
Aanwijzingen in geval van nood 
 

Noodsituatie: 
 Voorkom paniek, blijf kalm. 

 U belt de organisatie 06 – 47 56 37 10 en geeft uw bevindingen 

door. 

 Heeft u een portofoon….. meldt u bij de centrale omroep. Deze zal 

de benodigde actie ondernemen. 

 Altijd…eigen veiligheid eerst. 

Losgebroken paarden: 
 U belt de organisatie 06 – 47 56 37 10 en geeft uw bevindingen 

door. 

 Heeft u een portofoon….. meldt u bij de centrale omroep. Deze zal 

de benodigde actie ondernemen. 
 Probeer het paard/pony niet tegen te houden dat verhoogt de paniek bij het 

dier 
 ga niet zwaaien met armen of hard roepen 
 Stuur het dier zo mogelijk open plekken in. 

Ongevallen. (mens en/of dier) 
 U belt de EHBO teamleider 06 – 22 04 73 04  

 Heeft u een portofoon …… meldt u bij de centrale omroep. Deze zal 

de benodigde actie ondernemen. 
 Laat het waarschuwen van 112 over aan de organisatie 
 Let op eventuele gevaren en zorg voor eigen veiligheid.  
 Zorg ervoor dat het slachtoffer niet verplaatst wordt.  
 Blijf bij het slachtoffer totdat de Wedstrijdarts en EHBO is gearriveerd. 

 Houd het publiek op afstand. 

Brand  
 U belt de organisatie 06 – 47 56 37 10  

 Heeft u een portofoon …… meldt u bij de centrale omroep. Deze zal 

de benodigde actie ondernemen. 
 Probeer de brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen.  
 Ingeval brand in de hoofdtent…..Zorg dat de tent rustig ontruimd wordt.  
 De brandplaats afsluiten voor publiek. 

Let op: aggregaten, elektrische apparatuur en bakvet nooit met water blussen. 

Ontruiming terrein 
De centrale omroep verzoekt bezoekers en deelnemers het 

evenemententerrein snel maar zonder paniek te verlaten.  

 Volgt u de aanwijzingen van de organisatie op en blijf rustig. 

 Het terrein is naar alle kanten ontsloten. 

 

In alle  gevallen…..!  

 

 en 

Blijf  

rustig 
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