Indien u deze indelingen niet kent in uw manege, schat dan het 

niveau van de geblesseerde persoon: beginner of (licht/zeer) gevorderd) 

 
Omschrijf kort wat er is gebeurd:                   

............................................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..............................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

 
 Welke factoren hebben mogelijk bijgedragen tot het ontstaan van de blessure?  

      Er zijn meer antwoorden mogelijk: 

    mate van rijvaardigheid slachtoffer    mate van rijvaardigheid andere ruiter(s) 

   onoplettendheid/onvoorzichtigheid slachtoffer  onoplettendheid/onvoorzichtigheid andere  

 drukte in/ van ruitergroep                              ruiter(s) 

   karakter paard      paard schrok van iets/ iemand 

   slechte communicatie ruiter-paard    defecte uitrusting 

   weersomstandigheden 

   anders, nl. ........................................................................................................................................... 
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Op welke locatie is de blessure ontstaan? 

 binnenbaan         buitenbaan    eigen terrein (erf, stal, wei) 

 natuurgebied (bos, strand)   op/ langs de openbare weg  

 anders, nl. ........................................................................................................................................... 

 

Welk(e) paard/pony was betrokken bij het ontstaan van de blessure? Naam paard/ pony: 

..................................................................................................................................... Leeftijd paard/ pony:....................... jaar 

 
Tijdens welk onderdeel van de ruitersport is de blessure ontstaan? 

 gewoon rijden   dressuur    springen   cross  

  carrousel    longeren   longeles   voltigeren 

  westernrijden   anders, nl. ......................................................................................... 

 

Tijdens welke activiteit is de blessure ontstaan?  

  individuele les   groepsles    wedstrijd   

 vrij rijden   verzorging van paard/pony  begeleiden van paard/pony 

 anders, nl. ............................................................................................................................. 

 

Was er een instructeur aanwezig?  ja  nee  onbekend 

Wat was de grootte van de groep ruiters? ................... combinaties 

 

Droeg het slachtoffer een:    klassieke cap    cap met kinband  

 veiligheidshelm (met CE-markering)  geen hoofdbescherming 

 
Welk soort blessure is aan welk lichaamsdeel ontstaan? Vul de juiste combinatie(s) van soort blessure (cijfer) en getroffen 

lichaamsdeel (letter) hieronder in. Er zijn meer antwoorden  mogelijk.  

Bijvoorbeeld: een gebroken been = 4L 

................................................................................................ 

Soort blessure  

1) onbekend 

2) oppervlakkig letsel (schaafwonden, bult, blauwe 

plek, kneuzing)  

3) open wond     

4) botbreuk     

5) ontwrichting (uit de kom)   

6) verrekking/ verzwikking/ inscheuren van 

gewrichtsbanden en/ of -kapsel 

7) spier- en/of peesletsel 

8) hersenschudding 

9) overig hersenletsel 

10) letsel aan inwendige organen 

11) anders, nl. ..................................................... 

 

 

 

Getroffen lichaamsdeel 

a) onbekend 

b) hoofd/ hals 

c) nek 

d) rug 

e) buik en/of inwendige organen 

f) schouder(blad) 

g) arm 

h) elleboog 

i) pols 

j) hand/vinger(s) 

k) heup 

l) been 

m) knie 

n) enkel 

o) voet/tenen
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Is de blessure (para)medisch behandeld?   ja  nee   onbekend 

Zo ja, door wie is de blessure behandeld: Er zijn meer antwoorden mogelijk. 

 niet-medisch geschoold persoon    ambulancepersoneel   

 iemand met EHBO-diploma ter plaatse   Spoedeisende Hulpafdeling 

  huisarts       onbekend 

 anders, nl........................................................................................................................... 
 

Is de geblesseerde persoon opgenomen in het ziekenhuis?  ja  nee  onbekend 

 
Hoe is de nazorg verlopen? (is er contact geweest met de geblesseerde? Zo ja: wanneer en in   

welke vorm?)  

............................................................................................................................................................................................. .............

..........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

Hoe had het ongeval voorkomen kunnen worden?   

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 
Welke actie is of wordt er ondernomen om dergelijke ongevallen in de toekomst te vermijden? 

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 
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Bijlage 13  Algemene instructies 
 
 
Bij brand of ongeval 
 

 
Bij brand: 

1. bel alarmnummer 112 
2. tracht een begin van brand te blussen 
3. sluit ramen en deuren 
4. vlucht niet door dichte rook 

 
Bij ongeval: 

1.    bel alarmnummer 
2.    blijf bij het slachtoffer 

 
Bij ontruiming: 

1.   maak gebruik van (nood)uitgangen 
2.   volg de aanwijzingen van de BHV op 
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Bijlage 14 Aanpassingen calamiteitenplan 
 
 

Wijziging Aangebracht door 
(naam in blokletters) 

Datum paraaf 

 
Gehele calamiteitenplan geactualiseerd 
 

Erik Timmermans 07-08-2013  

 
Gehele calamiteitenplan geactualiseerd 
 

Erik Timmermans 18-04-2014  

 
Gehele calamiteitenplan geactualiseerd 
 

Erik Timmermans 24-10-2014  

 
Gehele calamiteitenplan geactualiseerd 
 

 
Erik Timmermans 

 
30-10-2015 

 

 
Gehele calamiteitenplan geactualiseerd 
 

 
Erik Timmermans 

 
24-01-2018 

 

Gehele calamiteitenplan 
geactualiseerd 
 
 

Erik Timmermans 01-01-2020  
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Bijlage 15 Wat te doen bij calamiteiten te paard  
 
 
Hieronder staan enkele voorbeelden van ongevalsituaties die zich tijdens het paardrijden kunnen 
voordoen. Aangegeven is, wat er standaard in zo’n geval dient te gebeuren. Wat er specifiek dient te 
gebeuren, hangt sterk af van de situatie. In ieder geval geldt altijd: geen paniek, blijf rustig! 
 
Belangrijk! Volg altijd de instructies op van de eigenaren en/of de medewerkers van Stal 
Timmermans. 
 
Ruiter valt van paard: 
• Alle ruiters houden halt (let op: niet op de hoefslag!). 
• Instructeur met EHBO-of BHV-diploma gaat naar slachtoffer. 
• Omstanders sluiten zonodig de rijbaan en/of weg af.   
• Omstanders vangen paard op. 
• Creëer een rustige sfeer. 
• Forceer de ruiter niet om weer op te stijgen. 
• Raadpleeg bij twijfel een arts of waarschuw een ambulance. EHBO-er blijft bij het slachtoffer! 
 
 
Paard (met of zonder ruiter) gaat ervandoor:  
• Alle ruiters houden halt (let op: niet op de hoefslag!). 
• Bij buiten rijden probeert de ruiter (indien aanwezig) het paard op een volte te sturen; bij binnen rijden, 

volgt de ruiter (indien aanwezig) de instructies van de instructeur op. 
• Indien zich een ruiter op het paard bevindt, dient deze in elk geval niet voorover te gaan zitten. 
• Omstanders sluiten zonodig de rijbaan en/of weg af. 
• Omstanders praten in op paard om het te kalmeren. 
• Omstanders vangen paard op. 
• Creëer een rustige sfeer. 
 
 
Ruiter blijft met voet in beugel hangen: 
• Omstanders en instructeur dwingen het paard onmiddellijk tot stoppen door het in te sluiten. 
• Omstanders praten in op paard om het te kalmeren. 
• Instructeur met EHBO-diploma gaat naar slachtoffer. 
• Omstander waarschuwt ambulance. EHBO-er blijft bij slachtoffer! 
• Creëer een rustige sfeer. 
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16 Plattegrond Stal Timmermans 
 
 
 

 
 
 
 
 
1= Woonhuis Meuwelweg 5   (pijl geeft nr 9 aan)          8= Hoofdingang manege 
2= Paardenboxen in boerderij                                                9/10= Ingang naar buiten/longeerbaan en stapmolen 
3= Woonhuis Meuwelweg 7              11= Achterste gedeelte binnenmanege 
4= Paardenboxen in kleine schuur                                   13 = Binnenrijbaan 
5 =                                                                                                       14= Kantine 
6= Rundveehouderij                                                                   15= Nieuwe stal 
7= Open stal met paardenboxen 
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