
           
 
 

Veiligheidsprotocol 
Wedstrijd:      
Datum:      
Plaats:      
Organisatie 
 Voorzitter WOC:       
 Wedstrijdleider:       
 BHV-ers:       
 
Communicatie 
 Telefoon wedstrijdleider:      
 Telefoon kantine:      
 Microfonist(en):      
 
 Aanwijzingen. 

1. Op het wedstrijdterrein, en overigens ook op de gehele accommodatie, dienen aanwijzingen 
van de wedstrijdleider, de scheidsrechters of de jury-leden te worden opgevolgd. 

2. Op de accommodatie, buiten het wedstrijdterrein, dienen bovendien aanwijzingen van 
sportparkpersoneel of vertegenwoordigers van de organiserende vereniging te worden 
opgevolgd. 

3. Normaal gangbare en geldende gedrags- en fatsoensregels worden in acht genomen. 
 
Ongevallen. 

4. Bij ongevallen, blessures of anderszins op het wedstrijdterrein kan door deelnemers en 
juryleden een beroep worden gedaan op de aanwezige medewerkers van het Rode 
Kruis/Ehbo.  
Locatie:      

5. Iedereen in relatie tot de wedstrijd aanwezig op de accommodatie kan een beroep doen op de 
geëigende hulporganisaties als vermeld in bijgaand overzicht. 

 
Brand blusmateriaal. 

6. Het volgende brandblusmateriaal is aanwezig:      
7. AED  

Locatie:      
Coolpacks 
Locatie:      

 
8. Bhv 

De volgende persoon is aanwezig als bhv’er:       Functie:      
 
 
 
 
 

Plattegrond  



Calamiteiten. 
9. Bij calamiteiten op het wedstrijdterrein inclusief warming-up velden en opstallen nabij het 

wedstrijdterrein, dan wel calamiteiten die aldaar een impact hebben, geldt de volgende 
procedure: 

 

 De wedstrijd is te allen tijde verantwordelijk voor het verloop van de wedstrijd 

 In afwachting van de hulpdiensten worden de aanwijzingen van de wedstrijdleider 
opgevolgd;      zorgt voor dat de baan toegankelijk is voor hulpdiensten. 

 De wedstrijdleider maakt zijn aanwijzingen via de microfonist bekend;Tevens worden 
kleedkamers en kantine op de hoogte gebracht van de genomen maatregels. 

 Bij ontruiming en inruiming is de procedure als volgt :      (mogelijke procedure: de 
chefjury wordt ingeschakeld om na herkenbaarheid d.m.v. hesje de deelnemers van 
het betreffende nummer mee te nemen naar afgesproken plaats. De scheidrechters 
en starter zorgen elk voor een deel van de omgeving rondom de baan en laten 
toeschouwers en deelnemers aansluiten bij de groepen die o.l.v. de chefjury van het 
veld afkomen.) 

                   Ingeval van onweer: 

 Neemt de wedstrijdleider de beslissing om evt. te ontruimen 

 Iedereen dient dan het wedstrijdterrein te ontruimen. 
                   Tegen evt. hoge zomerse temperaturen: 

        
                   Tegen onderkoeling: 

        
                   Overig: 

 De wedstrijdleider neemt de beslissing als er ontruimd of ingeruimd wordt. Hij deelt dit 
via de microfonist mede aan alle betrokken. 

 Wedstrijd/ omgeving specifieke risico’s      
 
 

Vluchtroutes 

 Bij inruiming  wordt iedereen verzameld bij:      

 Bij ontruiming wordt iedereen verzameld:      

 Indien noodzakelijk worden de alternatieve (nood)uitgangen van de accommodatie 
door aanwezig sportparkpersoneel ontsloten. Te weten:      

 Bij aanwezigheid van hulpdiensten worden de aanwijzingen van de officier van dienst 
van de brandweer opgevolgd. Hij/zij kan zich bedienen van de microfonist. 

 
 

Adressen en telefoonnummers medische en hulpdiensten 
 
Dienst Naam Adres Portofoon 

kanaal 
Telefoonnummer 

Rode Kruis/Ehbo                         

Huisartsenpost                         

Dienstdoende 
tandarts 

                        

Ziekenhuis                          

Ambulance                         

Brandweer                         

Politie                         

Bhv’ers                         

Beheerder 
sportpark 

                        

 
 

    

 
 
 
 



Algemene aanwijzingen: 

 Voorafgaande aan een wedstrijd wordt aan elke chefjury  het veiligheidsplan  uitgereikt.  

 Bij het verstekken van de materialen aan de jury wordt nu ook een velgekleurd hesje 
uitgereikt.  

 Elke organisatie werkt volgens hetzelfde format van het ontruimingsplan. 

 Atleten en toeschouwers worden hiervan op de hoogte gebracht.  

 Ontruiming wordt 1 x per jaar geoefend( per vereniging) 

 Het aantal BHV’ers is afhankelijk van de te verwachten aantal deelnemers en 
toeschouwers.Arbo schrijft voor om voldoende BHV’ers in te zetten. Het aantal wordt bepaald 
door de organisatie i.s.m. de wedstrijdleider. 

 In dien wenselijk kunnen de bhv’ers worden ingeschakeld bij de ontruiming of inruiming.( zij 
zijn beter op de hoogte van de omgeving en weten waar de verschillende locaties beschreven 
in het veiligheidsplan zijn. 

 Het ontruimingsplan wordt vooraf ter goedkeuring voorgelegd aan de wedstrijdleider 

 Wedstrijdorganisatie brengt de betrokkene vooraf op de hoogte en vult de wedstrijdspecifieke 
informatie in. 

 Een plattegrond met daarop de vluchtwegen en de noodzakelijke telefoonnummers is duidelijk 
op het wedstrijdterrein aanwezig. 

 Op de plattegrond zijn de vluchtroutes aangegeven, de brandblusmiddelen, EHBO- dozen, 
locatie telefoon, locatie EHBO, sleutels voor de ontsluiting van het sportpark 

  
 


