
 

 

 

 

 

 

 

Protocol calamiteiten 

 

0 Uitgangspunten: 

 

1 De hoogst noodzakelijke zaken moeten we regelen, tegelijkertijd moeten we niet alles willen 

vastleggen en moet het sporten leuk en ontspannen blijven 

2 Er zullen  situaties zijn die niet of nauwelijks te voorzien waren of die redelijkerwijs niet  zijn te 

ondervangen.  

3 Uiteraard zijn we gehouden naar beste vermogen te handelen. 

 

Kortom, we handelen naar eer en geweten maar zijn niet gehouden tot het onmogelijke. 

Alles willen regelen, kan ook beklemmend werken ,het moet leuk blijven 

 

Actiepunten 

 

1 Preventie: 

 

Bij startertrainingen wordt aandacht besteed aan gezondheid, voeding en bewegen. 

Facultatief kan ook  voorlichting gegeven worden aan leden die al langer lid zijn. 

Geadviseerd worden een sport medische keuring te laten uitvoeren c.q. deze na verloop van tijd 

te herhalen.  

Bij inschrijving wordt gevraagd omstandigheden te melden die van belang kunnen zijn voor de 

eigen gezondheid. 

 

Samengevat 

 

1.1 Bij startertrainingen wordt informatie gegeven over gezondheid, voeding, bewegen, 

schoeisel  

1.2 Sportmedische keuring wordt uitgevoerd  

1.3 Bij inschrijving wordt naar gezondheid gevraagd 

 

Ook degenen die al langer lid zijn ,wordt erop gewezen afwijkende medische omstandigheden  

kenbaar te maken bij de hoofdtrainer  

 

1.4 Leden vragen na te denken over een  sportmedische keuring en evt. 

gezondheidsproblemen te melden bij trainer 

 

Het bestuur  bevordert deelname aan reanimatiecursussen  

 

1.5 Deelname aan reanimatiecursussen wordt bevorderd vanuit het bestuur, voor trainers 

gratis 

 

 

In principe loopt men met maximaal twee personen naast elkaar, meer en herhaalde aandacht is 

hiervoor nodig. 



 

 

 

1.6 Groepen lopen rechts langs de weg en in beginsel met niet meer dan twee personen 

naast elkaar 

 

 

Trainers of door hen aangewezen/gevraagde personen hebben altijd per afzonderlijke groep 

tijdens de activiteiten een mobiele telefoon beschikbaar . Dit geldt voor alle disciplines binnen de 

ABC. 

 

1.7 Trainers of door hen aangewezen derden beschikken over een mobiele telefoon tijdens 

de activiteiten 

 

De tasjes waarin o.a. de thermodekens aanwezig zijn, worden door de trainers  bij elke activiteit 

meegenomen. 

 

1.8 EHBO tasjes met daarin thermodekens meenemen tijdens de activiteit(trainers/ 

begeleiders) 

 

Het telefoonnummer van het clubgebouw wordt opgenomen in de desbetreffende mobiele 

telefoons zodat communicatie kan plaatsvinden. Trainers zorgen dat hun onderlinge mobiele 

nummers worden uitgewisseld en vastgelegd in hun telefoon. Degenen die bevoegd zijn te 

reanimeren of BHV-er zijn worden verzocht hun naam kenbaar te willen maken en zo nodig 

bijstand te verlenen 

 

1.9 Trainers zorgen dat telefoonnrs van andere trainers in hun mobiel staan en het 

telefoonnr. van het ABC gebouw 

 

1.10 Mensen die een reanimatiecursus hebben gedaan of BHV-er zijn, worden gevraagd zo 

nodig assistentie te verlenen 

 

Degene die de bardienst heeft beschikt over een lijst van leden met telefoonnummers  van de 

leden. In geval van calamiteiten is de (hoofdtrainer/trainer/begeleider van een groep) degene die 

de primaire verantwoordelijkheid draagt , de leiding heeft en zo nodig opdrachten geeft. 

 

1.11 Lijst met telefoonnrs van leden moet beschikbaar zijn achter de bar en bekend zijn bij 

degene die bardienst doet  

 

Praktisch een keer uittesten/oefenen kan heel nuttig zijn. 

 

 

2 Feitelijke activiteit c.q. noodsituatie: 

 

In geval handelen vereist is vanwege ongeval of gezondheid, is de (hoofd)trainer dan wel zijn of 

haar plaatsvervanger de eerst verantwoordelijke. 

 

2.1 (Hoofd)trainer  is eerst verantwoordelijk  en geeft leiding 

 

 

De eerste zorg betreft de betrokken persoon. In geval van bewusteloosheid wordt 112 gebeld en 

ademhaling gecontroleerd en zo nodig luchtweg vrij gemaakt. Indien geen ademhaling, wordt 



 

 

gestart met reanimatie. Doorgaan tot er hulp is. ABC beschikt  in het clubgebouw over een AED. 

Bij bloeding druk uitoefenen op de wond en zo nodig 112 bellen. Bij ernstige brandwonden 

koelen met lauw water en bellen met 112.Indien 112 niet wordt gebeld dient inschakeling van de 

huisarts te worden overwogen. 

 

2.2 Eerst voor betrokken persoon zorgen 

2.3 Bewusteloos : 112 bellen, ademhaling controleren en zo nodig luchtweg vrij maken 

2.4 geen ademhaling; reanimatie starten en doorgaan tot er hulp is. 

2.5 bloeding: druk uitoefenen op wond en zo nodig 112 bellen 

2.6 brandwonden : koelen met lauw water, ernstig 112 bellen  

2.7 Zo nodig huisarts benaderen 

 

Zorg dat er geen gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan c.q. hef deze z.s.m. op. Rust rond het 

slachtoffer is geboden. Gekwalificeerde en voldoende aandacht aan het slachtoffer geven. 

 

2.7 Let op verkeersveiligheid, zorg voor rust rond slachtoffer, alleen mensen in nabijheid 

die gekwalificeerd  en/of vertrouwd zijn. 

 

Zorg voor een goede overdracht van het voorval aan de hulpverleners en begeleid desgewenst en 

zo mogelijk het slachtoffer totdat deze in vertrouwde handen is. 

 

2.8 Vertel de hulpverleners duidelijk wat er heeft plaatsgevonden en draag het slachtoffer 

goed over 

 

Heb ook aandacht voor de overige deelnemers aan de activiteit, breng hen  zo nodig in 

veiligheid. Vervolg zo mogelijk de activiteit en bewaar de rust. Zorg dat emoties aandacht krijgen . 

 

2.9 Besteed ook de nodige aandacht aan de overige deelnemers (verkeersveiligheid)en geef 

emoties de ruimte 

 

Zorg dat zo nodig de betrokken familie/partner zo adequaat mogelijk op de hoogte wordt 

gesteld van de gebeurtenis en van alles wat in dat verband van belang is. In geval van ernstige 

feiten moet de voorzitter en/of de secretaris van de vereniging direct op de hoogte worden 

gebracht. 

 

2.10 Trainer draagt zorg voor communicatie met de betrokken familie/partner. Zo nodig(in 

geval van dramatische gebeurtenissen, te bepalen door trainer/voorzitter) treedt de 

voorzitter en/of de secretaris in de plaats van de trainer . 

 

3 Opvolging 

 

Communicatie in geval van calamiteiten verloopt via de lijn trainer naar zo nodig 

voorzitter/secretaris van bestuur en indien gewenst via PR/C van de vereniging 

 
3.1 Communicatie binnen de vereniging te verzorgen door PR/C bestuurder op 

basis van aanwijzing van trainer dan wel voorzitter 


