
Bijlage  11 

Checklist Veiligheid  SGWM Vlietland op 23, 24 en 25 juni 2017 

Uit te voeren door de organisatie in overleg met de parcoursbouwer(s) TA en FV van de KNHS  

vóór vrijgeven parcours en mentrajecten, spring- en dressuurterreinen  
 

Actie 
VerAntWoordelijke 

(VAW) 

check 

v a w 
Opmerkingen 

Vergunningen paraat Wedstrijdleider   

Veiligheidsplan aanwezig (OVCP) Wedstrijdleider   

Controle verbindingen porto’s en centrale post en werking getest 

 Centrale post 

 Porto 1:   posters 

 Porto 2:   organisatie en bouwploeg(en) 

 Porto 3:   start en finish, springjury en secretariaat 

 Porto 4:   EHBO 

 Porto 5:   reserve of menploeg 

Wedstrijdleider   

Zijn er voldoende gekwalificeerde verkeersregelaars en parkeerwachten Org. vrijwilligers   

Verwijsborden publiek etc. (pag. 17 OVCP) Bouwploeg   

Brandblusmiddelen voldoende aanwezig Wedstrijdleider   

Gas en energie (aggregaten, stroomverdelers etc) apparatuur in orde Wedstrijdleider   

Afsluithekken doorgangen controleren Bouwploeg   

Zijn er voldoende hekken geplaatst en is het parcours afgelint zodat 

bezoekers en wedstrijdonderdelen van elkaar zijn gescheiden 

Parcoursbouwers   

Check parcoursen en overige wedstrijdterreinen: 

 Overgangen paden voldoende zand en geen obstakels als 

rijplaten, kabels ingegraven, etc. 

 Veiligheid hindernissen SGW / SGWM 

 Marathontraject check op veiligheid en obstakels in omgeving 

 Check  het parcours als het aangepast is voor een volgende 

kasse 

 Check uitgevoerd op graafgaten en kuilen 

 Dressuurringen akkoord 

 Vaardigheidparcours 

 Losrijterreinen akkoord 

Parcoursbouwers 

 

 

  

Aanhanger met afsluithekken aanwezig en  goed bereikbaar Wedstrijdleider   

Ambulance (paarden) trailer aanwezig en goed bereikbaar Wedstrijdleider   

Crowdmangementsituaties  
Posters bij overgangen, toegangen en ivm veiligheid bezoekers 

Org. Vrijwilligers   

Posters instructie inzake ongevallen op/in hindernissen Org. vrijwilligers   



EHBO + hulpmiddelen aanwezig Wedstrijdleider   

EHBO post en medewerkers voldoende herkenbaar Wedstrijdleider   

Hygiëne toiletten geregeld Wedstrijdleider   

Protocol bij hulpdiensten bekend  Wedstrijdleider   

Landingsplaats traumahelikopter vrij EHBO   

Controle toegangen hulpdiensten vrij EHBO     

Overleg hulpdiensten inzake toegang tot evenement geregeld 

(zie OVCP op protocol aanrijden hulpdiensten) 

Wedstrijdleider   

Aanwezigheid arts Wedstrijdleider   

Aanwezigheid dierenartsen en assistenten SGW en SGWM Wedstrijdleider   

Weersverwachting 

check TA en Organisatie over eventuele aanpassingen of afgelasting 

Wedstrijdleider 

TA 

Parcoursbouwers 

  

Generale goedkeuring cross, dressuur- ,spring- en inrijdterreinen 

trajectcontrole mennen plaatsgevonden 

FV Cross 

FV mennen 

  

    

 

Zie voor diverse specificaties het Veiligheids-Organisatie-Calamiteitenplan (VOCP) 

 

 

 

Uitgevoerd op: dag 1 / dag 2 

 

Start wedstrijdonderdelen vrijgegeven 
 

 

 

De wedstrijdleider     De parcoursbouwers SGW / SGWM   Secretaris Stichting Eventing Zuid Holland 

  

J.A. Spaan      C. de Jong                                                                     C. Zonneveld    

    

……………………………..    …………………………………….   ……………………………………………… 

 

De Technisch Afgevaardigde  (KNHS) 

De heer T. Platenkamp     

C. Pater/Ab Spaan 

 

…………………………………….   ……………………………………… 

 


