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Voorwoord  
Bijgaand het basisdocument waarin per hoofdstuk is aangegeven hoe het evenement is 
georganiseerd. Naast de organisatorische aspecten rondom een groot evenement waar veel 
bezoekers en sporters op afkomen, dient er ook rekening gehouden te worden met de geldende 
RIVM maatregelen rondom de coronapandemie. 

Het basisdocument uitgewerkt aan de hand van de instructies vanuit de Gemeente Haaksbergen1, 
Koninklijke Nederlandse Wielren Unie2 (KNWU). Naast de instructies vanuit beide instanties is onder 
andere gebruik gemaakt van de aanvullende informatie vanuit NOC NSF3 en de overheid4. 

In overleg met KNWU is er een draaiboek opgesteld ten behoeve van het NK zelf (zie bijlage). DVO 
heeft voor de vergunningaanvraag en de eigen vrijwilligers een basisdocument opgesteld, welke als 
handboek dient rondom de organisatie van het tweedaagse evenement. Het draaiboek van KNWU is 
als bijlage bijgevoegd en maakt onderdeel uit van het basisdocument. Daar waar de informatie in het 
draaiboek van KNWU niet uitgewerkt is, wordt in het basisdocument dit gedetailleerd beschreven. 
Daar waar verwezen kan worden naar het draaiboek van KNWU, wordt kort een beschrijving in het 
basisdocument gegeven en wordt voor gedetailleerde informatie verwezen naar de bijlage.  

Aangezien het basisdocument dient voor de vergunningaanvraag en het draaiboek van KNWU 
inmiddels 1 maand geleden definitief is opgesteld, zijn de geldende RIVM maatregelen verwerkt in 
het basisdocument. Daar waar er tegenstrijdigheden zitten in beide documenten prevaleert het 
basisdocument, welke tevens is gebruikt voor de vergunningaanvraag. Mocht een medewerker van 
KNWU toch bezwaar aantekenen aangaande de prevalering van het basisdocument, dan kan hij/zijn 
dit onderbouwd aangeven bij de organisatie van DVO. Minimaal drie bestuursleden van DVO zullen 
zich buigen over het bezwaar en een besluit hierover nemen in samenspraak met de KNWU 
organisatie en met inachtneming van de regels rondom de vergunning.  

In het basisdocument zijn opgenomen de organisatorische aspecten rondom het parkeren, de 
toegang, het verblijf, de toeschouwers, het NK, de medische verzorging, de catering, de 
standhouders, het calamiteitenplan, de vrijwilligers en overige zaken.  

In de bijlage zijn opgenomen het calamiteitenplan en het Covidplan. Ook is opgenomen een 
gezondheidscheck en Verklaring bron- en contactopsporing. Tevens is opgenomen een plattegrond 
van de eventlocatie. Voor de leesbaarheid van het basisdocument hebben we de drie verschillende 
locaties van het event een naam gegeven, te weten Parkeer Arena, Club Arena en Baan Arena.  

 
1 Gemeente Haaksbergen (vergunning verstrekker) heeft in een brief (zaaknummer Z/21/019224, kenmerk D-
113711) aangegeven welke ontbrekende stukken nog aangeleverd dienen te worden.  

2 DVO heeft in overleg met KNWU een draaiboek opgesteld ten behoeve van de wedstrijdorganisatie rondom 
het Nederlands Kampioenschap BMX op 3 en 4 juli 2021 op het DVO terrein. 

3 NOC*NSF Protocol verantwoord sporten: aansluiting sport bij landelijke richtlijnen van overheid en RIVM 

vanaf 26 juni 2021     

4 Wetten.overheid.nl: Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 
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1. Parkeer Arena 
De bezoekers van het evenement kunnen de auto’s parkeren op de weiland naast Geukerdijk 109 
(toegang parkeren, TP, Parkeer Arena). Daar is parkeermogelijkheid voor 450 auto’s. Aangezien er in 
totaal 700 rijders verdeeld over 2 dagen aanwezig zullen zijn en het event alleen toegankelijk is voor 
begeleiders van de rijders (hierna te noemen toeschouwers),  de organisatie en de genodigden, is de 
parkeergelegenheid ruim voldoende om de toestroom van de auto’s te organiseren. Ook de auto’s 
van de medewerkers en de vrijwilligers dienen op deze locatie geparkeerd te worden. 
Naast een plek voor het parkeren is er ruimte gereserveerd voor het stallen van fietsen van de rijders 
en hun begeleiders vanuit Haaksbergen. 

De verkeersregelaars dragen zorg voor het in goede banen leiden van de aanvoer van 
publiek/deelnemers die met de auto of fiets naar de locatie komen. Zij geven tevens instructies aan 
de bezoekers voor de looproute richting entree en de instructie van 1,5 meter afstand houden. 

De fietsen van de vrijwilligers worden gestald op de parkeerplekken op een gedeelte van het DVO 
terrein zelf, welke niet vrij toegankelijk is voor toeschouwers. Alleen de hulpdiensten kunnen gebruik 
maken van de entree bij TA om snel het terrein op te kunnen.  

In onderstaande tabel is weergeven welke aantallen we verwachten: 

Verwachtte 
aantal 

Rijders Toeschouwers Auto’s Fietsen 

Zaterdag 3 juli 350 600 200-300 50-100 

Zondag 4 juli 350 600 200-300 50-100 
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2. Entree 
De bezoekers kunnen vanaf het parkeerterrein langs het hek van het DVO terrein lopen naar de 
ingang van het evenementsterrein. Daar staan 3 uitgifteposten, waar een zestal vrijwilligers de 
kassa’s beheren en de polsbandjes afgeven (2 per uitgiftepost). De polsbandjes geven toegang tot 
het DVO terrein waar de Baan Arena voor de wedstrijden is en de Club Arena (weiland tussen de 
woning met huisnummer 103 en DVO terrein huisnummer 107) waar de club-/teamtenten opgesteld 
staan. 

Van de groep bezoekers zal 1 volwassene bij de uitgiftepost de entree regelen en bandjes ophalen en 
blijven de overige groepsleden op gepaste afstand (1,5 meter). 

Via Facebook en de website NKBMX.nl zal enkele dagen voorafgaand aan het event de mededeling 
geplaatst worden dat elke bezoeker een gezondheidscheck moet overhandigen. Zonder een volledig 
ingevulde gezondheidscheck wordt er geen polsbandje overhandigd en is er dus ook geen 
mogelijkheid deel te nemen aan het evenement als rijder/toeschouwer. 

De polsbandjes zijn doorlopend genummerd, zodat het aantal bezoekers niet boven het maximum 
aantal komt. De bewaking vindt plaats door de organisatie van het event. 

De vrijwilligers bij de uitgiftepost kunnen op basis van de kandidatenlijst, ID bewijs, fietskleding, BMX 
fiets beoordelen in welke categorie de bezoeker valt en welk polsbandje afgegeven wordt. Hiervoor 
krijgen ze voorafgaand aan het event instructies op papier en een mondelinge toelichting. 

Hier wordt de instructies van afstand houden nogmaals benadrukt.  
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3. Club Arena (verblijf) 
Het weiland naast het DVO terrein is gereserveerd als Club Arena. Daar zijn ruimtes afgebakend met 
kalklijnen voor het plaatsen van de club-/teamtenten dan wel alleen stoelen en een parasol. Elke 
bezoeker/deelnemer dient op dat terrein plaats te nemen op een stoel. De aanwezigen dienen daar 
de 1,5 meter afstand aan te houden, tenzij ze tot hetzelfde gezin behoren.  De tenten worden door 
de bezoekers zelf opgesteld op de vrijdagavond (voor zover mogelijk). Ook dienen de aanwezigen zelf 
een stoel mee te nemen naar de locatie. Indien de aanwezigen geen stoel mee hebben, zijn ze 
verplicht een stoel te huren voor € 2,50 per dag. 

Per vereniging/team wordt er een tentlocatie aangewezen aan de hand van de lijst die KNWU 
aanlevert (inschrijving en administratieve afhandeling voor tent loopt via KNWU). 

Om de beweging op het DVO terrein te minimaliseren, worden er toiletunits geplaatst in de Club 
Arena. Tevens wordt via de cateraar gekeken naar een snackwagen voor de locatie, zodat de drank & 
vertering vanaf het terrein zelf georganiseerd kan worden en men niet onnodig het DVO terrein op 
hoeft. 

De toezichthouders op de verblijfslocatie ziet erop toe dat de aanwezigen zoveel mogelijk plaats 
nemen op een stoel en niet onnodig bewegen in de Club Arena. 
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4. Baan Arena (toeschouwers) 
De vlakte naast de baan en aangrenzend aan de Club Arena wordt gebruikt voor de cateraar, de VIP 
tent en toeschouwers. Daarnaast wordt het terrein gebruikt voor de doorstroming van de 
toeschouwers en rijders die naar de Baan Arena willen gaan. 

De toezichthouder bij de toegangspoort naar de Baan Arena bewaakt de doorstroming en zorgt 
ervoor dat deze ordelijk verloopt en de 1,5 meter afstand bewaard wordt. 

De routing voor de rijders komende vanaf de Club Arena is gemarkeerd met een lint en is een 
eenrichtingsweg richting Parc-Fermé. Vanaf waar ze deel kunnen nemen aan de wedstrijd op de 
baan. De begeleiders van de jonge rijders (<8 jaar) hebben toegang tot het Parc-Fermé als 
begeleider, maar moeten daarna direct plaats nemen op de gemarkeerde velden, waar ze als 
toeschouwers de wedstrijd van hun eigen kind kunnen bekijken. Na afloop van de wedstrijd kunnen 
de toeschouwers via de gemarkeerde paden (eenrichtingsverkeer) de Baan Arena verlaten en weer 
plaats nemen op hun zit plek in de Club Arena. 

Ook bij de exit doorgang is een toezichthouder aanwezig die de doorstroming bewaakt. 

Toezichthouder voor toegang toeschouwerslocatie: begeleiding naar de beschikbare vakken via vaste 
looproutes. Mensen in de vakken op aanspreken als ze onnodig op de vakken blijven staan. Hij krijgt 
hierover instructies van de organisatie omdat deze de mensen kent en weet of ze begeleider van een 
rijder zijn die op dat moment een wedstrijd aan het rijden is. 

Toeschouwers 
Voor de toeschouwers (begeleiders) worden er vakken gemarkeerd van 4m2 waar ze staand kunnen 
kijken naar de wedstrijd op de baan. Zodra er een wedstrijd voorbij is, dienen ze samen de locatie te 
verlaten en samen met hun rijder weer plaats te nemen op de zit plekken in de Club Arena. Op basis 
van de beschikbare ruimte zullen de vakken gemarkeerd worden met kalklijnen. De looproute naar 
de sta vakken is eenrichtingsverkeer. De vakken zijn zo gemaakt dat de gezinsleden bij elkaar kunnen 
staan en dat de 1,5 meter afstand gewaarborgd blijft ten opzichte van de toeschouwers in andere 
vakken. In totaal worden er 160 vakken afgetekend, met daarnaast de looproute naar de vakken toe. 
De regel is dat een toeschouwer alleen de Baan Arena op kan als een teamlid/kind een wedstrijd 
moet rijden op de baan. Direct na afloop van de rit dient zowel de rijder als de 
toeschouwer/begeleider weer terug te gaan naar de Club Arena. 

De vrijwilligers op de Baan Arena wijzen de toeschouwers op de 1,5 meter afstand en kunnen 
daarvoor eventueel support krijgen van de toezichthouders.  

VIP’s 
Voor de gasten met een VIP uitnodiging is er een podium ingericht voor de zondag. De gasten 
worden bij de ingang ontvangen en begeleid naar de VIP podium waar ze plaats nemen op de 
stoelen/krukken die opgesteld staan met inachtneming van de RIVM regels. De gasten worden vanuit 
de catering voorzien van drank & vertering. De gasten zijn uitgenodigd in de tent op zondag 4 juli 
vanaf 13.00 uur. 
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5. Wedstrijd 

Rijders 
Zowel de rijders als hun begeleiders (toeschouwers) nemen plaats op hun stoel in de Club Arena en 
mogen de Baan Arena alleen betreden als zich gereed moeten maken voor de geplande wedstrijd. 

Een uitzondering hierop zijn de rijders van het Nationaal Team en Team Oegeman, welke een vaste 
plek op de Baan Arena hebben (bij de Watergang). Uiteraard zullen beide Teams op gepaste afstand 
van elkaar geplaatst worden op het terrein. De afgebakende locatie is niet toegankelijk voor de 
toeschouwers. Alleen de rijders die naar Parc-Fermé gaan kunnen op gepaste afstand (1,5 meter) 
contact met deze teams leggen. 

De rijders die klaar zijn met hun wedstrijd zal dringend verzocht worden de eventlocatie te verlaten. 
Daar waar ze afhankelijk zijn van vervoer van andere clubleden die nog aanwezig moeten zijn op het 
terrein, zullen ze conform de instructies hun plaats nemen in de Club Arena. 

Coördinatoren en Officials 
De algehele coördinatie is in handen van Herman Dijk (voorzitter DVO). Voor de overige officials en 
Coördinatoren wordt verwezen naar het KNWU draaiboek. 

De jury en baanmedewerkers blijven tijdens de wedstrijd op de afgebakende locatie en worden door 
vrijwilligers van DVO voorzien van drank & vertering. 

Voor de verdere beschrijving van het NK wordt verwezen naar het draaiboek welke is opgenomen in 
de bijlage. 

Bezwaar tegen uitspraak van de organisatie of officials 
Mochten de rijders of hun begeleiders bezwaar willen aantekenen tegen de uitspraak van de 
organisatie of de officials, dan dienen ze dat te doen via een vooraf aangewezen team/club captain 
die bekend is bij de organisatie. De aangemelde captains ontvangen een document van de 
organisatie waarmee ze zich kunnen identificeren als zijnde team captain. Alle bezwaren die niet 
ingediend worden via de tam captain zullen niet in behandeling worden genomen. De bezwaren die 
ingediend worden via de team captain zullen beoordeeld worden door de coördinator en 
doorgegeven worden naar de relevante official/vrijwilliger die het verder afhandelt volgens de 
geldende regels.  
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6. Arts & EHBO-ers 
Tijdens het event zijn verplicht aanwezig een arts en 8 EHBO medewerkers. Sportdokters levert de 
arts en 4 EHBO-ers die samenwerken met de 4 EHBO-ers van de plaatselijke Rode kruis. 

Voor de medische voorziening is er een ruimte ingericht op het terrein (Baan Arena) voor de 
eventuele behandelingen op de locatie zelf. De locatie is afgeschermd, zodat de privacy gewaarborgd 
is. Waar noodzakelijk zal uiteraard in overleg met het team externe hulp ingeroepen worden. 

Voor een verdere beschrijving voor de werkzaamheden van de arts & EHBO-ers wordt verwezen naar 
het calamiteitenplan opgenomen in de bijlage. 

De huisvesting voor de Arts en de EHBO-ers zal met bewegwijzering aangegeven worden. 
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7. Catering 

Bezoekers 
Gezien de strenge RIVM regels rondom events is besloten om de catering van het event uit te 
besteden aan een professionele organisatie. DVO is een samenwerking aangegaan voor 3 en 4 juli 
met Robert Volkers (hierna te noemen de cateraar). De cateraar heeft ervaring in het faciliteren 
tijdens een grote event en draagt zorgt voor het in goed banen leiden van de catering faciliteit. 

De cateraar draagt zorg voor de drank & vertering tijdens het event. Tevens zorgt de cateraar dat alle 
vrijwilligers en officials die aanwezig zijn bij het event voorzien worden van drank & vertering. 

Op de Baan Arena is er een voorziening voor drank, welke genuttigd kan worden op de afgebakende 
sta plekken, de VIP tent, het terras dan wel de werklocatie van de officials/vrijwilligers. 

De routing bij de catering is duidelijk aangegeven middels hekken/borden, waarbij de 1,5 meter 
afstand gehandhaafd moet worden. De richting is eenrichtingsverkeer. 

De cateringopstelling is te vergelijken met de opstelling zoals deze ook geld op de markt. De 
opstelling komt naast de VIP tent 

De kantine is alleen toegankelijk voor de (catering)organisatie en de vrijwilligers die hand en 
spandiensten leveren. 

De aanschaffingen bij de cateraar kunnen contant en met pin. 

Snack Kar 
Om de drukte op de Baan Arena in goed banen te kunnen leiden is besloten om een Snack Kar in de 
Club Arena te plaatsen. Daar nemen alle rijders en toeschouwers plaats op het moment dat niet 
aanwezig behoeven te zijn op de Baan Arena dan wel de Baan zelf. 

Café stand 
Op de Baan Arena is er een voorziening waar drank gehaald kan worden…… 

Terras 
Naast de faciliteit van catering wordt er een terras ingericht waar men plaats kan nemen om een 
drankje te nuttigen. 

Op het terras dient iedereen op de stoelen plaats te nemen. Per tafel maximaal 4 stoelen, zodat 
ruimte van 1,5 meter bewaakt kan worden. Dit houdt dus in dat stoelen en tafels niet verplaatst 
mogen worden. Een vrijwilligers van DVO zal dit in samenspraak met de cateraar bewaken en indien 
nodig in overleg met de toezichthouders de aanwezigen erop aanspreken. 

VIP Gasten 
Op zondag 4 juli vanaf 13.00 worden een aantal gasten uitgenodigd voor het event. Ze zullen bij de 
entree opgevangen worden door een vrijwilliger van DVO en begeleid worden naar de VIP tent, 
welke geplaatst is op de Baan Arena. De cateraar voorziet de VIP gasten van drank & vertering, zodat 
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ze binnen de afgebakende locatie kunnen blijven en zich niet onnodig hoeven te verplaatsen op de 
Baan Arena. 

Vrijwilligers 
De medewerkerslocatie waar de vrijwilligers zich terug kunnen trekken is de kantine van de 
duivenvereniging op de Baan Arena. Tevens is op deze locatie een toiletunit afgesloten ten behoeve 
van dopingcontrole zoals beschreven in het draaiboek welke is opgesteld in samenwerking met 
KNWU.  
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8. Overige standhouders 

Fietsreparatie 
Fietsenmaker krijgt een vaste plek toegewezen in de Club Arena voor de noodzakelijke reparaties van 
fietsen op de dag zelf. Hij draagt zelf zorg voor de communicatie rondom de RIVM maatregelen en 
het bewaken van de noodzakelijke 1,5 meter afstand zoals deze landelijk geldt. 

9. Calamiteitenplan 
In de bijlage is opgenomen het calamiteitenplan. Dit plan maakt onderdeel uit van dit basisdocument 
en dient tevens voor de vergunningaanvraag bij de gemeente. Daarnaast zal het document gedeeld 
worden met alle vrijwilligers/medewerkers en die op 3 en 4 juli aanwezig zijn op de wedstrijdlocatie. 
Tevens zal er melding gemaakt worden van de aanwezigheid van een calamiteitenplan voor alle 
rijders en begeleiders die naar de locatie komen. 
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10. Vrijwilligers 

Organisatie 
Alle officials en vrijwilligers zijn uitvoerig beschreven in het draaiboek welke in samenwerking met 
KNWU is opgesteld. In dit basisdocument wordt aanvullende informatie gegeven waar nodig. Voor de 
gedetailleerde taakomschrijving en indeling wordt dan ook verwezen naar het bijgevoegde 
draaiboek. 

Toezichthouders 
De cateraar regelt dat er 4 toezichthouders op het terrein aanwezig zijn die ervaring hebben als 
bewakers. Daarnaast zullen enkele vrijwilligers van DVO geïnstrueerd worden over de bewaking van 
de orde en netheid en de naleving van de geldende RIVM regels. Tevens zijn zij verantwoordelijk voor 
de bewaking van de veiligheid van de aanwezigen. De toezichthouders hebben de instructie dat ze bij 
een overtreding 2 keer een waarschuwing geven. Bij een 3e waarschuwing mogen ze de 
aangesprokene van het terrein af sturen. Een en ander is in overleg met de coördinator dan wel de 
assistent coördinator. Tevens worden de vrijwilligers bij het entree geïnstrueerd om de verwijderde 
persoon niet opnieuw toegang te verlenen tot het evenementsterrein.  

De veiligheid op de baan zelf is de verantwoordelijkheid van de baan officials zoals beschreven in het 
draaiboek. 
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Bijlagen 
In de bijlage zijn opgenomen de volgende documenten: 

A. Het calamiteitenplan 

B. Gezondheidscheck & Verklaring bron- en contactopsporing 

C. Plattegrond evenement locatie 

Het Draaiboek NK opgesteld in samenwerking met KNWU (definitieve versie 26-05-2021) is als een 
apart document bijgevoegd en maakt onlosmakelijk onderdeel uit van dit basisdocument. 

A. Calamiteitenplan 

Inleiding : 
Ten behoeve van het BMX wedstrijd Nederlands Kampioenschap 3 en 4 juli 2021 heeft BMX Club 
DVO Haaksbergen dit calamiteitenplan opgesteld. Het plan is een weergave van de gemaakte 
afspraken en getroffen maatregelen van de organisator ten behoeve van de veiligheid gedurende het 
evenement. De organisator blijft altijd verantwoordelijk voor de veiligheid van de deelnemers en 
bezoekers, ook als de gebeurtenis niet in dit plan is voorzien. De organisator DVO Haaksbergen stelt 
zichzelf ten doel boven alles de veiligheid van publiek, medewerkers, omstanders en publieke 
eigendommen na te streven. Daartoe is op locatie de directie leiding in handen van Herman Dijk. 
Deze onderhoudt alle contacten met de verschillende faciliterende bedrijven (o.a. techniek en 
catering), met de hulpdiensten en de gemeente. 
 
1 Beschrijving van het evenement: 
1.1 Algemene gegevens 
1. Gegevens evenement 

• Naam evenement:     Sportwedstrijd: KNWU BMX Nederlands  

Kampioenschap, UCI wedstrijd 

• Datum evenement:     3 en 4 july 2021 

• Tijdsduur evenement:    Zaterdag van 07.30 tot 21.00 uur 

Zondag van 07.30 tot 18.00 uur 

• Locatie evenement:    BMX Club DVO Haaksbergen 

Geukerdijk 107, te Haaksbergen 

• Korte omschrijving evenement:   BMX wedstrijd 

• Doelgroep evenement:    Jeugd tot professionals (Elite) 

• Verwacht bezoekersaantal evenement:  Zaterdags 600 bezoekers en ± 350 

deelnemers 

Gelijktijdig tussen 08.00 en 15.00 

Zondags 600 bezoekers en ± 350 deelnemers 

Gelijktijdig tussen 08.00 en 15.00 
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1.2 Gegevens organisator: 
Naam organisator     BMX Club DVO Haaksbergen  
Voorzitter algemeen Coördinator   Herman Dijk 
Adres organisator     Wichmondseweg 6 
Postcode en woonplaats organisator    7255 KX Hengelo  
Telefoonnummer organisator    06 - 53590636 
Email organisator      voorzitter@dvohaaksbergen.nl 

dvohaaksbergen@gmail.com 
 
1.3 Programma 
In verband met de corona is de wedstrijd opgesplitst in twee dagen i.p.v. 1 dag. Het aantal rijders 
word hierdoor verdeeld over twee dagen waardoor we een minimaal aantal mensen op de locatie 
hebben. 
 

• Zaterdag wedstrijd Jeugd van 7- tot en met 12 en cruisers alle leeftijdsklasse  
van 08.45 tot 18.00. uur ± 350 deelnemers 

• Zondag wedstrijddag Jeugd vanaf 13 tot profs Elite rijders van 9.00 tot 18.00 uur 

± 350 deelnemers 

 
2 Organisatie: 
2.1 Doel calamiteitenorganisatie 
Door het opzetten van een calamiteitenorganisatie wordt beoogd de direct nadelige gevolgen voor 
bezoekers, medewerkers en deelnemers aan een evenement van een calamiteit/incident zoveel te 
mogelijk te voorkomen en te beperken. 
 
2.2 Gegevens calamiteitenorganisatie 
Naam Functie Telefoonnummer 

• Organisatie Algeheel Coördinator Herman Dijk   06 - 53590636 

• Organisatie Assistent Coördinator Luuk Rosema  06 - 29538251 

EHBO/Rode Kruis 

• Sportdokter    Arts en 4 EHBO/ Verpleegkundigen 

• EHBO/Rode Kruis Haaksbergen  4 EHBO-ers en wat stagiaires   

• Dokter      Arts van Sportdokter   

 
2.3 Taken en instructies calamiteitenorganisatie 
De coördinatie en aansturing van alle medewerkers en vrijwilligers op het gebied van veiligheid 
wordt gedaan door de Algeheel Coördinator. Op welke wijze dit georganiseerd is kan in deze 
paragraaf beschreven worden. 
Dit is een sportwedstrijd die al jaren op diverse plekken door heel Nederland gehouden worden.  
Mochten er calamiteiten ontstaan dan zijn is het als volgt geregeld. 

• Algeheel Coördinator tevens veiligheidsfunctionaris en Coördinator, algeheel 

verantwoordelijk en directe schakeling met brandweer, Dokter, EHBO en Politie 

De Algeheel veiligheid coördinator is tijdens een incident ter herkennen aan een blauw hesje.  
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• EHBO Coördinator en Dokter verantwoordelijk voor opvang en alarmering GHOR. De EHBO 

en dokter zijn herkenbaar aan hun EHBO/ Rode kruis kleding. Ook is er een EHBO post op de 

locatie en deze is duidelijk aan gegeven op de tekening met opstelplaats voor ambulance. 

Mocht de Ambulance direct op een andere locatie op het terrein gewenst zijn of gestuurd 

worden dan zal de algeheel Coördinator de taak op zich nemen om te zorgen dat deze via de 

beste en snelste  weg daar na begeleid word.  

 
2.4 Risico inventaris: 
Om een duidelijke plan van aanpak te maken is het belangrijk om te weten welke risico’s er zijn 
tijdens het evenement. Om dit in beeld te krijgen is het belangrijk om het evenement door te nemen 
en de risico’s te beschrijven.  
 
Brand: 
Bij brand zijn de mogelijkheden door diverse oorzaken de volgende incidenten mogelijk. De 
incidenten die mogelijk zijn, zijn autobrand op de parkeerplaats, caravanbrand op de 
medewerkerscamping, gebouw brand, cafetaria brand c.q. vetbrand van de friteuse en eventueel 
door iemand aangestoken incident. 
Gezondheid: 
Tijdens het evenement kunnen er diverse scenario’s zich voordoen. Alle gezondheid scenario’s 
kunnen we niet beschrijven omdat dit te divers is. De wedstrijd incidenten die bij deze sport 
aanwezig zijn, zijn divers en daarom is het ook verplicht bij dit soort wedstrijden om altijd een arts 
aanwezig te hebben. Bij 4.0 EHBO word uitgelegd hoe om te gaan met de omstandigheden.  
Weer omstandigheden: 
Op het weer hebben we geen invloed en krijgen het zoals het komt, wat we wel in eigen hand 
hebben,  is hoe we met bepaalde weer situaties omgaan. De belangrijkste en gevaarlijkste weer 
situaties in de zomer zijn natuurlijk Storm, onweer en hitte. Bij punt 5.2 word beschreven hoe we 
met deze weer situaties omgaan en welke mensen beslissen hoe om te gaan met deze situaties.   
Menselijke incidenten: 
Met menselijke incidenten benoemen we de incidenten die door mensen onderling worden gemaakt, 
denk hierbij aan bijvoorbeeld vechtpartijen, steekpartijen enz. Bij punt 5.3 word dit besproken.  
 
2.5 Communicatie: 

De communicatie zal voor een groot gedeelte mondeling gaan omdat de locatie niet zwaar 

overbelast is door mensen en makkelijk toegankelijk. Tijdens het evenement word eventueel de 

kantine van de duiven vereniging het crisis centrum van de locatie.  

 

Algeheel Coördinator  Herman Dijk  06-53590636 Blauw veiligheid hesje bij incident 

Assistent Coördinator  Luuk Rosema  06-29538251 Blauw veiligheid hesje bij incident 

 

Eén van deze twee is aanspreek punt voor de hulpverleners ter plaatse, opstelplaats is de 

opstelplaats Ambulance die op tekening is aangegeven. 
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Bij spoed incident word de desbetreffende hulpverleners voertuig direct door gestuurd naar de 

desbetreffende locatie. Ze worden opgevangen op de Geukerdijk en direct de best mogelijke route 

opgestuurd naar het incident. 

 

3.0 Brandveiligheid: 
Er zijn geen open vuren, gasstellen of andere brandgevaar veroorzakende voorziening aanwezig op 
het terrein, anders dan de vaste standaard voorzieningen. 
Brandblussers worden op de medewerkers camping geplaatst. De medewerkers camping  zal niet 
meer dan 15 caravans/Campers bevatten. De camping wordt wel voorzien van stroom. Dit komt van 
onze eigen locatie vaste aansluiting (geen Aggregaat). 
De Cafetaria heeft een eigen speciale vetblusser en blus deken.  
Het juryhok heeft een eigen schuimblusser om kleine beginnende branden te kunnen te blussen.  
 
4.0 EHBO: 
Tijdens het evenement zijn wij verplicht van uit de KNWU een arts aanwezig te hebben.  
Dit betekent dat er 8 EHBO-ers en een Arts aanwezig zijn tijdens de training en wedstrijd. 
Sportdokter levert zowel de Arts en 4 EHBO-ers. Sportdocters is een organisatie van doctoren, 
verpleegkundigen en EHBO-ers die landelijk in te huren zijn voor sport wedstrijden en evenementen. 
Deze organisatie werkt samen met  4 EHBO-ers van Rode kruis vereniging Haaksbergen. 
Om deze mensen optimaal te kunnen laten werken is er een speciale EHBO ruimte ingericht. Deze 
speciale EHBO ruimte is dusdanig gesitueerd dat de ruimte direct aan de openbare weg ligt en goed 
bereikbaar is voor een ambulance of andere hulpverleners instantie. Tijdens het evenement is er een 
AED aanwezig van het Rode kruis Haaksbergen. Het EHBO team en Sportdocters nemen hun eigen 
medische spullen mee waar ze altijd mee werken om optimaal voorbereid te zijn.  
De Arts en Algeheel Coördinator hebben tijdens een incident nauw contact over hoe te handelen en 
maken samen een plan van aanpak.  
 
5.0 Scenario incidenten: 
Er zijn diverse incidenten die kunnen gebeuren. De meeste incidenten gebeuren plotseling en daar 
zal dan direct adequaat op gereageerd worden. Er zijn ook denkbare scenario’s die langzaam komen 
maar toch invloed kan hebben op de veiligheid van de deelnemers of bezoekers. Om op incidenten/ 
calamiteiten adequaat te kunnen reageren beschrijven wij deze diverse scenario’s. 
 
5.1 Brand 

• Bij brand kunnen we denken aan gebouw brand, cafetaria brand, caravan brand en auto 
brand.  
Bij brand zal de Coördinator in samenwerking met de aanwezige toezicht houders, de ruimte 
bij de brand vrij stellen van aanwezige deelnemers en bezoekers. 
De Coördinator zorgt dat de aanrijroute voor de hulpverleners vrij zijn van obstakels zodat ze 
direct vrij zijn om hun inzet optimaal te kunnen doen. 
De Coördinator zal verzoeken aan de wedstrijd leiding om de wedstrijd stil te leggen om de 
veiligheid van de deelnemers veilig te stellen.  
Na overleg met de leidinggevende van de hulpverleners word er bekeken wat het voor 
consequenties heeft voor de wedstrijd.  
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5.2  Weer afhankelijke scenario’s: 

• Hitte 
Bij Hitte boven 30 graden Celsius, zal de Algeheel Coördinator met de Wedstrijdleiding arts, 
EHBO-ers nauw overleg hebben over hoe om te gaan en eventueel middelen beschikbaar 
stellen aan de deelnemers en bezoekers.  

• Storm 
Bij storm zal er gekeken worden of er maatregelen genomen moeten worden om de 
veiligheid van de bezoekers en deelnemers te waarborgen. Deze beslissing ligt bij de 
Algeheel Coördinator, wedstrijdleiding, Arts/ EHBO en gemeente.  

• Onweer 
Bij onweer en bliksem zal de wedstrijd stil gelegd worden en zal er door de Algeheel 
Coördinator en wedstrijdleiding een beslissing genomen worden hoe hier mee omgegaan 
word.  

  
6.0 Aanrijroute: 
Bij een eventuele calamiteit is de aanrij route Veldmaterstraat, Geukerdijk. De Geukerdijk is van 
07.30 tot einde wedstrijd op zaterdag 3 july en zondag 4 july afgesloten voor normaal verkeer. Deze 
maatregelen worden ondersteund door verkeersregelaars. Die toezicht houden dat er niemand 
toekomt die niks met het evenement te maken hebben door komt. Deze verkeersregelaars worden 
ook direct ingelicht bij een incident over de vermoedelijke aankomende hulpdiensten. 
Aan de Geukerdijk voor het terrein van de club zijn de opstelplaatsen voor alle hulpverleners. Voor 
Ambulance is de opstel plaats bij het EHBO gebouw deze is ten alle tijden vrij en beschikbaar.  
Om naar de medewerkers camping te komen is het eerste weitje naast nr 105 direct beschikbaar 
deze staat open tijdens het event. De aanrijroute is ten alle tijden berijdbaar.  
 
7.0 Ontruiming: 
Tijdens een incident en zwaarte van het  incident kan er besloten worden om een gedeelte of 
helemaal de volledige locatie te ontruimen. Dit besluit word in overleg met de leidinggevende van de 
hulpdiensten, algeheel coördinator, wedstrijdleiding en eventueel gemeente genomen.  
Dit ontruimen kan via de omroep installatie bekend gemaakt worden en word de mensen verzocht 
om huiswaarts te keren of tijdelijk naar een andere gedeelte van de locatie te gaan.  
Het ontruimen kan door de aanwezige toezichthouders en medewerkers van de organisatie worden 
verricht. De mensen kunnen eventueel via de een groot hek richting de parkeerplaats worden 
ontruimd die tussen 109 en 111 ligt of naar de tennisvereniging die rechts 8tegenover de bmx baan 
ligt. Dit is afhankelijk van de windrichting en incident.  
Zie de situatietekening (plattegrond evenement locatie) met daarop alle gevraagde info.  
 

 



 

 

B. Gezondheidscheck & Verklaring bron- en contactopsporing 
Ik verklaar dat op alle vragen vermeld bij de gezondheidscheck (versie 
februari 2021, zie hieronder) met nee heb beantwoord en deel kan nemen 
aan het NK event op 3-4 juli bij DVO in Haaksbergen als 
rijder/bezoeker/vrijwilliger/official. 

Ik zal tijdens het event de geldende basisregels in acht nemen. 

Hierbij verklaar ik dat ik mijn volledige medewerking verleen aan de uitvoerende 
gemeentelijke gezondheidsdienst die belast is met een bron- en contactopsporing 
indien daarom gevraagd wordt. Tevens geef ik vrijwillig toestemming voor de 
verwerking en overdracht van mij gegevens ten behoeve van de bron- en 
contactopsporing. Ook verklaar ik dat ik de geldende basisregels in acht neem. 

 

 

 

Volledige naam 

 

Datum en tijdstip 
aankomst 

 

E-mailadres 

 

Telefoonnummer 

 

Handtekening/ 
paraaf 

 

De organisatie van het NK event georganiseerd KNWU in samenwerking met DVO in Haaksbergen op 3-4 juli 2021 verklaart dat de hierboven verstrekte gegevens zodanig 
verwerkt worden dat daarvan geen kennis genomen kan worden door niet geautoriseerde medewerkers. De gegevens worden uitsluitend verwerkt voor de uitvoering van 
de bron- en contactopsporing door de gemeentelijke gezondheidsdienst. De gegevens worden maximaal 14 dagen bewaard en daarna vernietigd. 
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C. Plattegrond evenementlocatie 3 en 4 juli 2021 

 


