
 
BHV Hesjes   

 3x in Stuurhuis / aan kapstok  
 2x in kantoor Havenmeester bij Clubhuis 

 
AED 

 Ingang clubhuis (voorzien van pas voor openen slagboom)  
 
Brancard 

 Ingang clubhuis  
 
EHBO doos 

 1x in Stuurhuis, aan de muur  
 1x in Clubgebouw, boven AED 
 1x BHV doos in kantoor havenmeester 

 
Brandblussers 

 1x Stuurhuis 
 1x werkplaats 
 1x havenmeesterhuis 
 3x autoboxen, kopse kanten 
 2x grote loods (begin en eind) 
 1x schilderloods 
 1x milieuhok 
 1x Lagerwal 
 1x Clubhuis in hal 
 1x keuken clubhuis plus blusdeken 
 1x hal boven clubhuis bij bestuurskamer  
 1x starttoren  

Water 
 Hoofdkraan bij de weg, aan straatzijde, voor de slagboom op terrein 
 Hoofdkraan Clubhuis en Lagerwal bij berging/fietsenstalling 
 In clubhuis bij garderobekast  

 
Gas 

 Hoofdgasmeter Clubhuis in kast bij garderobe (gele knop) 
 Grote loods, afsluiting voor Stuurhuis, schilderloods en woning Havenmeester  

 
Stroom 

 Grote loods, achterin, staat groepenkast 
 In clubhuis bij garderobekast (2xhoofdschakelaar) 
 Tevens stoppenkast in werkplaats, Stuurhuis, Lagerwal en woning Havenmeester  

 
Slagboom 

 Stand 0 = voor pasjes 
 Stand I = boom open, blijft open 
 Stand II = boom gaat niet open, blijft op slot  

(Hulp) havenmeester(s )en Bestuursleden  hebben sleutel en hoofdsleutels, ook voor slagboom 

 
 



 

Calamiteit 
 
Stappenplan: 

 112 bellen 
 BHV-ers alarmeren  
 gaat nooit alleen kijken 
 slagboom opendoen 
 BHV-ers hesjes aan en taken verdelen 
 1 BHV-er bij slagboom om professionele hulp op te vangen 
 Hoofd BHV-er taken uitdelen, coördineren en terugkoppelen 
 Handelen conform de calamiteit 
 Kijken in welke ruimten zich mensen bevinden 
 Eventueel evacueren 
 Alarmeren 
 Drenkeling die onder water is geweest, horizontaal uit water halen  
 Er is een ontruimingsplan aanwezig in Stuurhuis en Clubhuis  

 
1. Op gevaar letten 
2. Nagaan wat er is gebeurd/wat iemand mankeert 
3. Het slachtoffer geruststellen 
4. Zorgen voor deskundige hulp 
5. Iemand helpen, op de plaats waar hij ligt of zit 

 
 Op gevaar letten!! 
 Persoonlijke veiligheid en veiligheid van anderen staan voorop!!  

 
 
GWV De Vrijbuiter  
Oud Loosdrechtsedijk 137  
1231 LT Loosdrecht   
0355821922    0654730303 : Havenmeester   

0653460110 : Clubhuis Hans Timmermans 
 
BHV-ers Vrijbuiter:      
Mark Kroneman    0654730303 
Hans Timmermans    0653460110 
Jos Weijens     0655345253 
Will van Hoek    0653625467 
Harry van Tol     0630054114 
Mariette Timmermans    0641184507 
Cees Weeda     0655175837 
Jort Schraffort Koops   0618606940 
Maike Pelsma     0617320089 
 


