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Inleiding 
Dit calamiteiten protocol is opgesteld voor sportvereniging sv DFS te Opheusden. Aanleiding hiervoor 

waren een tweetal incidenten eind 2015 op het sportpark waaruit bij de evaluatie bleek dat er bij 

vrijwilligers binnen de sportvereniging behoefte is aan duidelijkheid op papier. 

Wat kunnen vrijwilligers doen om incidenten te voorkomen, hoe te handelen als er toch een incident 

plaatsvindt en welke vrijwilligers hebben hierin een belangrijke taak? Maar ook vragen als welke 

leden zijn er opgeleid om bepaalde handelingen te verrichten, waar liggen hulpmiddelen en hoe is 

één en ander geregeld met betrekking tot onderhoud van hulpmiddelen?  

Bovengenoemde vragen staan in dit document uitgewerkt. In hoofdstuk 1 wordt het Plan van Aanpak 

behorende bij de uitgevoerde Risico Inventarisatie en Evaluatie in februari 2016 toegelicht. Dit Plan 

van Aanpak vormt een handvat voor de sportvereniging om (veiligheid- en/of gezondheid)risico’s te 

voorkomen, dan wel te beperken. Vervolgens worden in de daaropvolgende hoofdstukken de 

opleidingen voor het optreden bij calamiteiten, het benodigd materiaal en de vrijwilligerstaken nader 

toegelicht. Daarnaast zijn contactgegevens binnen de sportvereniging opgenomen in dit document 

evenals een incidentenlogboek. Tot slot zijn in de bijlage twee belangrijke overzichten ‘hoe te 

handelen bij calamiteiten’ opgenomen. In bijlage één is een overzichtelijk handvat voor vrijwilligers 

op het sportpark opgenomen en in bijlage twee is een overzichtelijk handvat voor vrijwilligers in de 

sporthal opgenomen. Deze overzichten dienen bekend te zijn bij vrijwilligers en op verschillende 

plekken (bestuurskamer, beheerdersruimte, ruimte verzorger, secretariaat, keuken en ruimte DFS in 

de sporthal) opgehangen te worden.  

Doel van dit document is om de veiligheid bij de sportvereniging binnen de 

mogelijkheden/verplichtingen van de club te waarborgen. Dit calamiteiten protocol is daartoe een 

eerste opzet welke minimaal één keer per jaar geëvalueerd en waar nodig ge-update dient te 

worden.   
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1. Rapport sport RIE  
In februari 2016 is er een sport Risico Inventarisatie en Evaluatie opgesteld via http://www.sportwerkgever.nl/vitale-sportwerkgever/46658-sport-rie.html. 
De RIE staat opgeslagen op een online account. De secretaris van sv DFS beschikt over de inloggegevens.  
Uit deze RIE zijn een aantal risico’s naar voren gekomen waarbij het gewenst is om maatregelen te treffen om de risico’s te beperken dan wel te voorkomen. 
Hiertoe is een plan van aanpak opgesteld. Onderstaande tabel 1 toont de gesignaleerde risico’s en de mogelijk te nemen maatregelen. In de eerste kolom 
staat het risico omschreven. Hierin is door middel van kleuren aangegeven of het een laag, middel of hoog risico betreft.  
 
Plan van aanpak 

Risico  Te nemen maatregelen Streefdatum Verantwoordelijke Afgerond  

Er is onvoldoende ruimte om 
veilig te parkeren.  

Richt voldoende parkeercapaciteit in en/of zorg dat bezoekers 
weten waar zij elders veilig kunnen parkeren. 
Deze actie dient in samenwerking met de gemeente Neder-
Betuwe opgepakt te worden.  

01-09-2016   

Legionella maatregelen worden 
niet periodiek nagelopen.  

Stel een controleschema op waarbij periodiek wordt 
gecontroleerd op de uitvoering van de maatregelen om 
legionella te bestrijden.  
Publiceer de resultaten voor eigen leden, vrijwilligers en 
bezoekers.  

30-04-2016   

De BHV van de organisaties in het 
gebouw (sporthal) is niet op 
elkaar afgestemd.  

In samenwerking met de gemeente Neder-Betuwe 
(verhuurder sporthal) dienen er afspraken gemaakt te worden 
over de alarmering en wederzijdse ondersteuning bij 
incidenten en noodsituaties. Deze afspraken dienen bij 
voorkeur schriftelijk vastgelegd te worden en centraal 
beschikbaar te zijn.  
Organiseer daarnaast regelmatig een gezamenlijke oefening.  

31-05-2016   

Er is geen ontruimingsplan 
aanwezig.  

Maak een beknopt ontruimingsplan en zorg dat 
medewerkers/vrijwilligers het ontruimingsplan kennen. 

30-06-2016   

Bij ontruimingen is geen rekening 
gehouden met niet zelfredzame 
personen (rolstoelen e.d.).  

Train zo nodig op ontruimingen met rolstoelgebruikers onder 
de toeschouwers.  

31-12-2016   

http://www.sportwerkgever.nl/vitale-sportwerkgever/46658-sport-rie.html
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Er zijn geen of onvoldoende 
verzamelplaatsen in geval van 
ontruimingen.  

Markeer verzamelplaatsen met de standaard borden.  30-04-2016   

Er zijn geen 
ontruimingsplattegronden op de 
locaties aanwezig.  

Maak heldere plattegronden en hang deze duidelijk zichtbaar 
op. Deze plattegronden helpen mensen om zich te oriënteren 
in gebouwen, wat zeker voor bezoekers aan te bevelen is.   

30-06-2016   

Er worden geen 
ontruimingsoefeningen 
gehouden.  

Houdt regelmatig (minimaal jaarlijks) een 
ontruimingsoefening.  

31-12-2016   

Telefoons zijn niet voorzien van 
(een sticker met) het 
alarmnummer.  

In de hectiek van een noodsituatie lukt het vaak niet om de 
meest eenvoudige zaken te herinneren. Voorzie locatie als 
sporthal (DFS ruimte) en sportpark (keuken, bestuurskamer, 
secretariaat, beheerdersruimte, ruimte verzorger) van 
relevante telefoonnummers (zie bijlagen).  

30-04-2016   

Medewerkers worden 
blootgesteld aan trillingen. 

Vraag na bij vrijwilligers (bijv. terreinonderhoud) die met 
machines/apparatuur werken in hoeverre zij hinder 
ondervinden. Ga na hoe erg de trilling belasting is en 
overweeg zo nodig de aanschaf van nieuwe apparatuur.   

30-04-2016   

Er is geen aandacht voor 
werkdruk bij vrijwilligers.  

Maak signalen over dreigende overbelasting bespreekbaar, 
ook in bestuurswerk.  

30-06-2016   

De vereniging heeft een tekort 
aan vrijwilligers.  

Voer een actief vrijwilligersbeleid: zoek kandidaten op, maak 
ze enthousiast. Stel hiervoor een aantal vrijwilligers 
verantwoordelijk die andere kandidaten kunnen 
enthousiasmeren/werven.  

31-07-2016   

Er zijn geen maatregelen 
genomen om het omvallen van 
kanteldoelen te voorkomen.  

Informeer trainers/leiders/(ouders van) 
voetballers/toeschouwers en maak aan voetballers duidelijk 
dat kanteldoelen geen speeltoestellen zijn.  

30-04-2016    

Het gevaar bestaat op 
verwondingen door scherpe 
delen op openingen rond het 
veld.  

Doelpalen en hoekvlaggenstokken regelmatig controleren op 
scherpe delen of ondeugdelijkheden die blessures kunnen 
veroorzaken.  
Reclameborden/speelveldafzetting moeten zodanig worden 
aangebracht dat publiek (en soms spelers) zich niet kunnen 
verwonden aan de uitstekende scherpe delen.  

31-07-2016   
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Er zijn geen afspraken voor 
ongewenst gedrag.  

Stel een protocol op voor ongewenst gedrag (eventueel aan 
de hand van een model).  

31-07-2016   

De vereniging doet weinig of niet 
aan bewustwording en 
communicatie om ongewenst 
gedrag tegen te gaan.  

Bespreek regelmatig met trainers, coaches en begeleiders hoe 
hun ervaringen met sportief gedrag zijn en hoe dat verbeterd 
kan worden.  

31-07-2016   

De vereniging vraagt zelden of 
nooit een Verklaring Omtrent 
Gedrag van de trainers, coaches 
en begeleiders.  

Met een VOG kan voorkomen worden dat een 
medewerker/vrijwilliger die eerder ‘in de fout is gegaan’ 
zijn/haar gedrag ongestoord kan herhalen.  
Voer een beleidsmaatregel in voor de vereniging over het 
verplicht opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (zie 
ook de website van NOC*NSF).  

30-06-2016   

Tabel 1 
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2. Opleidingen 

2.1 Reanimatie cursus via sv DFS 
Jaarlijks organiseert Cor Drost (06-57875500) de reanimatiecursus welke wordt verzorgd door 
Adrie van Schaik (Medical Life Support). Deze cursus vindt plaats in maart verspreid over twee 
avonden. Vanaf maart 2016 wordt er naast de reguliere cursus ook kinderreanimatie behandeld.  

  
Onderstaand de contactgegevens van Medicall Life Support.  

  
MEDICALL LIFE SUPPORT 
Adrie van Schaik 
Hogedijkseweg 18, 4041 AW Kesteren 
0488-484 350 / www.medicalllifesupport.nl 
 
In de volgende paragraaf zijn de leden van sv DFS opgenomen die via de vereniging de 
reanimatiecursus volgen. In deze lijst staan tevens leden waarvan bekend is dat zij over een 
geldig BHV of EHBO certificaat beschikken. Dit overzicht wordt jaarlijks bijgewerkt door Cor 
Drost.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.medicalllifesupport.nl/
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2.2 AED/EHBO/BHV overzicht (maart 2016) 
Voornaam Achternaam t.v. Telefoon Voetbal Gym E-mail adres AED BHV Kinder 

reanimatie 
EHBO 

Herma Barten   0488 442682 X   herma.barten@live.nl X   X  

Peter Barten   06 51598154 X   peter.barten@live.nl X   X  

Nelleke  Brink van 
den 

06 83068952   X nelliebrink@hotmail.com X   X  

Nathelie Deelen van 06 38713544  X nathelievandeelen@hotmail.com  X  X 

Cor Drost   0488 442006 X   ajg.drost@hetnet.nl X   X  

Alex Drost   0488 443443 X   alex.drost@live.nl X   X  

Jan  Eldik van 06 13964114 X   jvaneldik@vaneldikadvies.nl X   X  

Anneke Elst van 0488 441584 X   agvanelst@hotmail.com X   X  

Wim Elst   0488 412326 X   WHElst1951@hotmail.nl  X   X  

Rene Hoevelaken van 06 47019671 X   hoevelaken.rene@email.com  X   X  

Bettine Huibers   0612 721640   X bettine17@hotmail.com X   X  

Henk Kerkstra  06 55815444 X  henk.kerkstra@gmail.com  X   

Ilse Kerkstra   06 11315989   X ilsekerkstra@hotmail.com X   X  

Rikjen Kerkstra   06 55815444 X   henk.kerkstra@gmail.com X   X  

Femke Kerkstra   06 52473403   X f.kerkstra@hotmail.com X   X  

GertJan Kleef van 0488 441670 X   gj.kleef@xs4all.nl X   X  

Gijsbert Kleef van 0611 354801 X   gakleef1966@kpnmail.nl X   X  

Simone Kruiff de 06 37168346 X   fam.dekruiff@hotmail.nl X   X  

Jan Lavieren van 06 21873043 X   janvanlavieren@hotmail.com  X   X  

GertJan Meijering   0622 235333  X   jgmeijering@hotmail.com X   X  

Jessica Roelofse   0655 546925   X jessicaroelofse@hotmail.com X   X  

Roet Roelofse   0488 443300 X    roetroelofse@gmail.com X   X  

Anja Roodbeen   0488 442315   X anja_roodbeen@hotmail.com X   X  

Pieter Schaap   0344 643035 X   pschaap1973@kpnmail.nl X   X  

Bert Slagman  06 200919240 X  b.j.slagman@planet.nl  X   

mailto:herma.barten@live.nl
mailto:peter.barten@live.nl
mailto:nelliebrink@hotmail.com
mailto:ajg.drost@hetnet.nl
mailto:alex.drost@live.nl
mailto:jvaneldik@vaneldikadvies.nl
mailto:agvanelst@hotmail.com
mailto:WHElst1951@hotmail.nl
mailto:hoevelaken.rene@email.com
mailto:bettine17@hotmail.com
mailto:henk.kerkstra@gmail.com
mailto:ilsekerkstra@hotmail.com
mailto:henk.kerkstra@gmail.com
mailto:f.kerkstra@hotmail.com
mailto:gj.kleef@xs4all.nl
mailto:gakleef1966@kpnmail.nl
mailto:fam.dekruiff@hotmail.nl
mailto:janvanlavieren@hotmail.com
mailto:jgmeijering@hotmail.com
mailto:roetroelofse@gmail.com
mailto:anja_roodbeen@hotmail.com
mailto:pschaap1973@kpnmail.nl
mailto:b.j.slagman@planet.nl
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Voornaam Achternaam t.v. Telefoon Voetbal Gym E-mail adres AED BHV Kinder 
reanimatie 

EHBO 

Gerrit Sluis van 
de 

0488 442647 X   vandesluis@cs.com X   X  

Renso Strating   06 11976737   X renso-strating@hotmail.com       X 

Gerti Tornbroers   0634 655347 X   torn_broers@kpnplanet.nl X   X  

Jan Vermeer  06 51501893 X X jvermeer@nederbetuwe.nl  X   

Gerdie Wenno   06 26849791   X gcwennoschaap@hotmail.nl  X   X  

Milou Wit de 06 12381010  X miloudewit@hotmail.com    X 

 

 

mailto:vandesluis@cs.com
mailto:renso-strating@hotmail.com
mailto:torn_broers@kpnplanet.nl
mailto:jvermeer@nederbetuwe.nl
mailto:gcwennoschaap@hotmail.nl
mailto:miloudewit@hotmail.com
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3. Materiaal  

Benedenverdieping s.v. DFS aanwezige EHBO hulpmiddelen!  
 Foto 1 -  AED – apparaat bij entree DFS, bij 

beheerders locatie, begaande grond. 

 Foto 2 -  Brancard en brandblusapparaat, in 

gang voor verzorging ruimte DFS, begaande 

grond. 

 Foto 3 – Brandslang tegenover brancard en 

brandblusser, voor verzorgingsruimte, begaande 

grond. 

 Foto 4 -  Brandblusser in locatie ballenhok, 

begaande grond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bovenverdieping s.v. DFS aanwezige EHBO hulpmiddelen! 
 Foto 5 -   Brandslang en Brandblusser 

bovenverdieping traphal. 

 Foto 6 -   EHBO-koffer bestuurskamer, 

bovenverdieping.  

 Foto 7 -   Brandblusser bestuurskamer / 

keuken, bovenverdieping. 

 Foto 8 -   Twee brandblussers halletje keuken / 

secretariaat, bovenverdieping. 

 Foto 9 -   Blusapparaat en Blusdeken in keuken 

bovenverdieping. 

 Foto 10 - EHBO koffer in keuken, 

bovenverdieping 
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Sporthal de Biezenwei 

 

 Foto 1 – AED hangt in de entree hal naast het bedieningspaneel van het alarmsysteem. 

 Foto 2 – EHBO koffer en brandblusser hangen tevens in de entree hal aan de linkerzijde van 
de toiletten. 

 Foto 3 – EHBO tas ligt in de kleine beheerdersruimte welke grenst aan de entree hal.  
 

3.1 AED 
De AED hangt bij de entree van het gebouw op de begane grond bij de beheerdersruimte. 
Jaarlijks wordt deze gecontroleerd door Adrie van Schaik. Na het gebruik van de AED is er tevens 
contact met Adrie van Schaik om de AED uit te lezen en te updaten. Bij de AED liggen twee hesjes 
en een tasje met een kapje.  
In de sporthal hangt de AED in de entree hal. Deze AED is eigendom van de gemeente Neder-
Betuwe. Zij regelen het onderhoud van deze AED.  

 

3.2 Blusapparatuur  
Blusapparatuur is zowel op de begane grond (verzorgingsruimte en ballenhok) als op de eerste 
verdieping (traphal, bestuurskamer, hal keuken/secretariaat, keuken) aanwezig. Jaarlijks worden 
alle blusapparatuur in het gebouw gecontroleerd door de firma Axima uit Ede.  
In de sporthal hangt een brandblusser in de entree hal. Het jaarlijkse onderhoud regelt de 
gemeente Neder-Betuwe.  

 

3.3 EHBO- koffers 
Op het sportpark zijn twee EHBO-koffers aanwezig. Één daarvan hangt in de keuken en de andere 
hangt in de bestuurskamer, beide op de eerste verdieping. Jaarlijkse worden deze EHBO-koffers 
gecontroleerd door Adrie van Schaik.  
In de sporthal hangt een EHBO-koffer in de hal bij de entree en ligt er een EBHO tas in de kleine 
beheerdersruimte welke grenst aan de entree hal.  

 

3.4 Brancard 
Voor de verzorgingsruimte op de begane grond staat een brancard.  

 

3.5 Dekens  
Zowel in de garage tussen de velden en naast het gebouw als in de ruimte van de beheerder 
liggen dekens.  

 

3.6 Hesjes  
Bij de AED op de begane grond zijn twee blauwe hesjes aanwezig voor personen die de AED gaan 

gebruiken.  
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4. Taakverdeling vrijwilligers 
Een goede taakverdeling tussen vrijwilligers ten tijde van een incident is vrij lastig op te stellen. 
Het is sterk afhankelijk van de ernst van het incident, tijdstip, exacte locatie op het sportpark, 
hoeveel vrijwilligers er op dat moment beschikbaar zijn etc..  
Wel is het mogelijk om vrijwilligers zoals (bestuurs)secretariaat, beheerders, bar- en 
keukenpersoneel en leiders/trainers/verzorgers te informeren en/of op te leiden: ‘Wat te doen 
bij calamiteiten?’.  
 
Hieronder staat een mogelijke taakverdeling. Het is belangrijk betrokkenen hierover te 
informeren om een concrete daadwerkelijke taakverdeling af te stemmen in geval van 
calamiteiten.  
 

4.1 Beheerder  
- Toegangsweg vanaf het hek tot aan het gebouw/plein van de ballentent vrij maken/houden.   
- Hulpdiensten de weg wijzen. 
- Eventuele bezoekersstromen tegenhouden bij het hek.  

 

4.2 Bestuurskamerdienst / secretariaat 
- Overzicht houden/coördineren indien noodzakelijk.  
- Indien wenselijk/noodzakelijk omroepen. 
- Ontruimen gebouw.  
- Opvangen familie/betrokkenen.  

 

4.3 Bar- en keukenpersoneel  
- Rust en orde in de kantine behouden.  
- Rust en orde in de ballentent  en op het plein behouden. 
- Ontruimen gebouw of plein.  

 

4.4 Leiders/verzorgers teams/groepen 
Aanspreekpunt op de velden zijn de leiders/verzorgers behorende bij het team. In hoofdstuk 6 
zijn contactgegevens van alle leiders/trainers van sv DFS opgenomen.  

 
 
  



 13  
Calamiteitenplan 
Sportvereniging Door Fusie Sterk 

5. Beschikbare ruimten 
Zoals hiervoor al gemeld is een taak voor vrijwilligers afhankelijk 
van de ernst van het incident en de locatie waar dit op het 
sportpark plaatsvindt.  
Duidelijk moet zijn dat bij ernstige incidenten altijd de ruimte van 
de verzorger wordt vrijgemaakt om eerste hulp te verlenen. Bij 
meerdere slachtoffers worden deze opgevangen in de 
kleedkamers. Direct betrokkenen kunnen zich melden in de 
bestuurskamer/het secretariaat.  
 
 
 
 
In de volgende paragrafen dienen 
naast de plattegronden hiernaast 
van het gebouw specifieke 
plattegronden toegevoegd te 
worden met daarop toegangs- en 
vluchtwegen. Op dit moment 
beschikt de vereniging niet over 
deze plattegronden wat 
samenhangt met het nog op te 
stellen ontruimingsplan.  
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5.1 Incident in het clubgebouw  
- Plattegrond toevoegen ; toegangs- en vluchtwegen etc.. 
- 1e aanspreekpunt bestuurskamerdienst / in kleedkamers beheerder (mits aanwezig) 

 
Opvang locatie:  
1. Verzorgingshok 

2. Kleedkamer 1 

3. Kleedkamer 4 

4. Etc.  

 

5.2 Incident parkeerterrein/fietsenstalling  
- Plattegrond toevoegen ; toegangs- en vluchtwegen etc.. 
- 1e aanspreekpunt beheerder (mits aanwezig) 

 

5.3 Incident plein ballentent  
- Plattegrond toevoegen ; toegangs- en vluchtwegen etc.. 
- 1e aanspreekpunt medewerker ballentent (indien gesloten vrijwilliger 

bar/bestuurskamerdient) (mits aanwezig) 
 

5.4 Incident op een sportveld  
- Plattegrond toevoegen ; toegangs- en vluchtwegen etc.. 
- 1e aanspreekpunt leider/verzorger elftal  

  

5.5 Incident sporthal  
- Plattegrond toevoegen 
- Aanspreekpunten voor leiding: beheerders John Vink (Biezenweibar) en Jan Vermeer 

(gemeente). 
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6. Contactpersonen sv DFS 

Interim Bestuur 2015-2016 
Voorzitter    Jan van Eldik    06-13964114 
Vice-voorzitter    Cor Drost    06-57875500 
Vice-voorzitter    Antonie Mauritz  06-15087107 
Secretaris    Piet Barten   06-29623143 
Secretaris    Henk Kerkstra   06-55815444 
Penningmeester  Gerard van Lienden  06-20498524 
 
Sportzaken voetbal  Jacco Breunissen  06-21214583 
Sportzaken gym  Roy Leeuw   06-20648998 
Onderhoud velden en kleding Gert-Jan Meijering  06-22235333 
 
Materiaal (zie. H3)  Cor Drost   06-57875500 
Ledenadministratie   Mannie van Elst  06-10334818 
 

Leiders/trainers voetbal 
Senioren 

DFS 1    Henk van Walsum  06-23863199 

DFS 2    Jan Vermeer   06-51501893 

DFS 3    Anton Hoogakker  06-50959969 

DFS 4    Gert-Jan Meijering  06-22235333 

DFS 5    Ronnie van Lavieren  06-48565449 

DFS 6    Thijs Cardol   - 

Dames     Feraud Nahumury  06-50864110 

 

Junioren 

B1    Henk van Stralen  06-18606605 

B2    Rene van de Wardt  06-52057643 

C1    Marco Budding   06-42663021 

D1    Gerhard van Esch  06-14538638 

D2    Arwin van Voorst  06-29235072 

    Gerti Tornbroers  06-34655347 

E1    Joel Tomatala   06-16063792 

    Wesley Haisch   06-46610791 

E2    Stefan Homan   06-52199961 

    Steven van de Pol  06-20396321 

E3    Jan van Eldik   06-13964114 

F1    Bert Roelofsen   06-26524599 

    Daan Padberg   06-40200139 

F2    Angelique van Voorst  06-52075066 

    Alex Drost   06-13929104 

F3    Gerwin van de Hatert  06-51421475 

    Daniel van Ingen  06-10718043 

Kabouters   Leo Wilshaus   06-19202939 

    Bert van de Berg  06-50628117 
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Leiders/trainers gym 
Peuter en kleuters   Nelleke van den Brink  06-83068952 
Recreatie groep 3 en 4  Milou de Wit    06-12381010 
Recreatie groep 5,6,7,8 en VO Nathelie van Deelen  06-38713544 
Semi selectie turnen  Ilse Rentenaar    06-11315989 
Selectie turnen   Ruben Boot   06-48159620 
 
Recreatie springgroep  Renso Strating   06-11976737 
Selectie springgroepen  Ruben Boot   06-48159620 
 
Streetdance   Mandy Peters van Ton  06-22129072 
Low Impact (damesgym) Gerdie Wenno   06-19957741 
High Impact (aerobics)   Mandy Peters van Ton  06-22129072 
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7. Incidenten logboek 
Datum Incident Betrokkenen DFS Leerpunt 

10-10-2015 Reanimatie speler 
tegenpartij DFS 1 op 
het hoofdveld.  

Bert Slagman, Henk 
Kerkstra, Arjan van 
Leeuwen 

Samenwerking 
brandweer (gesprek 
geweest op 18-01-
2016). 

17-10-2015 Bezoeker sportpark is 
van de trap gevallen.  

Cor Drost Na dit incident is de 
veiligheid van de trap 
bekeken. Dit heeft 
(nog) geen aanleiding 
gegeven hiervoor 
maatregelen te 
treffen.  

20-02-2016 Verzorger tegenpartij 
wordt na afloop 
wedstrijd in kantine 
niet goed.  

Cor Drost, Arjan van 
Leeuwen, Henk 
Kerkstra 

Goed verlopen. 
Achteraf een 
compliment 
ontvangen dat er goed 
gehandeld is. 
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Protocol Calamiteiten sportpark  
Calamiteiten nummers  
Hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer)    112 
Huisartsenpraktijk ‘de Witte Reiger’ Opheusden  0488 – 443628 (werkdagen tussen 

08.00 en 17.00 uur) 
Huisartsenpost Tiel 0900 – 706050 (werkdagen voor 

08.00 uur/ na 17.00 uur en weekend) 
Sportzaken voetbal  Jacco Breunisse n  06-21214583 
Sportzaken gym  Roy Leeuw   06-20648998 
Ledenadministratie sv DFS  Mannie van Elst  06-10334818   
    
STAPPEN 112 bellen:  

1. Wat is er aan de hand? 
Beschrijf bondig en duidelijk zo volledig mogelijk de situatie: wie, wat en waar? MELD 
REANIMATIE/BRAND DIRECT.  

2. Waar is hulp nodig? 
Meld sportpark ’t Heerenland Opheusden   

Van Maanenstraat 1  
4043 GA Opheusden 
Tel. 0488 - 442205 

3. Welke hulpdienst is nodig? 
Vraag om brandweer, politie en/of ambulance.  

Vervolgens verbindt de centralist je door met de juiste hulpdienst in de regio.  
 
Benodigd materiaal 

 Foto 1 -  AED – apparaat bij entree DFS, bij beheerders locatie, begaande 
grond. 

 Foto 2 -  Brancard en brandblusapparaat, in gang voor verzorging ruimte DFS, 

begaande grond. 

 Foto 3 – Brandslang tegenover brancard en brandblusser, voor 

verzorgingsruimte, begaande grond. 

 Foto 4 -  Brandblusser in locatie ballenhok, begaande grond. 

 

 Foto 5 -   Brandslang en Brandblusser bovenverdieping traphal. 

 Foto 6 -   EHBO-koffer bestuurskamer, bovenverdieping.   

 Foto 7 -   Brandblusser bestuurskamer / keuken, bovenverdieping. 

 Foto 8 -   Twee brandblussers halletje keuken / secretariaat, 

bovenverdieping. 

 Foto 9 -   Blusapparaat en Blusdeken in keuken bovenverdieping. 

 Foto 10 - EHBO koffer in keuken, bovenverdieping 

 
LET OP: 

 Houd toegangswegen vrij!  
 Houd toeschouwers op afstand! 
 Zoek contact met locatie incident voor inschatting situatie! 
 Omroepen (indien noodzakelijk)! 
 

Meld een incident of calamiteit na afloop altijd bij Cor Drost (sv DFS) via ajg.drost@hetnet.nl of  
06-57875500.  

mailto:ajg.drost@hetnet.nl
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Protocol Calamiteiten sporthal 
Calamiteiten nummers  
Hulpdiensten (politie, ambulance, brandweer)    112 
Huisartsenpraktijk ‘de Witte Reiger’ Opheusden  0488 – 443628 (werkdagen tussen 

08.00 en 17.00 uur) 
Huisartsenpost Tiel 0900 – 706050 (werkdagen voor 

08.00 uur/ na 17.00 uur en weekend) 
Beheerder sporthal   Jan Vermeer   06-51501893 
Sportzaken gym  Roy Leeuw   06-20648998 
Ledenadministratie sv DFS  Mannie van Elst  06-10334818   
    
STAPPEN 112 bellen:  

1. Wat is er aan de hand? 
Beschrijf bondig en duidelijk zo volledig mogelijk de situatie: wie, wat en waar?  
MELD REANIMATIE/BRAND DIRECT.  

2. Waar is hulp nodig? 
Meld Sporthal De Biezenwei 

Fazantstraat 30 
4043 NM Opheusden 
Tel. 0488-441497 (gemeente Neder-Betuwe) 

3. Welke hulpdienst is nodig? 
Vraag om brandweer, politie en/of ambulance.  

 
Vervolgens verbindt de centralist je door met de juiste hulpdienst in de regio.  
 
Benodigd materiaal 

 

 Foto 1 – AED hangt in de entree hal naast het bedieningspaneel van het alarmsysteem. 

 Foto 2 – EHBO koffer en brandblusser hangen tevens in de entree hal aan de linkerzijde van 
de toiletten. 

 Foto 3 – EHBO tas ligt in de kleine beheerdersruimte welke grenst aan de entree hal.  
 
 
LET OP: 

 Houd toegangswegen vrij!  
 Houd toeschouwers op afstand! 
 Omroepen (indien noodzakelijk)! 

 
 
 
Meld een incident of calamiteit na afloop altijd bij Cor Drost (sv DFS) via ajg.drost@hetnet.nl of  
06-57875500. 

mailto:ajg.drost@hetnet.nl

