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INLEIDING	
 
Wat wordt verstaan onder een Samengestelde wedstrijd voor Ruiters en Menners 
(SGWM) 
 
Eventing of Samengesteld Wedstrijd (SGW) is het meest allround onderdeel van paardensport 
waarbij paard en ruiter in drie disciplines – dressuur, springen en cross - presteren. In ons 
evenement is tevens een Samengestelde Menwedstrijd opgenomen waarin de menners in twee 
dagen vier onderdelen – dressuur, kegeltjesparcours, wegparcours en een marathon –
afwerken. In deze twee dagen komen daarmee alle aspecten van de samengestelde 
paardensport aan bod. 
De zondag is ingeruimd voor de Recreanten en beginnende wedstrijdruiters. 
 

In de dressuur bij zowel de ruiters als de menners ligt het 
accent op gehoorzaamheid en souplesse van het paard, en de 
harmonie tussen paard en ruiter. Er worden geen ingewikkelde 
opgaven gevraagd. Voor een paard dat korte tijd later in hoge 
snelheid door de cross moet galopperen is het immers al een 
zware opgave om 5 minuten lang rustig binnen de witte hekjes 
naar de aanwijzingen van zijn ruiter te luisteren.   
 
 

Het springen bij de ruiters, als tweede onderdeel, is een goede warming up  voor de cross. In 
het springparcours volgen 12 hindernissen elkaar in logische lijnen op. 
 
De cross gaat over een parcours van enkele kilometers – afhankelijk van de klasse 1500 á 
3000 m - waarbij ongeveer 15 tot 30 vaste hindernissen worden genomen. Dit onderdeel vergt 
een optimale samenwerking tussen ruiter en paard, waarbij wederzijds vertrouwen de basis 
vormt. 
De menners doen op dag 1 een kegeltjes parcours. Hierbij moeten de combinaties een aantal 
poortjes nemen waarbij op de kegels ballen zijn geplaatst. De bedoeling is dat bij het passeren 
van een poortje de ballen op de kegels blijven liggen. 
Dag twee is da dag van de Marathon waarin over circa 7 km 6 hindernissen zijn opgenomen. 
Moed en inzet zijn de belangrijkste eigenschappen voor een goed ingespeelde combinatie. 
Snelheid en techniek helpen hierbij om veilig aan de 
finish te komen.  
Voorafgaand worden de paarden opgewarmd tijdens een 
circa 6 km lang wegparcours zonder hindernissen.  
 
Deze SGW sport vergt allround paarden met wil om te 
werken. Door een gedegen training en opleiding kunnen 
zij uitgroeien tot schitterende sterren. Zodra zij het werk 
eenmaal aan kunnen en weten waar het om draait, 
ontwikkelen crosspaarden zich van gewone paarden, tot 
sterke persoonlijkheden die hun werk met plezier doen. 
 
Voor een uitgebreide toelichting op Eventing voor ruiters en menners verwijzen we 
naar de speciale bijlage aan het slot van dit OVC-plan.  



 

3 
 

 
Veiligheid 
Veiligheid is een heel belangrijk aspect bij ons evenement. Zowel voor paard en ruiter als voor 
het publiek gelden dan ook een aantal regels die opgenomen zijn in dit Veiligheids-, 
organisatie- en Calamiteitenplan (OVC-plan) en in onze Algemeen Voorwaarden (AV). 
De cross-country is het meest risicovolle deel van de wedstrijd. De KNHS stelt daarbij veel 
eisen ten aanzien van de vorm en zwaarte van de hindernissen. Onze crossbouwers spelen 
daar op in met van zwaar materiaal gebouwde massieve hindernissen. Geen iele bouwsels dus.  

Ze imponeren de ruiter en de menner, maar ze maken het de paarden gemakkelijker, die 
hebben er respect voor. Ook bij de menhindernissen worden zware eisen gesteld. 

De parcoursen worden gecontroleerd door Technisch Adviseurs van de KNHS. Na goedkeuring 
kan de wedstrijd pas doorgang vinden.  
Daarnaast geldt voor de hele organisatie een toegevoegd organisatieplan om ook de 
randvoorwaarden voor een veilig evenement te waarborgen. Zo is een team van goed 
opgeleide EHBO-ers - begeleid door een op vrijwillige basis aanwezige arts - en een team van 
dierenartsen steeds ter plaatse. Alle paarden moeten voor en na de cross een veterinaire 
inspectie ondergaan. Plus een mogelijke dopingcontrole.  
 
Publiek 

Onder goede weersomstandigheden kunnen over de twee dagen gemeten wel zo’n 2 á 3000 
bezoekers en deelnemers met hun gevolg op Vlietland 
aanwezig zijn en ook onze wedstrijden bezoeken. Ook 
voor die groep zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen 
getroffen. 
De rijbanen en parcoursen zijn met linten afgezet en rond 
de hindernissen is extra ruimte gecreëerd zodat de 
paarden/pony’s v oldoende ruimte hebben om uit te 
breken”. Bij alle hindernissen en wandelpadovergangen 
zitten hinderniscontroleurs. Zij zijn geïnstrueerd tijdens 
een speciale informatiebijeenkomst. Zij zorgen voor een 

veilige doortocht van deelnemers en publiek en zij zijn een belangrijke schakel in het hele 
verbindingennetwerk. Ze hebben via portofoons contact met de centrale omroep en met de 
veiligheidscoördinator. Op vitale plaatsen zijn speciale publieksroutes gecreëerd.  

 
Voor het publiek geldt dan ook vooral: honden aan de lijn en kinderen aan de hand 
en de aanwijzingen van de hinderniscontroleurs stipt opvolgen.  
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LEESWIJZER	
 
In dit OVC-plan voor de SGW en SGWM Vlietland treft u alle zaken aan die de nodige aandacht behoeven 
voor de organisatie en planning van dit hippisch evenement. Behalve organisatorische zaken bevat dit 
plan ook een veiligheidsplan voor ARBO afgeleide zaken in het kader van RI en E en is er ook aandacht 
voor het afhandelen van incidenten en calamiteiten op het moment dat ze zich voordoen. 
Dit OVC-plan is bedoeld om zo veel als mogelijk een goed georganiseerd evenement neer te zetten en dit 
zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
 
Het betreft hier een meerdaags hippisch evenement van de samengestelde paarden- en ponysport 
waarop alle disciplines van zowel onder de man als aangespannen worden verreden. 
 
Het OVC-plan is onderverdeeld in vier delen: 
 
I Algemeen 
 
II Organisatie en Planning 
 
III Veiligheidsplan 
 
IV Calamiteitenplan  
 
 Bijlagen 
 
Het OVC-plan is vooral een handleiding voor de planning en veiligheidsaspecten van onze organisatie die 
tevens voorbereid moet zijn tegen incidenten en calamiteiten.  
 
 
 

 
 

Voor het bezoeken van het wedstrijdterrein gelden bovendien de Algemene 
Voorwaarden van de Stichting Eventing Zuid Holland (bijlage 15) 
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DEEL	1		ALGEMEEN	
 

Hoofdstuk 1.1 Begrippen 

1.1.1           Wedstrijdleider  
- De persoon binnen de organisatie die leiding geeft aan de wedstrijd en het calamiteitenteam 

leiding en is bevoegd is om ingrijpende beslissingen te nemen. 
Calamiteitenteam  

- Het team mensen dat nodig is om een situatie te coördineren. Zij nemen bij een calamiteit 
plaats in het secretariaat. 
Deelverantwoordelijke  

- De personen die binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van het 
wedstrijdverloop en/of organisatie. Zij assisteren het calamiteitenteam en kunnen een 
adviserende taak hebben bij (dreigende) calamiteiten. 

1.1.2  Arts  
- De arts die is aangezocht om tijdens de wedstrijd aanwezig te zijn. 

1.1.3   EHBO 
- 8 gediplomeerde EHBO-ers uit eigen organisatie waaronder een teamleider. 

1.1.4   Secretariaat  
- De ruimte die tijdens een calamiteit functioneert als centrale post 

1.1.5   Hulpdiensten 
- Staan vermeld onder belangrijke functionarissen 

1.1.6   Externe hulpdiensten  
- Hulpdiensten die worden opgeroepen bij een calamiteit of ernstig ongeval. 
- Het mobiele telefoonnummer dat gebruikt mag worden bij het melden van een incident als dit 

via een portofoon niet mogelijk is:  06 – 47 56 37 10. 

1.1.7   KNHS  
- Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie www.knhs.nl 

1.1.8   FEI  
- Fédération Equestre International (FEI) www.fei.org/ 

1.1.9   Grondeigenaar  
- De eigenaar(en) van de gronden die beschikbaar worden gesteld t.b.v. het evenement. 

Grondeigenaren zijn in geen enkel opzicht aansprakelijk voor gebeurtenissen die 
samenhangen mét of voortvloeien uit het organiseren van het evenement. 
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Hoofdstuk  1. 2 Analyse evenement 
 

1.2.1 Het evenement: 
- Vindt plaats op 23, 24 en 25 juni 2017 onder de naam “SGWM Vlietland”.  
- Vrijdag van 12.00 uur (tot 18.00 uur) en op zaterdag en zondag van 08.00 uur tot circa 

18.00  
- SGW (ruiters) dressuur, springen en cross 
- SGWM (aangespannen combinaties) dressuur, kegeltjesparcours, wegparcours en marathon 

1.2.2 Locatie  
- Recreatie Gebied “Vlietland”  Leidschendam- Voorburg 

1.2.3 Website 
- www.eventingzuidholland.nl 

1.2.4 Organisatie  
De Stichting Eventing Zuid-Holland is een stichting die in samenwerkingsverband met 
Paardensportvereniging De Blesruiters uit Stompwijk en Paardensportvereniging Koningin 
Emma uit Wassenaar de SGW(M) Vlietland jaarlijks eind juni organiseert. Dit doen zij in 
vrijwilligersverband. Sinds 2003 is de SGW(M) Vlietland een begrip in de 
paardensportwereld.  
Het evenement staat onder verantwoording van de Koninklijk Nederlandse Hippische 
Sportfederatie (KNHS).  
Hoofdbestanddelen van de organisatie zijn: 
- Organisatie team en bouwploegen  
- KNHS jury leden en KNHS  officials 
- Vrijwilligers die verschillende taken vervullen 

1.2.5 Planning  
Januari t/m maart Voorbereiden wedstrijd organisatie. 
april/mei/juni  Maken enkele vaste/prefab cross-country hindernissen en hindernissen in het  
                           marathon traject (extern).  
20 t/m 24 juni Opbouw wedstrijdelementen: 
• aanvoer prefab hindernissen, 
• afbouw alle vaste cross-country hindernissen 
• afbouw hindernissen marathontraject  
• aanvoer dranghekken, keten, aggregaten en afzetten terrein met bouwhekken 
• uitlijnen parcours.  
• aanvoer apparatuur en aggregaten en opbouw tenten, secretariaten,  
                           rekenkamer, en diverse keten catering 
• opbouw strodorp. 
23 juni Uitvlaggen en nummeren hindernissen 
24 juni Eindcontrole technisch afgevaardigde van de KNHS 
24 juni Afmaken afzettingen, plaatsen borden. 
  Terrein gereed voor verkenning door brandweer 
24 juni 16.00 uur parcoursen vrij voor verkenning 
23, 24 en 25 juni wedstrijd: 
26 en 27  juni  Afbraak hindernissen en afvoer materialen 
28 t/m 1 juli Eventuele herstelbewerking van het terrein in overleg met terreinbeheerder.  
3 juli  Afhankelijk van weersomstandigheden oplevering terrein.  

Eindoplevering in overleg met de terreinbeheerder 
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1.2.6 Opbouw 
- Jaarrond organisatie en bouw prefab hindernissen 
- 2 maanden voor de wedstrijd datum voorbereidende bouw werkzaamheden in het veld aan 

de cross country. 
- 7 dagen voor de wedstrijddatum opbouw gehele evenement 

1.2.7 Wedstrijd: 
- De wedstrijd bestaat uit verschillende onderdelen voor ruiters en menners.  
- De wedstrijdonderdelen vinden verspreid over het terrein tegelijk plaats, zoals op de 

plattegronden (bijlage 1, 2 en 3) is aangegeven  
- Het secretariaat ruiters is open op:  vrijdag vanaf 11.00 u. en zaterdag en zondag vanaf  

07.00 u.  
- Het secretariaat mennen is open op: vrijdag van 16.00-21.00 u. en zaterdag en zondag 

vanaf  07.30 u. 
- Vrijdag 23 juni  

Vanaf 12.00 uur tot c.a 18.00 uur dressuur L en M paarden op de dressuurlocatie 
Vanaf 16.00 uur crossparcours opengesteld voor verkenning . 

- Zaterdag 24juni   
- vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur dressuur, springen en cross-country voor de ruiters en 

dressuur, vaardigheid voor de menners. 
- Zondag 25 juni 
- vanaf 08.00 uur tot 20.00 uur dressuur, springen en cross-country voor de ruiters en 

wegparcours en marathon voor de menners. 

1.2.8 Bezoekers en deelnemers: 
- Geschat aantal bezoekers 2 à 3000 verdeeld over de drie wedstrijddagen maar is sterk 

afhankelijk van de weersomstandigheden. Er is geen registratie van bezoekers en ook entree 
wordt niet geheven. Het terrein is vrij te betreden en niet afgeschermd. Het is niet zo dat het 
verwachte aantal bezoekers er van ’s-morgens vroeg tot ’s-avonds laat is. Het betreft een 
totaal genomen over de hele dag.  

- De bezoekers zijn van alle leeftijden, sportgericht of recreanten uit het gebied en wandelen 
langs het parcours of staan te kijken naar de verrichtingen van de deelnemers. Er is geen 
sprake van bezoekersstromen van het ene onderdeel naar het andere. 

- Het betreffen specifiek gericht op het evenement afkomende bezoekers, sponsors en 
genodigden maar ook een belangrijk deel reguliere bezoekers van het recreatieterrein zelf 
die even blijven “hangen”.  Per wedstrijdonderdeel komen en gaan deze mensen.  
 

- Vrijdag:    c.a. 75 deelnemers en 150 volgers c.a. 100 bezoekers 
- Zaterdag: over heel de dag zo’n  250 deelnemende ruiters en 50 mencombinaties en c.a. 

450 volgers. Op een piekmoment c.a 1000 bezoekers 
- Zondag:   over heel de dag zo’n  250 deelnemers en 400 volgers en op een piekmoment c.a 

1000 bezoekers wat kan oplopen naar 15-00 op een piekmoment. 
- Deelnemers zijn in totaal 450 ruiter- en mencombinaties die gedurende 3 dagen hun 

wedstrijdonderdelen afronden 
- volgers/grooms zijn mensen die direct bij een combinatie horen 
- bezoekers zijn sport gerichte personen of reguliere bezoekers van het recreatieterrein 

1.2.9 Nadere uitwerking betreffende de locatie 
Het terrein is als volgt ingedeeld: 
Wedstrijdterreinen ruiters 

- Dressuurrijbanen ruiters; 
- Warming-up rijbaan voor dressuuronderdeel ruiters; 
- Springrijbaan voor ruiters; 
- Warming-up rijbaan voor springonderdeel ruiters; 
- Cross countryparcours voor ruiters; 
- Warming-up rijbaan voor cross country-onderdeel ruiters; 
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Wedstrijdterrein menners 
- Dressuurrijbanen menners; 
- Warming-up-rijbaan voor dressuuronderdeel menners; 
- Vaardigheidsparcours voor menners; 
- Warming-up-rijbaan voor vaardigheidsparcours menners; 
- Wegtraject voor menners; 
- Marathon voor menners; 

strodorp 
Centraal op het middenterrein wordt een zogenoemde ‘strodorp’ opgebouwd. Bedoeld is een 
niet afgehekte ruimte waar een verzameling van wedstrijdsecretariaten, rekenkamers, een 
consumptietent, patat- en hamburgertent en verspreid een aantal (ca.10) sportgerichte 
standhouders zijn geplaatst. Ook de EHBO heeft daar een markante plek. De organisatie is 
facilitair voor stroom. Op het terrein zijn ook toiletgroepen geplaatst. 
Looproutes 
Diverse looprouters maken het mogelijk dat men zich met en zonder paard kan verplaatsen. 
Het wedstrijdterrein wordt in bijlage 2 weergegeven. De overzichten van de 
wedstrijdparcoursen worden in bijlagen 3 en 4 weergegeven. 

 

1.2.10     Afbreken en opruimen 
- 2 tot 3 dagen na het evenement 
- Nabewerking terrein op basis van een 0-meting met de provincie na enkele weken  

1.2.11     Dienstverlening: 
- Op de wedstrijddagen zijn de volgende professionele dienstverleners aanwezig van ca 8.00 

t/m 21.00 uur: 
- 1 humane arts (op basis van vrijwilligheid) 
- 2 dierenartsen met assistenten 
- Team van 6 gediplomeerde EHBO-ers  

1.2.12     Hoofdrisico’s (deel III veiligheidsplan) 
- materiële schade aan voertuigen.  
- Ongevallen tijdens de opbouw en wedstrijdelementen (letsel deelnemers en / of paard/pony). 
- persoonlijke ongevallen bezoekers en deelnemers. 
- materiële schade door hevige wind, regen of brand. 

1.2.13     Calamiteiten (deel IV calamiteitenplan) 
- calamiteiten worden gecoördineerd door de wedstrijdleider en veiligheidscoördinator in 

samenwerking met het calamiteitenteam tot de externe hulpdiensten aanwezig zijn. 
Ingrijpende beslissingen worden door de veiligheidscoördinator en wedstrijdleider genomen. 

 

1.2.14      Algemene Voorwaarden Organisatie 
 
De gedragsregels voor publiek en deelnemers zijn vastgelegd in de Algemene Voorwaarden van de 
Stichting Eventing Zuid Holland (bijlage 12). Overtreding van deze voorwaarden kan leiden tot het 
verwijderen van het evenement. Bezoekers worden geacht op de hoogte te zijn met deze 
voorwaarden. Het wordt daartoe vermeld op de website en hangt duidelijk zichtbaar bij de 
secretariaten van ruiters en menners. 
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DEEL		2		ORGANISATIE	

Hoofdstuk  2.1 Belangrijke functionarissen 

2.1.1      Wedstrijdorganisatie 
Functie Naam telefoon Portofoon 
Wedstrijdleider Ton Spaan 06 - 57323551 Kanaal 2 
Coördinatie Veiligheid & 
ongevallen 

SGW:Ton Spaan, Conny 
Zonneveld, Kees de Jong, Martin 
Spruijt  
SGWM :Joyce Barbier  

06 - 47563710 
  
 

Kanaal 2 

Coördinatie bouwploegen SGW                
SGWM 

Cees de Jong 
Co Pater 

06 - 22997655 
06 - 50417344  

Kanaal 2 
Kanaal 5 

Coördinatie vrijwilligers Marian van Vliet 
Marja Bennis 
Astrid vd Meer 
Michelle Hazelzet 

06 - 10435783  
06 - 20443984  
06 - 10530484 
06 - 27094916 

Kanaal 1 

Secretaris Conny Zonneveld 06 - 16639067 Kanaal 3 
KNHS afgevaardigde SGW Teun Platenkamp 06 - 12871520 Kanaal 2 
KNHS afgevaardigde SGWM Ad Roon 06 - 51355168 Kanaal 5 

2.1.2      Deelverantwoordelijken 
Functie Naam telefoon Portofoon 
Centrale omroep zaterdag    Alle kanalen 
Centrale omroep zondag    Alle kanalen 
Jurywagen springterrein   Kanaal 3 
Start cross country Fam. Willemsen  Kanaal 3 
Bouwploeg cross country Kees de Jong                          

Martin Spruijt 
06 - 22997655  
06 - 49117639 

Kanaal 2 

Verantwoordelijken hoofdterrein Ton Spaan                                      06 - 54288478   Kanaal 2 
Bouwploeg SGWM Ab Spaan 06 - 46038747 Kanaal 5 
Wedstrijdleiding SGWM Joyce Barbier 06 - 27044032 Kanaal 5 
EHBO Niels Lelieveld 06 -22047304 Kanaal 4 

2.1.3      Aanwezige hulpdiensten 
Functie Naam telefoon Portofoon 
EHBO Niels Lelieveld (eigen organisatie) 06 -22047304 Kanaal 4 
Arts (op vrijwillige basis) Walter Taal 06 - 50291086 Kanaal 4 
Wedstrijd Dierenarts SGW Ilvy van den Broek/ Paardenkliniek 

Raaphorst 
06 - 23288714 Kanaal 3 

Wedstrijd Dierenarts SGWM Ilvy van den Broek/ Paardenkliniek 
Raaphorst 

06 - 23288714 Kanaal 3 

Behandelend Dierenarts Paardenkliniek Raaphorst   
Hoefsmid vrijdag,  zaterdag Stefan vd Gaag 06 - 42232568  
En zondag  Stefan vd Gaag 06 - 42232568  

2.1.4      Belangrijke telefoonnummers 
Functie Naam telefoon Portofoon 
Acute Hulp  112  
Brandweer  112  
Politie  0900-8844  
Reddingsbrigade Leidschendam  071-5617490  
De weerlijn van  Meteovista  0900-1234578  
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2.1.5 Communicatie 
 
De wedstrijdleider is de verantwoordelijke voor het hoofdterrein, de tenten, speelhoek en horeca. Dit is 
een bewuste keuze die het mogelijk maakt om één persoon centraal te stellen in het geheel. Hij/zij kan 
op een werkbare manier controle houden over de plaats waar de meeste bezoekers bij elkaar komen, is 
bij mogelijke storingen in de communicatie dicht bij de centrale omroep en is bovendien ook direct 
inzetbaar bij oproepen van EHBO en arts. De wedstrijdleider stuurt de centrale omroep aan voor 
berichten naar buiten. 
Het gecoördineerd en duidelijk communiceren van de organisatie, hulpverleners en hindernisjury is van 
groot belang tijdens de wedstrijd. De omroepwagen wordt bemand door tenminste 2 omroepers die 
afwisselend de functie van omroeper en al het portofoonverkeer beantwoord en regelt. Er wordt een 
professionele geluidstechnicus aangetrokken die de gehele geluidsinstallatie aanlegt en operationeel houd 
op de wedstrijddagen. 
 
De communicatie gaat over het algemeen per portofoon en is onderverdeeld in de onderstaande indeling 
van kanaal gebruik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Portofoonverkeer tussen de hindernisjury's onderling is niet toegestaan. De hindernis Jury moet daarover 
door de verantwoordelijke officials  nadrukkelijk op gewezen worden 
Een goede verbinding tussen de Springjury en start cross-country is heel belangrijk i.v.m uitsluiting van 
deelnemers in het springparcours  die daardoor ook uitgesloten zijn van deelname aan de cross country. 
 
In geval van een calamiteit communiceert het calamiteitenteam op kanaal 2. Al het overige 
portofoonverkeer wordt stopgezet. 

2.1.6 Portofoons 
Portofoons worden gehuurd van een gerenommeerde firma en worden één dag voor de eerste 
wedstrijddag aangeleverd. De levering omvat ca 60 portofoons inclusief laadstations. De portofoons 
worden tussentijds, gecontroleerd, verzameld en worden alle accu's opgeladen.  
De portofoons worden op naam uitgeleverd en ingenomen. 

2.1.7 Mobiele telefoon (GSM) 
In uitzonderlijke gevallen en om veiligheidsredenen maakt de organisatie gebruik van de mobiele telefoon 
zoals bij een gehele stroomuitval en calamiteiten. 
De wedstrijdleider is in dat geval bereikbaar via 06-57323551  
of de calamiteiten telefoon 06-47563710 
  

Organisatieonderdeel     Aantal Kanaal 
1. Organisatie   Kanaal 2 
2. Omroep 3 Alle kanalen 
3. Wedstrijdleider, Bouwploeg, TA en FV 5 Kanaal 2 
4. Hindernis Jury SGW (za 22 – zo 20) 22 Kanaal 1 
5. Spring Jury 1 Kanaal 3 
6. Secretariaat en Rekenkamer 1 Kanaal 3 
7. Start Cross-Country 2 Kanaal 3 
8. Bouwploeg SGWM 3 + 

mob.tel. 
Kanaal 5 

9. Veearts 1 Kanaal 3 
10. Hindernisjury SGWM zondag 17 Kanaal 5 
11. Wedstrijdleiding SGWM 2 Kanaal 5 
12. Wedstrijdarts en EHBO 3 Kanaal 4 
13. Reserve 2  

Totaal 60  
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2.1.8 CAlamiteiten Team Organisatie (CT) 
 
Ten tijde van een calamiteit is het locale crisis- managementteam (CMT) belast met de operationele 
leiding, de coördinatie en contacten met hulpverleningsinstanties en deelnemers aan het 
evenement.  Het crisis- managementteam bestaat uit:    
 
Wedstrijdleider: Ton  Spaan  06 – 57323551 
Het calamiteitenteam:   

SGW      :    Conny Zonneveld, Kees de Jong, Martin Spruijt SGW (ruiters) 
SGWM       :    Joyce Barbier SGWM (mennen) en Ab Spaan 
EHBO        :     Niels Lelieveld 
Vrijwilligers:     Astrid vd Meer 
 

Calamiteiten nr.   06 – 47563710 
 
 

Hoofdstuk 2.2 Vergunningaanvragen 
 

2.2.1 Vergunningen Gemeente Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude  
  

o Evenementenvergunning Leidschendam-Voorburg 
(politie, brandweer en de GHOR) 
 

o Vergunning horeca (Leidschendam-Voorburg) 
 
o Vergunning gebruik geluidsinstallatie (Leverancier installatie) 

 
o Vergunning gebruik openbare weg voor mencombinaties 

(Leidschendam-Voorburg en Zoeterwoude) 
 

2.2.2 Vergunning Recreatiegebied “VLIETLAND” 
 

o Overeenstemming directie Vlietland voor het houden van het evenement. 
 

o Vergunning Provincie Zuid-Holland GZH (directeur Recreatie Vlietland) 
 
o Ontheffing GZH verkeersregels voor het bereiden van fiets en voetpaden door beperkt 

aantal leden organisatie (opgave kentekens voertuigen) 
 

o Ontheffing parkeerverbod langs Rietpolderweg 
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Hoofdstuk  2.3  Dienstverlening  
 

2.3.1 Algemeen 
Voorafgaande aan de wedstrijd worden de brandweer, politie, veterinaire diensten, ambulancedienst en 
huisartsenpost door de gemeente geïnformeerd. Doorgegeven worden de wedstrijddata, de naam en het 
mobiele telefoonnummer van de wedstrijdleider en een overzicht van het wedstrijdterrein met daarop 
aangegeven de aanrij routes hulpdiensten. Op dit overzicht is tevens een centraal punt gemarkeerd waar 
de hulpdiensten bij aankomst worden opvangen (T-splitsing Rietpolderweg). Voorkomen moet worden dat 
publiek en/of deelnemers zelf gaan communiceren met hulpdiensten of deze inschakelen. 

2.3.2 Humane dienstverlening (Arts/EHBO) 
Tijdens de wedstrijddagen is een arts (op vrijwillige basis) aanwezig en een team van 6 EHBO-ers met 
een teamleider. De arts vervult een adviserende en ondersteunende rol aan de EHBO. Op het 
hoofdterrein is een EHBO-post ingericht. Deze post is herkenbaar door de bekende Blauw/gele EHBO 
banier. 
De EHBO post is vrijdag vanaf 11.00 uur -18.00 uur en zaterdag en zondag vanaf 08.00 tot circa 
21.00 uur op het terrein bezet. 

2.3.3. Veterinaire dienstverlening 
De veterinaire keuring bij Samengestelde Wedstrijden heeft tot doel de bescherming van het paard tegen 
onoordeelkundig gebruik en tegen deelname aan een wedstrijd die, gezien de conditie respectievelijk de 
gezondheidstoestand van dat paard, voor het dier een beschadigend, ziekmakend, ziekteverergerend of 
verminkend effect zou kunnen betekenen. 
 
Aanwezig zijn minimaal twee dierenartsen voor de controle van de paarden en pony’s vóór en ná de 
crosscountry en het marathontraject. Bij ernstige verwondingen eerst hulp door de aanwezige 
dierenartsen en indien nodig oproep behandelend dierenarts. Als het niet mogelijk is de paarden/pony’s 
te controleren vóór de uithoudingsproef wordt de wedstrijd stil gelegd.  
 
Verder is er een hoefsmid aanwezig om losgeraakte ijzers of nieuwe ijzers bij verlies te kunnen 
vervangen of bevestigen. 

2.3.4 Verkeer en parkeren 
De verkeersregeling kan worden overgelaten aan personen die daartoe een verkeersopleiding hebben 
gevolgd. Hiervoor worden personen uit de eigen organisatie ingezet. De locaties zijn op bijlage 4 nader 
aangegeven 
De bezoekers zijn van alle leeftijden, sportgericht of recreanten uit het gebied en wandelen langs het 
parcours of staan te kijken naar de verrichtingen van de deelnemers. Verspreid over deze dagen en per 
wedstrijdonderdeel komen en gaan deze personen. hierdoor zullen ook geen grote verkeersbewegingen 
tegelijkertijd plaats vinden. 
In de Wegenverkeerswet zijn voorschriften vastgelegd voor het inzetten van verkeersregelaars bij 
evenementen. Tijdens evenementen waarbij het noodzakelijk is om het verkeer te regelen is het verplicht 
om bevoegde verkeersregelaars in te zetten. Dit betekent dat het niet is toegestaan om als vrijwilliger 
binnen een vereniging op te treden als verkeersregelaar, als niet aan de Regeling Verkeersregelaars 
wordt voldaan.  
De bevoegdheid “Verkeerregelaar” wordt georganiseerd door de Stichting Verkeersregelaas 
Nederland en wordt verkregen door het behalen van het diploma verkeerregelaar via de website 
https://www.verkeersregelaarsexamen.nl/  en dient elk jaar weer opnieuw te worden gevolgd. 
 
Preventieve maatregelen: 

o Aangewezen verkeersregelaars dienen (elk jaar opnieuw) een digitaal diploma te behalen via 
bovenstaande website. 

o Er wordt een parkeerplan gemaakt waarbij deelnemers en publiek gescheiden worden. 
o Er worden afzettingen geplaats bij passages van fiets- en voetpaden om fietsers en voetgangers 

te attenderen en te dwingen om langzaam te rijden of af te stappen. 
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o Er worden in overleg verkeersregelaars geposteerd bij brugovergangen en niet overzichtelijke 
situaties  

o Verkeersregelaars en parkeerhulpen zijn duidelijk herkenbaar door het dragen van fluorescerende 
hesjes. 

 
 
Voor het parkeren van voertuigen van publiek, genodigden en deelnemers is de beschikking over 3 
terreinen (Gele Lis, Egelskop en Dotterbloem). Voor het geordend verloop van het parkeren is een 
parkeerplan (bijlage 4) gemaakt wat ter goedkeuring aan de plaatselijke politie wordt voorgelegd.  
Op de parkeerterrein zelf staan nog extra parkeerregelaars om aanwijzingen te geven. Indien de 
parkeerplaatsen vol zijn kan langs één zijde van de Rietpolderweg worden geparkeerd, zodanig dat er te 
allen tijde vrije doorgang is voor hulpdiensten. Alternatieven om de parkeerdruk te verminderen zijn nog 
extra op de plantekening aangegeven. 
Het verdelen van het verkeer wordt door verkeersregelaars op enkele plekken geregeld (Bijlage 4). 
De menners worden bij de splitsing van de toegangsweg linksaf gedirigeerd naar P1 en de deelnemers 
aan de SGW rechtsaf naar P2 en P3. 
Voor de veiligheid menners en publiek wordt met de provincie overlegd om enkele niet doorgaande 
(secundaire) fiets- en voetpaden in het parcours af te sluiten 
 
Voor de aanstelling tot verkeersregelaar moet iemand ten minste 18 jaar zijn en het diploma 
verkeersregelaar via e-learning hebben behaald (zie ook het veiligheidsplan H III blz 17) 
 
Conform het parkeerplan (bijlage 4) zal naast de verharde parkeerterreinen in de berm van de 
Rietpolderweg en op P6 (bospartij) geparkeerd worden, een en ander afhankelijk van de 
weersomstandigheden.  
Bij natte weersomstandigheden zal een tractor aanwezig zijn om gestrande voertuigen met uitrijden te 
helpen. 

2.3.5 Tent en horeca 
Op het hoofdterrein staat een tent waar aan deelnemers en publiek warme en koude en licht alcoholische 
houdende dranken wordt geschonken. Daarnaast zijn in en nabij (waterpartij) de tent warme snacks en 
belegde broodjes verkrijgbaar. Voor de catering geldt een ontheffing artikel 35 drank- en horecawet. 
De cateringploeg wordt geleid door tenminste twee (SH) gediplomeerde cateraars die zorg dragen voor 
een goede afwikkeling van zaken, conform de “Hygiënerichtlijn voor Evenementen” en wordt het Protocol 
Barbeleid aangehouden (bijlage 11). 
 
Aan de bar in de hoofdtent worden dranken (koffie, thee, frisdranken (tap)bier en vooraf bereide en 
verpakte broodjes verkocht. In een naast de tent geplaatste snackwagen worden warme etenswaren 
zoals patat, kroketten en hamburgers verkocht. Het betreft hier een door een professioneel bedrijf ter 
beschikken gestelde wagen. Naast deze snackwagen worden hamburgers gebakken in een apart tentje 
Verder wordt op het terrein geen etenswaren en/of alcoholhoudende drank verkocht 
 
Voor de opslag van levensmiddelen is een koelwagen ter beschikking en een tank met vers drinkwater. 
Het afvalwater vanuit de horeca wordt tijdelijk opgeslagen in een vuilwatertank. 
 
De tent is geen feesttent maar dient voor ontvangst van genodigden, officials en sponsoren en is een 
ontmoetingsplaats voor publiek en deelnemers gedurende de wedstrijd. Er wordt beperkt alcohol 
geschonken. Als iedereen om circa 21.00 uur is vertrokken wordt de tent gesloten. 

2.3.6 Protocol barbeleid 
Zij zijn tenminste 21 jaar oud, dienen te beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot 
sociale hygiëne, voldoen aan de eisen van zedelijkheid (geen crimineel verleden) en staan als zodanig 
vermeld op de vergunning van de accommodatie. Zij beschikken over een Verklaring Sociale Hygiëne 
(VSH-diploma) en sturen de overige barvrijwilligers aan. 
Er is minimaal één leidinggevenden - ten alle tijd - in de tent aanwezig.  
De leidinggevende hoeft niet per se achter de bar te staan wanneer alcoholische dranken worden 
geschonken. Het schenken van alcoholische dranken mag ook na instructie door barvrijwilligers gedaan 
worden.  
De Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor vrijwilligers is gegeven door één van de leidinggevende.  
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Voor de barwerkzaamheden gelden de algemene hygiëneregels voor het bereiden en verkoppen van 
levensmiddelen. 
 
Barregels 
• Wanneer er alcohol wordt geschonken is er ten allen tijden een gekwalificeerd persoon aanwezig die in 

het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne. Dit is ofwel de leidinggevende ofwel een barvrijwilliger 
die de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik gevolgd heeft. 
De verstrekker van alcohol dient bij de aspirant-koper de leeftijd vast te stellen, tenzij betrokkene 
onmiskenbaar de vereiste leeftijd heeft bereikt.  

• Verkoop van sterke drank aan personen jonger dan 18 jaar is verboden. Dit is duidelijk aangegeven 
door sheets met de tekst  “Geen alcohol onder 18 jaar”. 
Bij twijfel wordt  om legitimatie gevraagd. 

• Drugs zijn niet toegestaan.  
• Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt aan dronken personen. 
• Geen alcoholhoudende drank wordt verstrekt als dit leidt tot verstoring van de openbare orde, 

veiligheid of zedelijkheid.  
• Dronken personen of lieden die onder invloed zijn van andere psychotrope stoffen worden verzocht de 

consumptietent te verlaten en indien nodig laat de organisatie deze personen verwijderen als er 
sprake kan zijn van eerder genoemde orde verstoring.  

• Op momenten dat in de accommodatie alcoholhoudende drank wordt verstrekt, is er altijd ofwel een 
leidinggevende aanwezig, ofwel een barvrijwilliger die geïnstrueerd is overeenkomstig de in artikel 9 
vastgelegde ‘instructie barvrijwilliger’. 

 

2.3.7 Overnachten deelnemers 
De wedstrijdorganisatie biedt mogelijkheden om bij particulieren te overnachten. Omdat de wedstrijd 
over twee/drie dagen verreden wordt zullen een aantal van de ingeschreven combinaties die van ver 
komen wellicht willen overnachten. Voor deze deelnemers  zullen extra voorzieningen in de vorm van 
elektra en water worden geregeld.  
 

2.3.8 Toiletgroep  
Er zijn op verschillende plaatsen toilettengroepen/dixies geplaatst: 

• Naast het strodorp een toiletgroep met 8 Dixies (4M/4D) waarvan één urinoir. De toiletgroep is 
afgeschermd.  

• Er zijn flacons desinfecterende handgel aanwezig en alcoholdoekjes om de handen te reinigen. 
• De groep is gesplitst in een dames- en herengedeelte. 
• Op de locatie van het mennen, dressuur en diverse parkeerplaatsen worden Dixies geplaatst 

eveneens voorzien van genoemde reinigingsmiddelen. 
• De toiletten worden twee keer per dag gereinigd door de leverancier van de dixies. 
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DEEL	3			VEILIGHEIDSPLAN	

Hoofdstuk 3.1 Algemeen 
Veiligheid is gedurende het evenement van zeer groot belang. Vandaar dat er in dit hoofdstuk 
uitgebreid op wordt ingegaan. 
Het evenement vindt plaats in recreatiegebied Vlietland en niet op een afgesloten gedeelte daarvan. 
Een vast omlijnd ontruimingsplan is dan ook niet van toepassing (de mensen kunnen alle kanten 
op). In het Calamiteitenplan is opgenomen dat bij een eventuele calamiteit de bezoekers zo veel 
mogelijk worden geïnformeerd en waarnodig worden begeleid. 
Doordat sprake is van een evenement waar zich op veel plaatsen een relatief kleine hoeveelheid 
aan publiek bevindt dat ook nog eens voortdurend in beweging is, is er sprake van een lage 
bezoekersdichtheid.  
Dit verkleint automatisch al de kans op calamiteiten en/of paniek.  
Er zijn ca. 450 deelnemers gelijkelijk verdeeld over de wedstrijddagen met een vaste aanhang van 
eveneens zo’n 450 personen.  
Verdeeld over de wedstrijddagen worden 2.000 tot 3.000 bezoekers verwacht. De bezoekers zijn 
van alle leeftijden, sportgericht of recreanten uit het gebied en deze wandelen langs het parcours of 
staan te kijken naar de verrichtingen van de deelnemers. Verspreid over deze dagen en per 
wedstrijdonderdeel komen en gaan er personen. Hierdoor zullen ook geen grote 
verkeersbewegingen tegelijkertijd plaats vinden. 
Er is geen sprake van grote bezoekersstromen van het ene onderdeel naar het andere.  
Zie ook: Analyse Evenement… Bezoekers en deelnemers: 
 

3.1.1 Deelverantwoordelijken 
Dit zijn de personen die binnen de organisatie verantwoordelijk zijn voor een gedeelte van het 
wedstrijdverloop of die een vaste afgebakende taak hebben (bv, ringmeester of techniek). 
Deelverantwoordelijken die belast zijn met een wedstrijdelement zijn in het bezit van het programma en 
starttijden. Deelverantwoordelijken zijn ook verantwoordelijk voor de veiligheid van deelnemers en 
publiek in hun werkgebied. (Mogelijke) dreigende situaties dienen zij te herkennen en zij nemen 
maatregelen om deze teniet te doen. Incidenten dienen direct te worden gemeld aan de wedstrijdleider. 
Bij een calamiteit assisteren zij het calamiteitenteam indien nodig. 
Zie voor een overzicht van deze deelverantwoordelijken de tabel Hoofdstuk 2.1 van dit plan. 
 
Afspraken en maatregelen 

ü Zij zijn op de hoogte van de inhoud van het veiligheids- en calamiteitenplan onderdeel van dit 
draaiboek hoofdstuk II en III. 

ü Het houden van een (werk)bespreking voor aanvang. 
ü Het geven van instructie ter plaatse. 
ü Regelmatig overleg met wedstrijdleider. 
ü Zij zijn in het bezit van een portofoon. 
ü Zij zijn in het bezit van een GSM telefoon. 

 
 

Hoofdstuk 3.2 Veiligheidsmaatregelen publiek en deelnemers 

3.2.1 Informatiebord publiek 
Let op! In Recreatiepark Vlietland vindt op 23, 24 en 25 juni een paardensport-evenement 
plaats. Het gebied blijft vrij toegankelijk, maar volgt u aub. de aanwijzingen van de organisatie 
op: 
• blijf op de wandelpaden en maak gebruik van de gecontroleerde passages van paden en 

wedstrijdparcours en 
• bij fluitsignaal nadert een deelnemer en moet direct de wedstrijdbaan worden vrij 

gemaakt. 
• Rietpolderweg…PARKEREN TOEGESTAAN….ALLEEN IN DE RECHTER BERM… 
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3.2.2 Informatiebord deelnemers 
• Menners/ruiters opgelet! Dit is een openbaar gebied, houdt rekening met de overige 

gebruikers. 
• waar een traject over de openbare weg loopt geldt dat de deelnemers gewoon 

deelnemer zijn van het verkeer en zich ook dienen te houden aan alle 
verkeersregels.(verkeerslichten ,verkeersborden, enz.)  

• het is buiten de wedstrijd om verboden (uitsluiting volgt) om met paarden op de wandel- 
en fietspaden paden te lopen, met uitzondering van passages. 

3.2.3 Waarschuwingsbord deelnemers 
Menners/ruiters opgelet! 
U nadert een kruising, altijd voorrang verlenen! 

3.2.4 Waarschuwingsbord fietsers en skeelers 
Let op! Tegemoetkomende paarden, rechts houden AUB.  

3.2.5 Hindernissen sgw en sgwm 
Bij de hindernissen komen herkenbare posters te staan. 
Zij beoordelen de verrichtingen van de deelnemers, zij informeren het publiek door middel van 
een fluitje bij een naderende combinatie, en zij houden toezicht op de oversteekplaatsen 
gesitueerd bij "hun" hindernis.  

3.2.6 Onoverzichtelijke verkeerssituatie en kruisende parcoursen 
Op deze plaatsen komen herkenbare posters/verkeersregelaars te staan die het verkeer  
regelen en het publiek informeren. 
Bij alle overige oversteekplaatsen voor publiek staan eveneens posters opgesteld. 
 

Hoofdstuk 3.3 Veiligheidsmaatregelen KNHS 

3.3.1 Veiligheidsmaatregelen voor deelnemers en publiek 
Het beoefenen van de paardensport is niet zonder risico's voor het deelnemen aan wedstrijden en dan in 
het bijzonder aan samengestelde wedstrijden. Daarom zijn de volgende voorschriften van kracht. 

• Tijdens alle onderdelen dus ook bij het losrijden is het dragen van een goedgekeurde 
veiligheidscap verplicht (met CE markering/EN- 1384 teken). 

• In de cross-country is ook het dragen van een bodyprotector verplicht dit op straffe van 
uitsluiting. 

• Om de paarden/pony's te beschermen is het advies om tijdens de cross-country 
beenbescherming te gebruiken.  

• De wedstrijdonderdelen zijn door linten en waar nodig hekken afgescheiden van het publiek. 
Deelnemers met paarden blijven daardoor van het publiek gescheiden; 

3.3.2 Wedstrijdterreinen 
SGW 

• Voorafgaande aan de wedstrijd worden de dressuurterreinen, springtuin, kegeltjesparcours en 
wedstrijdparcoursen geïnspecteerd op kuilen en graafgaten. Indien aangetroffen worden deze 
opgevuld met zand. Deze controle wordt elke wedstrijddag uitgevoerd door de bouwploegen. 

• Kabels en leidingen nodig voor de organisatie van de wedstrijd worden ter plaatse van 
parcourskruisingen ingegraven 

• De parcoursen voor de ruiters en menners worden met linten afgezet. 
• Waar het pacours een verharde weg kruist wordt zand aangebracht. 
• Oncontroleerbare toegangen tot het wedstrijdterrein worden afgezet met vaste bouwhekken. 
• Bij de dressuurterreinen en het springterrein zijn ringmeesters aanwezig die verantwoordelijk zijn 

voor een vlot en goed verloop van de onderdelen. 
• De “springtuin” is langs het centrale wandelpad op het hoofdterrein (strodorp) volledig met 

dranghekken en overigens door linten afgezet.  
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• In de cross-country zijn vaste hindernissen opgenomen. Bij elke hindernis in het cross-country 
traject is een hindernisjury en notulant aanwezig. Zij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van 
deelnemers en publiek.  

• De parcoursen (SGW) en deelnemers zijn gescheiden door afzetlinten en waarnodig hekken en op 
diverse plaatsen staan posters.  

• In de Marathon  (SGWM) zijn  6 hindernissen opgenomen waar door afzetlinten en waarnodig 
hekken het publiek op afstand wordt gehouden. 

• Het publiek wordt door middel van een fluitje attent gemaakt op het naderen van een deelnemer.  
 

SGWM 
Het wegparcours van de menners (om de vijf minuten start een combinatie) vindt voor het grootste 
gedeelte op grondgebied van de gemeente Zoeterwoude plaats (vergunning is reeds verleend). Wat 
betreft het parcoursgedeelte op Vlietland zijn afspraken gemaakt.  

• Op cruciale plaatsen in het wegparcours bij het mennen zijn verkeersbegeleiders en posters 
aanwezig. 

• In het wegparcours is de deelnemer een gewone verkeersdeelnemer en gelden voor hem/haar de 
normale verkeersregels. De aanwijzingen van verkeersregelaars dienen hierbij te worden 
opgevolgd. 

• Het weggedeelte tussen ondertunneling A4 en T splitsing met de Rietpolderweg wordt 30 km 
zone.  

3.3.3 KNHS officials.  
 

KNHS-officials controleren op naleven van wedstrijdreglementen 
• De KNHS leidt officials op die ervoor zorgen dat de wedstrijden volgens het 

wedstrijdreglement verlopen. Hiertoe behoren federatievertegenwoordigers, juryleden, 
technisch afgevaardigden, parcoursbouwers, hinderniscontroleurs, assistenten-
toezichthouders, tijdswaarnemers, hoofd-hinderniswaarnemers en assistenten-
hinderniswaarnemers. De officials volgen jaarlijks een bijscholing waarbij kennis optimaal 
blijft. 

• De officials hebben de taak om de wedstrijd veilig te laten verlopen en te controleren of de 
organisatie en de deelnemers voldoen aan het wedstrijdreglement dat opgesteld is door de 
KNHS. Zo heeft deTtechnisch Afgevaardigde (TA) de taak om de parcoursen voorafgaand te 
controleren op hun veiligheid. Deze official wordt al betrokken bij het maken van de 
parcourstekeningen en de (cross)hindernissen. Ook keurt deze de parcoursen al voordat de 
ruiters en menners de parcoursen, cross-country en de trajecten mogen verkennen en de 
wedstrijd begint. Alle KNHS-officials staan geheel los van de organisatie. Zij 
vertegenwoordigen de KNHS en houden toezicht op de wedstrijd.  

• Geschoolde parcoursbouwers maken deel uit van de wedstrijdorganisatie om een veilig 
parcours te bouwen.  

• De organisatie werkt samen met de TA ook altijd een checklist af.  

3.3.4 Aandachtspunten hindernisjury / notulant: 
Bij elke hindernis of combinatie van hindernissen in het crosscountry- of marathontraject zijn een 
hindernisjury en notulant (controleurs) aanwezig. Bij de indeling wordt rekening gehouden met de 
moeilijkheidsgraad van de hindernis, de ervaring en leeftijd van de controleurs, en eventueel persoonlijke 
wensen. Uitgangspunt bij het toedelen is dat bij de meest complexe hindernissen de meest ervaren 
controleur(s) staan en een minderjarige altijd bij een ervaren iemand. 
 
Afspraken en maatregelen 

ü het houden van een instructieavond. 
ü het verstrekken van een instructie. Zie bijlage  
ü het verstrekken van een ongevallenmeldingsformulier. Zie bijlage  
ü het geven van instructie ter plaatse. 
ü het controleren op naleving van instructies. 
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Hoofstuk 3.4 EHBO, gezondheid mens en dier  

3.4.1 Hulpdienstverlening: 
Dit zijn de (professionele) diensten die door de organisatie zijn aangetrokken om bij een ongeval 
eerste hulp te verstrekken. Bij een ongeval nemen zij de regie ter plaatse in handen en zij worden 
daar waar mogelijk bijgestaan door de organisatie. De wedstrijdleider treedt op als contactpersoon 
tussen de hulpdiensten en de organisatie. 
 
Afspraken en maatregelen 

ü Zij zijn op de hoogte van de inhoud van het veiligheids- en calamiteitenplan onderdeel van dit 
OVCP. hoofdstuk II en III. 

ü Het houden van een (werk)bespreking voor aanvang. 
ü Zij zijn in het bezit van een portofoon. 
ü Zij zijn in het bezit van een GSM telefoon  
ü De hulpdiensten waaronder de brandweer, politie, veterinaire diensten, ambulancedienst en 

huisartsenpost worden voorafgaand aan de wedstrijd geïnformeerd over de wedstrijddata, 
de naam en het mobiele telefoonnummer van de wedstrijdleider en het hoofd van de EHBO 
en een overzicht van het wedstrijdterrein met daarop aangegeven de aanrijroutes voor de 
hulpdiensten. 

 
Bij de aansluiting van de Rietpolderweg met de rondweg van het recreatiegebied ”VLIETLAND” 
worden zij opgevangen door iemand van de organisatie die in het bezit is van een portofoon en die 
op de hoogte is van de locatie van de calamiteit. Deze taak heeft de coördinator van de EHBO 
De aanrij route is altijd via de Hofvlietweg/Rietpolderweg 

 
Alleen het crisisteam heeft indien nodig overleg met externe hulpdiensten zoals politie, brandweer, 
Reddingsbrigade en RAV en dienen in geval van nood als aanspreekpunt.  
 
Ingeval van een calamiteit op de overige locaties op Recreatieterrein Vlietland moet wederzijds 
contact onderhouden worden met de reddingsbrigade Leidschendam (071-5617490). In geval dat 
hulpdiensten elders noodzakelijk zijn dienen menners die zich op dat moment op de Rietpolderweg 
bevinden te worden gewaarschuwd. De centrale omroep informeert de wedstrijdleider over de 
situatie en de contactpersonen van de bouwploegen, de EHBO en die van de vrijwilligers 
(verkeersregelaars). 

3.4.2 Humane dienstverlening 
De arts is een huisarts of specialist. De arts is gedurende het hele evenement - op basis van vrijwilligheid 
- aanwezig op een centraal gelegen plek van het terrein. Samen met de EHBO wordt hij of zij op de 
hoogte gesteld van een ongeval.  
De EHBO teamleider heeft de eindverantwoording. De arts heeft een adviserende en ondersteunende 
functie. 
 
Preventieve maatregelen 

o Indien een slachtoffer zelf niet opstaat, begeeft de EHBO zich naar de plek van het ongeval.  
o Een slachtoffer die zelf niet opstaat om welke reden dan ook, mag zonder het oordeel van de 

EHBO niet worden verplaatst. 
o Ter plaatse beoordeeld  EHBO of er externe hulp moet worden ingeroepen.  
o De arts en EHBO bepaalt of het slachtoffer behandeld wordt op het evenemententerrein of dat er 

externe hulp ingeroepen moet worden. 
 

Ernstige verwondingen 
Ø De arts/EHBO geeft aan of een slachtoffer per ambulance vervoerd moet worden.  
Ø De arts/EHBO laat door de wedstrijdleider eventueel externe hulp inschakelen.  
Ø Bij een ongeval waarbij een slachtoffer per ambulance vervoerd moet worden naar het ziekenhuis 

wordt door de EHBO een (officiële) ambulance opgeroepen.  
Ø De teamleider EHBO vangt de Ambulance op bij de T-splitsing Rietpolderweg/Hofpolderweg en 

begeleidt de ambulance op het terrein naar de plek van het slachtoffer. 
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3.4.3 De Ehbo ploeg 
De EHBO-ploeg opereert onder eigen verantwoording. De EHBO teamleider heeft de eindverantwoording 
voor het medisch handelen van het team. Elke EHBO-er heeft apart verantwoording voor het eigen 
handelen. De arts heeft een adviserende en ondersteunende functie. De EHBO voorziening valt onder de 
verantwoordelijkheid van de organisatie.  
De groep bestaat uit ten minste 6 gediplomeerde EHBO-ers - waarvan één de kwalificatie “ALS 
verpleegkundige” – heeft en zijn volgens schema ingedeeld. Zij worden aangestuurd door een 
Teamleider. 
 
Bij een ongeval waarbij een slachtoffer per ambulance vervoerd moet worden naar het ziekenhuis wordt 
er een (officiële) ambulance opgeroepen. De teamleider EHBO vangt de Ambulance op bij de T-splitsing 
Rietpolderweg/Hofpolderweg en begeleidt de ambulance op het terrein naar de plek van het slachtoffer. 

3.4.4 EHBO-post op het hoofdterrein.  
 
Het betreft een duidelijk herkenbare mobiele post, gevestigd in een bouwkeet op het hoofdterrein (zie 
plattegrond strodorp bijlage 6) en is permanent bezet. De EHBO-ers zelf zijn professioneel herkenbaar en 
bewegen zich twee aan twee over het terrein en zijn elk voorzien van een EHBO-koffer.  
De teamleider heeft voorafgaand aan de wedstrijd contact met de centrale hulporganisaties en de 
Reddingsbrigade Leidschendam en maken eventueel preventieve afspraken. 
De post heeft de mogelijkheid tot alarmering hulpdiensten (bijvoorbeeld een mobiele telefoon). De post is 
toegankelijk voor zowel rolstoelen als voor brancardvervoer en is vanaf de openbare weg bereikbaar voor 
ambulances. Van tevoren is op een tekening/plattegrond (bijlage 5/6) aangegeven waar de post zich 
op het terrein bevindt en is met de centrale meldkamer geregeld hoe de opvang en bereikbaarheid van 
een eventuele locatie verloopt 
De post is permanent bemenst door twee personen met een geldig EHBO-diploma, inclusief reanimatie en 
AED voorziening. 

3.4.5 Inrichting Mobiele EHBO post 
Op de post is - naast alle primaire zaken als draagbaar en verbandmiddelen - aanwezig:  
elektra,  

• desinfecterende handgel en alcohol houdende handdoekjes voor eenmalig gebruik,  
• voldoende wegwerphandschoenen en wegwerp drinkbekertjes,  
• flacon alcohol 70 procent voor desinfectie,  
• zoveel EHBO koffers als er hulp verleners zijn met volledige inhoud,  
• een AED (Automatische Externe Defibrillator),  
• voldoende onderkoelingpakketten en/of dekens, voldoende gratis drinkwater,  
• plattegrond van het evenemententerrein. 

Het betreft een mobiele post en kent geen vaste inrichting. 
De hoofdpost is herkenbaar door de tekst “EHBO POST” en de EHBO Banier (blauwe tekst op gele 
achtergrond). 
De EHBO-post is herkenbaar aan de standaard EHBO-banner. 
 
Ongeval meerdere slachtoffers 
Bij een ongeval met meerdere slachtoffers wordt in de consumptietent op het hoofdterrein een gewonden 
verzamelplaats ingericht (zie verder het calamiteitenplan).Ongeval met meerdere slachtoffers, 

3.4.6 Persoonlijke ongevallen. 
Bezoekers die gewond raken t.g.v. onvrijwillig contact met paarden, eventueel onwel worden bij hoge 
temperaturen en de in het maatschappelijk verkeer normale risico’s op ongevallen (struikelen, flauw 
vallen, snij wonden) 
 
preventieve maatregelen: 

o het gescheiden houden van bezoeker en paarden, door middel van afzetting hoofdring en 
dressuur terrein.  

o Bij hoge temperaturen, te beoordelen door wedstrijdleiding en Federatie Vertegenwoordiger, 
wordt een zomer tenue regeling afgekondigd.  

 
Bij persoonlijke ongevallen de volgende stappen ondernemen: 
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Ø Let op eventuele gevaren en zorg voor eigen veiligheid.  
Ø Ga na wat iemand mankeert en wat er gebeurd is.  
Ø Stel het slachtoffer gerust.  
Ø Laat de Wedstrijdarts en EHBO waarschuwen.  
Ø Zorg ervoor dat de melder direct terugkeert naar degene die Wedstrijdarts  en EHBO heeft 

gevraagd.  
Ø Zorg ervoor dat het slachtoffer niet verplaatst wordt.  
Ø Blijf bij het slachtoffer totdat de Wedstrijdarts en EHBO is gearriveerd. 
Ø Houd het publiek op afstand. 

3.4.7 Veterinaire dienstverlening 
Voor het welzijn van paard en pony wordt binnen de KNHS en de FEI strenge maatregelen beschreven die 
voor de bouw van de wedstrijdonderdelen belangrijk zijn.  
 
Preventief gelden de volgend maatregelen: 

o In de buurt waar de paarden normaliter kunnen komen wordt eventueel aanwezige 
draadafrastering weggehaald en worden obstakels gemarkeerd.  

o De crossroute, maar ook de routes tussen de verschillende wedstrijdonderdelen, worden met 
bordjes aangegeven en door touw gemarkeerd. De verschillende routes door het terrein worden 
voor deelnemers en publiek met touw gemarkeerd zodat voorkomen wordt dat het publiek zich 
tijdens de wedstrijd in het parcours terecht komt. 
 

Bij verwondingen de volgende stappen ondernemen: 
Ø indien een ongeval plaats vindt in de ring, de crosscountry of de marathon de wedstrijdleider 

informeren om evt. wedstrijd stil te leggen 
Ø lichte verwondingen evt. dierenarts oproepen door wedstrijdleider (in overleg met de 

eigenaar) 
Ø zware verwonding direct dierenarts oproepen via wedstrijdleider. De bouwploeg zorgt voor evt. 

afscherming van plaats van ongeval (met parcours helpers) 
Ø Met het doel eventuele gewonde paarden optimaal te kunnen helpen, is gedurende alle 

wedstrijddagen op het terrein een paardenambulance met sleepzeil aanwezig. Tevens 
moeten afzetschermen operationeel beschikbaar zijn. 

Ø Bij ernstig gewonde of gestorven paard/pony neemt wedstrijdleiding contact op met de Federatie 
Vertegenwoordiger en kliniek voor vervolg acties. 

3.4.8 Losgebroken paarden: 
De wedstrijdonderdelen zijn langs de hele route van het SGW parcours door ononderbroken linten en 
waarnodig hekken afgescheiden van het publiek. De menhindernissen zijn eveneens door linten en/of 
hekken  afgescheiden. Daardoor blijft het publiek op ruime afstand van de wedstrijdonderdelen. 
Losgebroken paarden blijven daardoor van het publiek gescheiden. Veelal zijn voldoende grooms 
aanwezig om dergelijke situaties direct te controleren.  
In geval van een losgebroken paard dient dit gemeld te worden aan de centrale omroep. Deze geeft een 
algemene waarschuwing waar dit is gebeurd en verzoekt het publiek extra oplettend te zijn en niet te 
gaan zwaaien etc. om het paard tegen te houden. 
 
De ringmeesters, posters en verkeersgeleiders zijn in het bezit van een portofoon en melden 
onregelmatigheden en incidenten direct aan de wedstrijdleider. Aanwijzingen van hen dienen direct te 
worden opgevolgd.  
 

3.4.9 Technische hygiëne. 
Ø Op het hoofdterrein en op diverse plaatsen bij de parkeerterreinen en wedstrijdonderdelen staan 

dixies. Op het hoofdterrein is een dixiegroep van 2 x 4 dixies, dames en heren gescheiden door 
een blinde wand. Aan de omheining van de groep en bij de overige stand allone dixies zijn ruim 
voldoende flacons handgel en alcohol houdende doekjes voor het reinigen van de handen 
opgehangen. De dixies worden 2 keer per dag door de leverancier gereinigd. 

Ø Afvalwater vanuit de horeca wordt opgevangen in een afvalwatertank die wordt dagelijks geleegd 
en afgevoerd. 
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Ø Bij de hoofdtent is schoon(leiding)water beschikbaar in een afgesloten drinkwatertank alsmede is 
gedistilleerd water in plastic flessen aanwezig waarmee eventueel handen kunnen worden 
gewassen. Handgel, zeep en papieren handdoekjes is zijn daarbij beschikbaar. 

Ø De tank is een originele stalen drinkwatertank uit het leger en is in het dagelijks leven in gebruik 
als drinkwatertank. In NEN 1006 (uit de hygiënerichtlijn evenementen) staat o.a.: 
          “… b. het water bij de tappunten - met het oog op de volksgezondheid - betrouwbaar is 
voor het gebruiksdoel….” ; 
De waterkwaliteit is op Vlietland getapt drinkwater vanuit het leidingnet. De tank is volledig 
gesloten en water wordt via een aftapkraantje getapt. 

Ø De drinkwatertank is zodanig geplaatst dat deze afgeschermd is van directe zoninstraling zodat 
de watertemperatuur binnen vastgestelde normen blijft e.e.a conform het waterwerkblad WB 1.4 
H “Tijdelijke Leidingwaterinstallaties” en de richtlijn NEN 1006, genoemd in de Hygiëne richtlijn 
voor Evenementen  

Ø Op de parkeerplaatsen voor de veetrailers staan schoon(oppervlakte)water sproeitanks voor 
drinkwater voor de paarden en worden gevuld met oppervlaktewater vanuit de Vliet. Deze tanks 
worden in het dagelijks proces gebruikt als sproeiwagens op zandlichamen en bij het 
schoonspuiten van wegen bij vuil transport (er zitten geen voorzieningen op om mee te gieren). 

Ø De op het terrein en bij de wedstrijdonderdelen geplaatste en duidelijk herkenbare afvalemmers - 
voorzien van zakken - worden zo vaak als nodig maar minstens één keer per dag geleegd in de 
daarvoor bestemde afvalcontainer. In 2015 was deze voorziening in de statafels verwerkt. 

Ø Na afloop van het evenement worden de parkeerterreinen met een veegwagen gereinigd en 
wordt het terrein geëgd waarbij achtergebleven mest wordt verspreid. 

Ø De toiletten worden twee keer per dag gereinigd door de leverancier van de dixies. 
Ø De eigenaren hebben eigen watervoorzieningen bij zich en voor drinkwater voor de paarden 

wordt gezorgd. Op het recreatie terrein is nergens stromend water aanwezig. Vrijwilligers in de 
horeca kunnen hun handen wassen met schoon leidingwater vanuit de beschikbare 
drinkwatertank. 

Ø Publiek en deelnemers zijn in principe gescheiden en publiek komt niet in aanraking met de 
paarden. Er zijn geen dierverblijven behalve de eigen trailers/vrachtwagens. De eigenaren 
hebben eigen watervoorzieningen bij zich en voor drinkwater voor de paarden wordt gezorgd. 
Indien dit toch het geval is en men wil de handen wassen kan dit in de hoofdtent. 

Ø De parkeerterreinen voor de veewagens wordt na afloop van het evenement met een veegwagen 
schoongemaakt. 

Ø Het terrein wordt na afloop geëgd waarbij de achtergebleven mest wordt verspreid.  
 

3.4.10   Protocol bij ongeval ruiter/menner ……..paard/pony. 

 
Taak hindernisjury: 
Bij een ongeval waarbij de ruiter/menner buiten bewustzijn is of zelf niet op kan staan, geeft de 
hindernisjury van de betreffende hindernis dit, via de portofoon, direct door aan de centrale post, 
met de mededeling: 
 
EHBO nodig op hindernis letter X  
De hindernisjury houdt ondertussen de toeschouwers op afstand. Indien de ruiter/menner buiten 
bewustzijn is of niet zelf op kan staan wordt de wedstrijd stil gelegd en zorgt de hindernisjury 
ervoor dat de ruiter niet wordt verplaatst. 
Bij een letsel aan het paard wordt de situatie gemeld aan de centrale post.  
 
Taak centrale post: 
De centrale post neemt contact op met de EHBO post via de portofoon op kanaal 4 en geeft de 
letter van de hindernis door. 
Ingeval van een gewond paard/pony waarschuwt de centrale post de parcoursbouwer (kanaal 2) 
en de veearts (kanaal 3).  
 
Taak EHBO/arts: 



 

26 
 

De EHBO’ers begeven zich naar de plaats van het ongeval en brengen de arts op hoogte via de GSM 
(06-50291086). De EHBO/Wedstrijdarts beoordelen of er een ambulance nodig is, welke wordt 
besteld via 112.  De teamleider EHBO informeert de wedstrijdleider en vangt de Ambulance op bij 
de T-splitsing en begeleid deze naar de plaats van het ongeval. Het ambulancepersoneel is door de 
gemeente geïnformeerd over de aanrijroute(s). Bij eventuele inzet van een traumahelikopter is een 
locatie met coördinaten in het veiligheidsplan opgenomen (op het veld de waterpartij) en ook bij de 
ambulancedienst bekend. 
Na afloop maken de hindernisjury en de wedstrijdarts een verslag. 
 

Hoofdstuk 3.5 Materiële ongevallen. 
Ø Eigen veiligheid en die van anderen gaat altijd voor.  
Ø Bij materiële ongevallen altijd direct de wedstrijdleider waarschuwen.  
Ø Ook bij bijna ongevallen dient de wedstrijdleider gewaarschuwd te worden. 

3.5.1 Aggregaten en dieseltank 
Nabij de tent en het secretariaat op het hoofdterrein alsmede nabij de catering op het dressuurterrein 
van het mennen staan geluidsarme aggregaten voor de algehele stroomvoorziening.  
De dieseltank is dubbelwandig uitgevoerd.  

3.5.2 Brandgevaar.  
Brandgevaar kan onder andere  ontstaan door de volgende invloeden: 

• roken 
• kortsluiting 
• blikseminslag 
• oververhitting keukenapparatuur 

 
Preventieve maatregelen: 

o verbod op open vuur, anders dan in aangegeven toegestane ruimte 
o goedgekeurde keuken apparatuur 
o voldoende goedgekeurde brandblusmiddelen  
o in tenten zelfdodende afvalbakken en asbakken 

 
Bij brand de volgende stappen ondernemen: 

Ø Probeer de brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen.  
Ø Waarschuw direct de wedstrijdleider. Zorg dat de tent rustig ontruimd wordt.  
Ø De brandplaats afsluiten voor publiek. 

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

3.5.3 Elektrische storingen. 
Preventieve maatregelen: 
Bij storingen van aggregaten en aansluitingen nooit zelf iets ondernemen. Storingen worden alleen 
verholpen door mensen van techniek.  
 
Onderneem de volgende stappen: 

Ø Bij constatering van een storing aan aggregaten of leidingen en aansluitingen direct de 
organisatie waarschuwen. 

Ø Wacht tot de mensen van techniek gearriveerd zijn. 
Ø In- en uitschakelen gebeurt alleen door mensen van techniek, alleen bij acuut gevaar mag de 

noodstop van een aggregaat ingedrukt worden. Hierdoor slaat het aggregaat uit en is alles 
spanningsvrij. 

Ø Bediening van de aggregaten gebeurt alleen door de deelverantwoordelijken van techniek. 
Ø Voorkom dat kabels en stopcontacten op vochtgevoelige plaatsen komen te liggen.  
Ø Bij extreme regenval (nationaal geldende normen) of onweersituaties wordt de wedstrijd in 

overleg met de KNHS tijdelijk stilgelegd of gestaakt. 
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Hoofdstuk 3.6 Risicomanagement 

3.6.1 Persoonlijke veiligheid 
Alle werkzaamheden ten behoeve van de opbouw, tijdens en na afloop van de wedstrijd moeten 
plaatsvinden onder leiding van de deelverantwoordelijken van de bouwploegen. 
 
Preventieve maatregelen: 

o Voor de werkzaamheden moet voldoende en duidelijke instructie gegeven worden. 
o Tijdens het evenement moet door de leidinggevende personen toezicht gehouden worden. 

 
Met name genoemde werkzaamheden en deelverantwoordelijke personen: 

Ø Keuken en tenten     Gerard vd Laan en Rina vd Bosch 
Ø Bouwploeg      Kees de Jong, Martin Spruijt en Co Pater 
Ø Tractoren-shovel en overig materieel               Kees de Jong, Martin Spruijt en Co Pater 
Ø Gewerkt moet worden met P.B.V. daar waar nodig beschikbaar bij Kees de Jong  
Ø Minderjarigen mogen alleen onder toezicht werkzaamheden verrichten 
Ø Minderjarigen mogen alleen met een geldig tractorbewijs op tractoren, shovels e.d. rijden 

3.6.2 Vermiste personen en voorwerpen 
Wanneer een kind of ander persoon dan wel voorwerpen vermist c.q. gezocht worden kan dit gemeld 
worden aan het secretariaat. Deze zorgt ervoor dat  de centrale omroep een melding of verzoek kan 
omroepen.  

3.6.3 Tent, keten  
De consumptie tent wordt voor de start van het evenement op deugdelijkheid gekeurd door de 
brandweer.  
De tent wordt regelmatig door de wedstrijdleider gecontroleerd op deugdelijkheid en verankering. 
In de tent en keten staan de vereiste brandblussers. 
Zolang de tent en keten op het terrein er staan is er ’s-nachts bewaking aanwezig. 
Behalve de centrale tent staan in het strodorp nog een aantal keten ten behoeve van de catering, EHBO, 
secretariaten en rekenkamers. 
Voor de plaats van de tent zie bijlage 6, Overzicht Strodorp 
 
Preventieve maatregelen: 

o Tent is eigendom van de organisatie en wordt in eigen beheer opgezet. 
o Bij niveauverschillen in het terrein dienen de vloeren en de spanten van de tent op een 

deugdelijke wijze uitgevlakt onderstopt te worden.  
o Rondom de tent moet er minimaal 3 mtr. ruimte zijn.  
o Open vuur en gasaansluitingen zijn verboden en er dienen voldoende brandblussers aanwezig te 

zijn. Andere eetgelegenheden worden eveneens voorafgaande aan de wedstrijd gecontroleerd 
door de brandweer. 

o Het bij de tent behorende certificaat is als bijlage bij dit plan gevoegd. 
o In tent en keten zijn brandblussers aanwezig. 

3.6.4 Weersomstandigheden, (hevige regenval, onweer, wind en hitte.) 
Uitzonderlijke weersomstandigheden kunnen de wedstrijd negatief beïnvloeden. Voorafgaand en tijdens 
de wedstrijd wordt het weer gemonitord door de wedstrijdleider. 
Bron van de informatie is de algemeen toegankelijke websitegegevens van Weer Online. Bij extreme 
weersomstandigheden wordt de weerlijn van Meteovista (weeronline) gebeld voor de actuele 
weersinformatie. De Federatievertegenwoordiger van de KNHS bepaalt, aan de hand van deze gegevens, 
in overleg met de wedstrijdorganisator, of een wedstrijd doorgang kan vinden of moet worden 
onderbroken. Hij overlegt dit met de wedstrijdleider. 
 
Preventieve maatregelen: 

o Voor weersverwachtingen wordt internet en Meteovista van Weer Online vooraf geraadpleegd.  
o Bij harde wind controleert de wedstrijdleider de tenten en de spanning van de scheerlijnen. 

 
Te nemen maatregelen: 
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Ø Bij zware regenval kan de wedstrijdleider tot stopzetting van de wedstrijd besluiten.  
Ø Bij naderend onweer of extreme weersomstandigheden wordt de wedstrijd tijdelijk stop gezet 

totdat gevaar voor mens en dier niet meer aanwezig is. 
Ø Bij windkracht ≥ 8 Bf of hoger moeten tenten worden ontruimd. Dit altijd in overleg met de 

wedstrijdleider.  
Ø Bij gebreken aan tent direct de wedstrijdleider waarschuwen. Deze schakelt de benodigde 

deelverantwoordelijken in. 
Ø Bij hevige wind tentdeuren dichtdoen.  
Ø Onder leiding van tentleiders eventueel tot ontruiming overgaan; 

 
Bij hoge temperaturen kan het in een tent te heet worden. Het is dan belangrijk dat bij aanvang van het 
programma goed gelet wordt op het aantal bezoekers dat toegelaten wordt in de tent.  

Ø Mocht de temperatuur binnen te hoog worden, dan kan de organisatie beslissen de tent te 
ontruimen.  

 
Neem contact op met crisisteam als het te warm binnen wordt. Neem nooit zelf de beslissing om een tent 
te ontruimen bij grote hitte.                                                                             
 

 

DEEL		4			CALAMITEITENPLAN	

Hoofdstuk 4.1 Algemeen 
 
4.1.1 Algemeen 
 
Het Calamiteitenplan (CP) heeft tot doel in noodsituaties zo veel mogelijk de regie in handen te houden. 
Het CP dient te zijn gericht op een adequate reactie op incidenten binnen enkele minuten, voordat 
professionele (externe) hulpverleners arriveren. 
In het geval van een calamiteit of een dreiging hiervan kan de organisatie over gaan tot het inwerking 
stellen van het calamiteitenplan. De wedstrijdleider is bevoegd om het calamiteitenplan in werking te 
stellen. Op het moment dat de brandweer ingeschakeld wordt en deze arriveert, nemen deze de leiding 
over, en worden zij waar nodig ondersteund door het calamiteitenteam. 
Een CP biedt geen garantie tegen het vóórkomen van calamiteiten, maar maakt de kans daarop geringer 
en beperkt het risico op (vervolg)schade. 
 
  

Een calamiteit is een: 
1. ‘Plotselinge gebeurtenis waardoor een ernstige verstoring van de openbare veiligheid is 

ontstaan en waarbij het leven en de gezondheid van vele personen, het milieu of grote 
materiële belangen in ernstige mate worden bedreigd of zijn geschaad, en 

2.   waarbij een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties van verschillende  
      disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te  
      beperken.  
3.  Indien een calamiteit moet worden bestempeld als een ramp, geldt er een door 
      overheden geregelde bevoegdhedenstructuur. 
 
Het CP vormt vooraf, een toets of aan alle vereiste onderdelen aandacht is besteed en dient als leidraad 
voor verkorte instructies aan medewerkers en vrijwilligers. 
 
Bij het inwerking stellen van het calamiteitenplan, worden de volgende stappen genomen: 
 

Ø Het secretariaat (verder commandopost) wordt bemand door het calamiteitenteam. De personen 
die hier samen komen staan vermeld onder belangrijke functionarissen. 

Ø Portofoonverkeer loopt via kanaal 2. 
Ø Deelverantwoordelijken, bouwploeg en tentbemanning zijn paraat om daar waar nodig te 

assisteren op aanwijzing van de wedstrijdleider of veiligheidscoördinator. 
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Hoofdstuk 4.2 Besluitvorming en verantwoordelijkheid 
 

4.2.1 Algemeen 
 
Veelal kunnen calamiteitenteam en betrokken deelverantwoordelijke(n) gezamenlijk beslissen welke 
maatregelen getroffen moeten worden. 
In geval van een calamiteit die vraagt om stopzetting van een programma of ontruiming van een tent of 
terrein, is het de evenementorganisatie die besluit of een dergelijke maatregel genomen wordt. 
Dit besluit wordt genomen in overleg met het calamiteitenteam en de betreffende 
deelverantwoordelijke(n). 
Vanwege het vrijwilligerskarakter van het evenement hebben de deelverantwoordelijken, 
calamiteitenteam en arts/EHBO-team een adviserende rol bij de besluitvorming. Zelfstandig genomen 
besluiten van de deelverantwoordelijken vallen onder directe verantwoordelijkheid van de 
evenementorganisatie. Indien (externe) hulpdiensten op ons verzoek of uit eigen beweging maatregelen 
nemen op het evenement, zullen de besluiten zoveel mogelijk ter ondersteuning van die hulpdiensten 
genomen worden.  

 

4.2.2 Calamiteitenteam (CT): 
 
Ten tijde van een calamiteit is het lokale Calamiteitenteam (CT) belast met de operationele leiding, 
de coördinatie en contacten met hulpverleningsinstanties en deelnemers aan het evenement.  
Het Calamiteitenteam is verantwoordelijk voor het nemen van de volgende preventieve 
maatregelen: 

• geven van veiligheidsinstructie aan vrijwilligers. Dit houdt in: veiligheid tijdens het 
evenement, calamiteitenplan en uitvoering; 

• geven van instructie aan tentleiders per tent. Hierbij wordt gekeken of elke tent voldoet aan 
de eisen;  

• het begeleiden van de brandweer, politie en EHBO tijdens de voorinspectie. 
 
Het Calamiteitenteam bestaat uit de volgende personen zoals hieronder weergegeven. De leiding 
van het Calamiteitenteam ligt bij de Wedstrijdleider. 
 
Afhankelijk van het karakter van de calamiteit ligt de verantwoording voor de afhandeling van een 
calamiteit bij het CT, de gemeente, politie, brandweer of reddingsbrigade.  
 
Het calamiteitenteam houdt zich bezig met de volgende werkzaamheden: 

o Geven van veiligheidsinstructie aan vrijwilligers. Dit houdt in: veiligheid tijdens het evenement, 
calamiteitenplan en uitvoering 

o Geven van instructie aan tentleiders per tent. Hierbij wordt gekeken of elke tent voldoet aan de 
eisen.  

o Het begeleiden van de brandweer, politie en EHBO tijdens de voorinspectie. 
 
Het team bestaat uit de volgende personen: 
 

Naam Functie Telefoonnummer 
Ton Spaan Wedstrijdleider 06 – 57323551 
Conny Zonneveld Bestuurslid Stichting Eventing Zuid-Holland - 

SGW 
06 –  

Kees de Jong Bestuurslid Stichting Eventing Zuid-Holland - 
SGW 

06 – 22997655 

Martin Spruijt Bestuurslid Stichting Eventing Zuid-Holland - 
SGW 

06 – 49117639 

Joyce Barbier Bestuurslid Stichting Eventing Zuid-Holland - 
SGWM 

06 – 27044032 
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Ab Spaan Parcoursbouwer mennen 06 – 46038747 
Niels Lelieveld EHBO-coördinator 06 – 22047304 
Astrid van der Meer Coördinator vrijwilligers 06 – 10530484 
Calamiteitennummer: 06 – 47563710 

 
 

Hoofdstuk 4.3 Ongeval met meerdere slachtoffers,  

4.3.1 Meerdere slachtoffers: 
Meest aannemelijk valt  te denken aan meerdere verwonde personen veroorzaakt door een 
ontplofte gastank of door een losgebroken en/of op hol geslagen paard.  

4.3.2 gewondenplaats 
In dat geval wordt de tent op het hoofdterrein geheel of gedeeltelijk ontruimd en ingericht als 
noodopvang. Door het plaatsen van afgeschermde bouwhekken wordt een aparte ruimte 
geformeerd. 
 
Te nemen maatregelen: 

Ø Veroorzaak geen paniek; 
Ø Zet in de hoofdtent een gedeelte af doormiddel van dichte bouwhekken 
Ø Probeer mensen op een veilige afstand te houden; 
Ø Aanrijdroutes voor hulpdiensten vrijhouden; 
Ø Arts/EHBO behandelen de slachtoffers.  
Ø Al naar gelang de aard/ernst van de situatie wordt de centrale meldkamer geïnformeerd 

door de teamleider van de EHBO en wordt aangegeven in welke mate moet worden 
opgeschaald en/of een traumahelicopter noodzakelijk is. 

Ø Hulpdiensten opvangen bij de T-splitsing en begeleiden naar het hoofdterrein/strodorp. 
 

Hoofdstuk 4.5 Nationale Calamiteit, bommelding. 

4.5.1 Nationale calamiteit 
bij een nationale calamiteit kan het gebeuren dat evenementen worden stilgelegd. De burgemeester zal 
hiertoe besluiten en vervolgens contact opnemen met de organisatie. Hoewel het belang van het door 
laten gaan van het evenement voor de organisatie zeer groot is, zal op dat moment de wedstrijden 
worden stilgelegd. De wedstrijdleider zal melden dat het evenement is afgelast en oproepen om het 
terrein rustig te verlaten. Vervolgens zullen alle medewerkers het publiek zoveel mogelijk informeren. 
Ontruiming is in dit geval niet nodig.    

4.5.2 Bommelding           
Het is hoogst onwaarschijnlijk (maar niet ondenkbaar) dat Stichting Eventing Zuid Holland het slachtoffer 
wordt van een terroristische dreiging zoals een bommelding. In geval van een bedreiging zal direct 
contact op worden genomen met de politie. Gezamenlijk kan worden ingeschat of het een serieuze 
dreiging is en naar aanleiding daarvan kan besloten worden het terrein te ontruimen. Daarna ligt de regie 
bij de E.O.D. hoe het terrein wordt onderzocht. Als het terrein tijdig is vrijgegeven kunnen de 
wedstrijdonderdelen worden hervat. Zo niet dan wordt SGWM Vlietland definitief afgelast.   
 
Over het algemeen komt een bommelding ruim voor de te noemen ontploffingstijd binnen. 
Een eventuele bommelding kan slechts binnen komen op het telefoonnummer van het 
wedstrijdsecretariaat. De wedstrijdsecretaris meldt dit direct aan de wedstrijdleider/leider van het 
crisisteam. Komt de bommelding anderzijds binnen dan moet zo snel mogelijk de wedstrijdleider 
gewaarschuwd worden.   
De uitgewerkte handelwijze is opgenomen in bijlage 9 
Het protocol is doorgenomen met het calamiteitenteam van de organisatie. 
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Te nemen maatregelen: 
Ø De wedstrijdleider/leider van het crisisteam  informeert direct 112.  
Ø Het crisisteam wordt geformeerd. 
Ø Politie neemt regie over 
Ø Handelen volgens het protocol bijlage 9 

4.5.3 Protocol Bommelding 

4.5.3.1  Algemeen 
Bij een bommelding is de veiligheid van alle aanwezigen op het hoofdterrein of langs het parcours in het 
geding.  

ü De organisatie ontvangt een telefonische of schriftelijke bommelding; 
ü Er wordt langs het parcours op het evenemententerrein een verdacht voorwerp aangetroffen.    

4.5.3.2  Algemeen te nemen maatregelen  
ü Bij zowel een telefonische als een schriftelijke bommelding moet onmiddellijk gebeld worden naar 

112.   
ü Na ontvangst van de bommelding moet de politie aan de hand van het telefoongesprek, het 

ingevulde bommeldingsformulier (zie hierna) of de ontvangen brief, fax of mail de melding 
beoordelen en analyseren.  

ü Bij een ontruiming in verband met een bommelding is het noodzaak om de mensen zo snel 
mogelijk van het evenemententerrein te verwijderen. Hierbij worden alle vluchtwegen gebruikt, 
tenzij dit niet mogelijk is, omdat de melding aangeeft dat op een van deze plaatsen de bom 
geplaatst is of dat er een verdacht voorwerp is gevonden.  

ü invullen van het bommeldingsformulier 
 

4.5.3.3  Soorten meldingen en hoe te handelen 

4.5.3.4  Telefonische bommelding  
ü Bel onmiddellijk 112 en de calamiteiten coördinator 
ü Probeer zoveel mogelijk informatie van de melder te verkrijgen. Essentieel is hierbij: 

• Waar is de bom geplaatst? 
• Wanneer explodeert de bom?  
• Hoe ziet de bom eruit?  
• Wie uit deze dreiging en waarom? 

ü Het gesprek NOOIT doorverbinden naar een ander toestel; 
ü Toon medeleven aan de melder en blijf te allen tijde vriendelijk;  
ü Duidelijk maken aan de melder dat je deze vragen stelt om levens van mensen te redden;  
ü Probeer het gesprek zo letterlijk mogelijk weer te geven (opname of schriftelijk); 
ü Spreek met niemand over de melding;  
ü Leg vast wie van de bommelding weten.  
ü Vraag aan degenen die kennis hebben van de bommelding er met niemand over te spreken.  
ü Probeer het telefoonnummer van de beller te achterhalen/te noteren 
ü invullen van het bommeldingsformulier verkrijgbaar bij het secretariaat. 

4.5.3.5  Bommelding per post  
Een bom kan ook schriftelijk worden gemeld, namelijk per e-mail, fax of brief. Als er een bommelding per 
brief ontvangen wordt dan is het noodzakelijk dat deze brief zo min mogelijk door derden wordt 
aangeraakt. Vingerafdrukken en andere sporen van de afzender kunnen de politie helpen bij het 
onderzoek. Om te voorkomen dat deze sporen vernietigd worden, wordt de brief zo spoedig mogelijk in 
een plastic mapje of envelop gedeponeerd.     

ü Bel onmiddellijk 112 en de calamiteiten coördinator;  
ü Spreek met niemand over de schriftelijke bommelding;  
ü Zowel de brief als de envelop in een doorzichtig mapje deponeren (i.v.m. mogelijke aanwezige 

sporen of vingerafdrukken);  
ü Leg vast wie van de schriftelijke bommelding weten; 
ü Leg vast wie de brief hebben aangeraakt 
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ü Vraag aan degenen die kennis hebben van de schriftelijke bommelding er met niemand over te 
spreken.  

ü invullen van het bommeldingsformulier verkrijgbaar bij het secretariaat. 

4.5.3.6  Verdacht voorwerp  
Het is mogelijk dat een bom niet vooraf gemeld wordt, maar dat er door een persoon een verdacht 
voorwerp wordt ontdekt.  

ü Bel onmiddellijk 112 en de calamiteiten coördinator;  
ü Beveiligingsmedewerkers zorgen ervoor dat het voorwerp niet wordt aangeraakt of wordt 

verplaatst;  
ü Wanneer het voorwerp niet te identificeren is, worden de volgende acties ondernomen:  
ü Het afsluiten van het gebied;  
ü De personen die het verdachte voorwerp hebben ontdekt moeten in de omgeving aanwezig zijn 

voor eventuele ondervraging;  
ü Toegang tot de gevarenzone voorkomen en vrijhouden voor hulpverleningsdiensten;  
ü De omgeving ruim afzetten 
ü invullen van het bommeldingsformulier verkrijgbaar bij het secretariaat 

Opvolgen instructies calamiteiten coördinator, totdat dit overgenomen wordt door 
hulpverleningsdienst 

Hoofdstuk 4.6 Stopzetten programma 

4.6.1 Paniek 
Het ineens stopzetten van een programma kan leiden tot paniek en moet ten koste van alles worden 
vermeden. Als er tijdens het evenement zich situaties voordoen die geen voldoende veiligheid kunnen 
garanderen kunnen deze evenement worden stilgezet. Voorbeelden hiervan zijn brand, harde wind, (te) 
volle tenten, enzovoort. 
De organisatie kan dan vervolgens overgaan tot het ontruimen van een tent, het evenement of 
onderdelen ervan. 
De eindverantwoordelijken van het crisisteam lichten de deelverantwoordelijken in; 
 
Preventieve maatregel: 

o Hoofd koel houden, observeer en denk, actie ondernemen. 
o Programma wordt genuanceerd afgebouwd. 
o Wedstrijdleiding informeert publiek met script. 
o hulp aan zwaksten (kinderen, gehandicapten) 
o Melden besluit en reden ontruiming. 
o De vluchtwegen noemen en aanwijzen. 

 
Van medewerkers die niet bij de ontruiming zijn ingezet wordt verwacht dat ze mensen zo veel mogelijk 
opvangen en begeleiden. Tevens zorg dragen voor begeleiding van bezoekers etc. naar de 
parkeerplaatsen en organiseren van een geordende afreis. 
 
Te nemen maatregelen: 

Ø Gedraag je als medewerker en veroorzaak geen paniek; 
Ø Probeer mensen op een veilige afstand te houden; 
Ø Aanrijdroutes voor hulpdiensten vrijhouden; 
Ø Stel mensen gerust, voorkom paniek.  
Ø Voorkom agressie door publiek niets te dwingen 
Ø Let op gebruik van telefoons dat bezoekers niet meeluisteren.  
Ø Bij persoonlijk letsel Wedstrijdarts/EHBO (laten) inschakelen, slachtoffers zo spoedig mogelijk 

afschermen van publiek. 

4.6.2 Ontruiming 
Afhankelijk van de ontstane calamiteit of bij een bommelding kan het noodzakelijk zijn dat het (met 
name het hoofdterrein/strodorp) terrein ontruimd zal moeten worden. De centrale omroep zal een 
mededeling doen aan het publiek. Na het omroepen van de boodschap, begeleiden leden van de 
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organisatie zonodig de bezoekers het terrein af. Het terrein is aan alle kanten ontsloten en men kan alle 
kanten op. 

4.6.3 Protocol ontruiming 
  
De ontruimingsprocedure kent de volgende stappen:  

• Bij kleine calamiteit = incident (portofonisch) melden aan wedstrijdleider. 
• Bij grote calamiteit direct 112 bellen. 
• Overleggen over al dan niet opstarten van de daadwerkelijke ontruiming van   het 

evenemententerrein;  
• De vrijwilligers leiden de bezoekers naar een veilige plek buiten het evenemententerrein,  
• De hulpverleningsdiensten worden opgevangen door de coördinator beveiliging; 

 
De wedstrijdleider/coördinator brengt de vrijwilligersorganisatie op de hoogte van de geldende situatie. 
Relevante veranderingen in de situatie worden, zolang de hulpverleningsdiensten nog niet zijn 
gearriveerd, door de coördinator beveiliging aan de beveiligingsmedewerkers gemeld; 
 
De centrale omroep zorgt ervoor  dat de bezoekers op de hoogte worden gesteld. De bezoekers worden 
verzocht het evenemententerrein snel maar zonder paniek te verlaten en daarbij de aanwijzingen van de 
organisatie op te volgen. 
 
Coördinatie 
Coördinator Ontruiming = Wedstrijdleider  
Ontruimers = leden van de Bouwploegen/calamiteitenteam/vrijwilligersorganisatie 
 
Overname regie 
Wanneer de hulporganisaties arriveren nemen zij de regie van de situatie over. 

4.6.4 Agressie.  
Probeer bij gevallen van agressiviteit vooral rustig te blijven en niet de confrontatie aan te gaan. 
Personen die slachtoffer zijn van paniek of agressie, nooit aan hun lot overlaten, ook als ze geen EHBO 
nodig hebben. 
 
Preventieve maatregel: 

o Hoofd koel houden, observeer en denk, actie ondernemen. 
o Voorkom agressie door publiek niets te dwingen 

 
Te nemen maatregelen 

Ø Direct de wedstrijdleider inlichten. 
Ø De deelverantwoordelijken bepalen verder wat er gebeurt. 

Hoofdstuk 4.7 Routing hulpdiensten zie Bijlage 5. 

4.7.1 Algemeen 
 
Elk terrein van een bepaald wedstrijdelement dient een vrije toegang te hebben voor hulpdiensten.  
 
Voor de crosscountryroute zijn er 2 invalswegen waarlangs de hindernissen of terreinen 
bereikbaar zijn zie BIJLAGE 5. De toegang naar de  verschillende onderdelen van het mennen  
verloopt via de rondweg of het fietspad.  
Voor het eventueel inzetten van een traumahelikopter staan de X en Y coördinaten vermeld. 
 
Preventieve maatregelen: 

o Bij het ontwerpen van de route voor de cross-country en de marathon voor menners houden de 
parcoursbouwers rekening met de bereikbaarheid van de hindernissen en de toestand van de 
paden. Uitgangspunt is dat elke hindernis tot op minmaal 30 meter benaderd kan worden door de 
ambulance.  

o Voorkomen moet worden dat een hindernis een doorgang verspert. Als dit niet anders kan dan 
dient de hindernis zo ontworpen te zijn dat met mankracht de doorgang vrijgemaakt kan worden. 
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Als er door de organisatie hulpdiensten zijn opgeroepen, dan wordt dit meteen doorgegeven aan de 
wedstrijdleider.  
 
Te nemen maatregelen: 

Ø De wedstrijdleider zorgt ervoor dat iemand met een portofoon de hulpdiensten opvangt bij de T-
splitsing Rietpolderweg. Deze persoon moet op de hoogte zijn van de plaats van bestemming en 
de snelste aanrijroute(s).  

Ø Bij meerdere hulpdiensten blijft deze persoon bij de splitsing.  
Ø Overige verantwoordelijken zorgen ervoor dat de aanrijroute(s) zo snel mogelijk wordt 

vrijgemaakt.  
Ø Bij een incident in het crosstraject of de marathon wordt de coördinator van de betreffende 

bouwploeg geïnformeerd door de wedstrijdleider of centrale. 
Ø Als er niemand bij de hoofdingang is, de hulpdiensten altijd doorsturen naar de wedstrijdleider. 
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4.7.2 Externe hulpdiensten. 
 
Bij de aansluiting van de Rietpolderweg met de rondweg van het recreatiegebied ”VLIETLAND” worden zij 
opgevangen door iemand van de organisatie die in het bezit is van een portofoon en die op de hoogte is 
van de locatie van de calamiteit. Deze taak heeft de coördinator van de EHBO 
De aanrij route is altijd via de Hofvlietweg/Rietpolderweg 

 
Alleen het crisisteam heeft indien nodig overleg met externe hulpdiensten zoals politie, 
brandweer, Reddingsbrigade en RAV en dienen in geval van nood als aanspreekpunt.  
 
Ingeval van een calamiteit op de overige locaties op Recreatieterrein Vlietland moet wederzijds 
contact onderhouden worden met de reddingsbrigade Leidschendam (071-5617490). In geval dat 
hulpdiensten elders noodzakelijk zijn dienen menners die zich op dat moment op de Rietpolderweg 
bevinden te worden gewaarschuwd. De centrale omroep informeert de wedstrijdleider over de 
situatie en de contactpersonen van de bouwploegen, de EHBO en die van de vrijwilligers 
(verkeersregelaars). 

Hoofdstuk 4.8 Communicatie met media 

4.8.1 Uitgangspunten: 
o Contact met de media lopen via het calamiteitenteam. 
o Alleen feiten kort en bondig, geen speculatie of van horen zeggen. 
o Bereid je met het calamiteitenteam even voor. 
o Geen prognoses. 
o Let op met insinuaties vanuit de media (is het niet zo dat ….) , verdedig je niet. 
o Kom er later op terug in de vorm van een verklaring, neem denktijd. 

 

4.8.2 Voorbeeld communiqués: 
 

Ø Brand 
Er is brand (geweest) op/in de tent op het hoofdterrein of bij de waterpartij. Deze is/wordt momenteel 
geblust door de organisatie. Brandweer is onderweg. Verzoek weg vrij te laten. Eventuele evacuatie: 
gezien de ernst v.d. brand is besloten het hoofdterrein te ontruimen. Dit ter voorkoming van mogelijk 
letsel onder publiek en deelnemers. Er is geen reden tot paniek. Iedereen verzoeken via voet en 
fietspaden het terrein te verlaten. Volg instructies organisatie strikt op. 
 

Ø Ernstige lichamelijke verwonding bezoeker/deelnemer 
Zoals u heeft gezien/vernomen, heeft er zich een ongeluk voorgedaan waarbij een persoon gewond is 
geraakt. Wordt behandeld door professionele Wedstrijdarts/EHBO en wordt voor verder voor 
controle/behandeling naar huisartsenpost/ziekenhuis vervoerd. Indien status patiënt bekent is dan een 
vervolg communiqué. 
 

Ø Ernstige lichamelijke verwonding paard/pony 
Zoals u heeft gezien/vernomen, heeft er zich een ongeluk voorgedaan waarbij een paard/pony gewond is 
geraakt. In overleg met de eigenaar is besloten het paard/pony voor verdere behandeling naar de 
dichtstbijzijnde dierenkliniek te brengen. Indien status bekent volgt een nieuw communiqué. 
 

Ø Zeer ernstige lichamelijk verwonding paard/pony 
Zoals u heeft gezien/vernomen, heeft er een ongeluk voorgedaan waarbij een paard/pony gewond is 
geraakt. 
Gezien de ernst van de verwonding is in overleg met de eigenaar besloten euthanasie uit te voeren. 
 

Ø 5. Dood in de ring van paard/pony 
Zoals u heeft gezien/vernomen, heeft er een ongeluk voorgedaan waarbij een paard/pony is overleden. 
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4.8.3 Telefoon instructies 
 
1. Bel 112 
 
2. Vraag om de meldkamer van de Brandweer, RAV of Politie voor de regio  Haaglanden  
 
3. Deel mee: 
 

Ø Wie je bent en dat de melding betrekking heeft op het Hippische evenement op Recreatieterrein 
Vlietland, te Leidschendam-Voorburg 

Ø Wat er precies aan de hand is en als er gewonden zijn om hoeveel personen dit gaat en wat de 
aard van de verwondingen zijn; 

Ø Welke route er gevolgd moet worden, én dat er bij de Kruising Rietpolderweg/Rondweg 
Vlietland iemand met portofoon klaar staat, voor begeleiding op het terrein indien nodig. 

Ø Vermeld het crisisteam telefoonnummer 06 – 47 56 37 10. 
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Hoofdstuk 5 Aanwijzingen in geval van nood 

Noodsituatie: 
Ø Voorkom paniek, blijf kalm. 
Ø U belt de organisatie 06 – 47 56 37 10 en geeft uw bevindingen door. 
Ø Heeft u een portofoon….. meldt u bij de centrale omroep. Deze zal de 

benodigde actie ondernemen. 
Ø Altijd…eigen veiligheid eerst. 

 

Losgebroken paarden: 
Ø U belt de organisatie 06 – 47 56 37 10 en geeft uw bevindingen door. 
Ø Heeft u een portofoon….. meldt u bij de centrale omroep. Deze zal de 

benodigde actie ondernemen. 
Ø Probeer het paard/pony niet tegen te houden dat verhoogt de paniek bij het dier 
Ø ga niet zwaaien met armen of hard roepen 
Ø Stuur het dier zo mogelijk open plekken in. 

 

Ongevallen. (mens en/of dier) 
Ø U belt de EHBO teamleider 06 – 22 04 73 04  
Ø Heeft u een portofoon …… meldt u bij de centrale omroep 

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

Brand  
Ø U belt de organisatie 06 – 47 56 37 10  
Ø Heeft u een portofoon …… meldt u bij de centrale omroep. Deze zal  

               de benodigde actie ondernemen. 
Ø Probeer de brand te blussen met de aanwezige blusmiddelen.  
Ø Ingeval brand in de hoofdtent…..Zorg dat de tent rustig ontruimd wordt.  
Ø De brandplaats afsluiten voor publiek. 
Let op: aggregaten, elektrische apparatuur en bakvet nooit met water blussen. 

 

Ontruiming terrein 
Ø De centrale omroep verzoekt bezoekers en deelnemers het 

evenemententerrein snel maar zonder paniek te verlaten.  
Ø Volgt u de aanwijzingen van de organisatie op en blijf rustig. 

 
v Het terrein is naar alle kanten ontsloten. 

 

In alle  gevallen…..!  
 

        en Blijf  
rusti

g 
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BIJLAGEN:	
 

Bijlage 1 Fotoplattegrond wedstrijdlocaties 

Bijlage 2 Overzicht crossparcours ruiters 

Bijlage 3 Overzicht wegparcours en marathon mennen 

Bijlage 4 Parkeerplan 

Bijlage 5 Aanrijroutes hulpdiensten 

Bijlage 6 Overzicht plattegrond strodorp en lokatie brandblussers 

Bijlage 7 Veiligheidscertificaat hoofdtent 

Bijlage 8 Overzicht vluchtlijnen 

Bijlage 9 Algemene aanwijzingen in geval van nood 

Bijlage 10 Checklist KNHS (technisch parcours) 

Bijlage 11 Checklist Organisatie (algemeen terrein) 

Bijlage 12 Algemene voorwaarden 
 
 
 
 


