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EHBO WAALWIJK DOORSTAAT TEST 

BIJ RKC WAALWIJK 
 

31-10 was het zover. De veiligheidsdienst van 

RKC Waalwijk kreeg vanuit diverse instanties, 

zoals KNVB, politie en GHOR, een audit. Er 

waren twee scenario's bedacht. 

 

Het eerste was een brand met meerdere 

slachtoffers in het kantoorgedeelte onder de 

hoofdtribune en het spelershome. De steward 

organisatie ging als eerste op verkenning en 

stuitte al snel op wat slachtoffers. Deze werden 

door ons snel overgenomen en behandeld aan 

hun verwondingen. Hierna was er een korte 

evaluatie en werden er wat risico's 

doorgenomen. Dezelfde oefening werd toen nog 

een keer gedraaid met een perfecte inzet van 

onze EHBO'ers. 
 

 
 

Het tweede scenario was een vuurwerkbom op 

de tribune met wat onruststokers erbij. We 

hebben even gewacht tot alles veilig was en zijn 

daarna lekker aan het werk gegaan.  

Samen met de stewards is een reanimatie 

gestart en zijn andere EHBO'ERS een 

gewondennest gaan creëren. Nadat alle 

slachtoffers behandeld waren, was het voor ons 

einde oefening. We hebben daarna met de 

GHOR nog een persoonlijke evaluatie gehad 

waarbij we complimenten kregen voor de 

uitstraling en de professionaliteit. 

 

We mogen als vereniging trots zijn op deze 

prestatie en willen alle EHBO'ERS bedanken 

voor hun vakkundige inzet. 

 
Nogmaals dank, Jeffrey & Jan. 

 

 
 

SPOEDCURSUS 
 

De tweede spoedcursus EHBO van het jaar is 

inmiddels gehouden. Twaalf kandidaten hebben 

deze cursus gevolgd. 
 

 
 

Zij zijn allen geslaagd voor hun examen. 

Wij feliciteren de geslaagden van harte! 
 

TOON VAN WANROOIJ 

HERHALINGSZATERDAG 
 

Begin deze maand werd alweer een geslaagde 

Toon van Wanrooij herhalingszaterdag gehouden. 

Ruim 140 leden hebben deze dag bezocht. 

De ondersteuning werd verzorgd door een team 

van ongeveer 50 mensen aan kader instructeurs, 

LOTUS, administratie, materiaalverzorging en 

catering. 

Kunnen er zaken wellicht ook anders? Wij horen 

het graag via info@ehbowaalwijk.nl   

 

Om alvast te noteren. De volgende wordt 

gehouden op: 

 

2 NOVEMBER 2019 
 

OEFENAVOND 26 NOVEMBER 
 

Het thema van deze oefenavond is verbandleer. U 

zult allerlei soorten verbanden aan gaan leggen. 

Altijd heel leerzaam. 

Tevens wordt er een reanimatieherhaling gegeven. 

U hoeft zich hiervoor niet op te geven. Het is wel 

raadzaam om hier naar toe te komen als u deze dit 

jaar nog niet gevolgd heeft. 

 

De laatste maandagavond herhaling van 2018 is op 

10 december. Het zal een lezing worden. 

Waarover? Dat komt in de volgende nieuwsbrief 

aan bod. 
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