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Goed beschermd
aan het werk
In deze uitgave van Greenkeeper staan zoals u ziet een aantal artikelen over kettingzagen. Een logisch idee
is dan ook eens wat dieper in te gaan op veilige kleding op de golfbaan. En met wie kun je dan beter praten dan met de firma Heigo die de meeste mensen wel zullen kennen. Niet overigens vanwege de bedrijfskleding. Heigo verkoopt ook Scotts meststoffen en een assortiment handgereedschappen. Met dit verhaal
proberen we als gezegd een tip van de sluier van bedrijfskleding op te lichten. We praten daarover met
Richard Esenkbrink en Michel Mulder, respectievelijk hoofd verkoop en hoofd marketing.

Verdekte ritssluiting

Open deur
Het verhaal Esenbrink en Mulder begint
met een open deur. Iedere golfbaan is al
enige jaren verplicht om RIE-onderzoek te
laten verrichten. Dat betekent een Risico
Inventarisatie en Evaluatie. In zo'n onderzoek kijkt een Arbo-consulent exact welke
mogelijke risico's er allemaal bestaan op
een baan en hoe men zich kan weren
tegen die risico's. Volgens Esenbrink zijn
golfbaan anno 2002 ongeveer net zo ver
als gemeentes zo'n 15 tot 20 jaar geleden.
Over het algemeen is er weinig budget en
aandacht voor Arbo-zaken. Er is ook weinig besef welke risico's men daarbij loopt.
Nu pretendeert Heigo geen Arbo-consulent te zijn die een complete RIE-onderzoek kan verzorgen, maar Esenkbrink en
Mulder halen die verhaal aan omdat de
zaken die Heigo adviseert op
banen bedoeld zijn om de
restrisico's weg te nemen.
Respect
Een goed voorbeeld van
restrisico's is bijvoorbeeld
het gebruik van werkjassen met fluorherkenning.
In het algemeen zijn
Nederlandse

10

GREENKEEPER

Twee borstzakken
met drukknoop

Verlengt rugpand

Drukknopen aan
de mouwen

greenkeepers nog niet enthousiast over
deze vorm van bescherming, maar dergelijke kleding kan heel
effectief zijn om de herkenbaarheid van de
greenkeeperstaf te verhogen en daarmee
de kans op aanspelen te verminderen.
Michel Mulder merkt daarover nog het
volgende op: "In de tijd dat ik in Engeland
en Amerika werkte viel mij op dat greenkeepers altijd voorrang kregen. Er is
gewoon meer respect voor de greenkeeper.

Als Nederlandse golfers ergens veel voor
betalen denken ze meteen dat ze eigenaar
van de baan zijn."
PBM
Terug naar de Persoonlijke
BeschermingsMiddelen. Als je ziet op
welke plekken een greenkeeper werk verricht kun je starten met de werkplaats.
Voor werk in een werkplaats heb je minimaal een katoenen overall nodig, maar lie-
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ver nog vlamvertragende kleding. Bij incidenteel lassen is vlamvertragende kleding
geen must, maar kun je ook kiezen voor
een leren lasschort. Denk bij lassen ook
maar eens aan het inademen van stof en
damp. Volgens de mannen van Heigo zijn
hiervoor hele goede middelen op de
markt. Een voorbeeld hiervan zijn de speciale mondkapjes die giftige dampen van
gegalvaniseerd metaal die ontstaan bij het
lassen wegvangen.
In de werkplaats draag je natuurlijk ook
goede werkschoenen. Algemeen wordt
hierbij uitgegaan van de zogenaamde S3
norm. Een schoen met onder andere een
metalen neus en stalen zool. Dit type
schoen voldoet ook op de rest van de
baan.
Vloeistoffen
Een specifiek risico op een golfbaan is het
omgaan met oliën en gewasbeschermingsmiddelen. De omgang met het
onverdunde concentraat kan niet voorzichtig genoeg gebeuren. Minimale uitrusting daarbij zijn vloeistofdichte handschoenen, veiligheidslaarzen en een wegwerpoverall. Bij bestrijdingsmiddelen in korrelvorm komt daar nog een stofmasker bij.
Bosmaaier & kettingzaag
De juiste uitrusting voor een kettingzaag
zullen we hier niet bespreken, die vindt u
elders in de Greenkeeper. Wel zou je kunnen stellen dat het merendeel van de uitrusting feitelijk ook bruikbaar is voor de
bosmaaier. Er is weliswaar een speciale
bosmaaier veiligheidsbroek, maar ook om
vergissingen te voorkomen zou je uit kunnen gaan van de veel zwaarder uitgevoerde kettingzaagbroek. Voor de bosmaaier
geldt verder een deugdelijk oor- en oogbescherming leren handschoenen om de
trillingen te reduceren.

Instelbare schachtrand

Mogelijkheid voor het aanbrengen van spikes

Anatomisch gevormd voetbed
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Ventilatiegaten

Lederen zweetband
Vizier met klep

Ademende stof met

Verstelbaar elastiek in taille

versterkt zitvlak
Achterzak met klep

Verdekte ritssluiting
met dubbele schuiver

9 lageninleg (180 graden
aan de voorzijden + 8 cm naar links

Specifiek & risico's
Richard Esenkbrink: "Een algemeen advies
over PBM is moeilijk te geven. Per baan
zijn er vaak specifieke zaken. Daarom is
het goed om uit te gaan van Risico-inventarisatie van de baan. De leverancier van
beschermingsmiddelen moet goed op de
hoogte zijn welke maatregelen er te
nemen zijn om risico's tot een minimum te
bestrijden."

nr. 2, 2002

GREENKEEPER

11

