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1 CONCEPT VEILIGHEIDSPLAN
1.1
•
•

1.2
•
•
•
•
•
•
•

1.3

Risico en verantwoordelijkheid:
iedere deelnemer zwemt op eigen risico
de algemeen veiligheidsfunctionaris is verantwoordelijk voor de veiligheid van zwemmers en publiek
en de beveiliging op en langs de baan

taken algemeen veiligheidsfunctionaris:
het coördineren van de beveiliging op en langs de baan
het nemen van de algehele leiding bij een (dreigende) calamiteit en/of reddingsactie
het onderhouden van contacten m.b.t. de veiligheid met:
o de scheidsrechter
o de externe hulpdiensten
het direct handelen volgens de noodprocedure bij een levensbedreigende situatie
het direct in overleg treden met de scheidsrechter bij een dreigend incident; afstemming over welke
stappen kunnen/dienen te worden ondernomen
het coördineren van het vervoer voor ‘uitstappers’ van baanarts of opwarmtent naar
douchegelegenheid
indien van toepassing, opstellen van een ongevalrapport; in te leveren uiterlijk …….. bij de
scheidsrechter

Uitvoering procedure noodgeval

Een en ander rekening houdend met de aard van het ongeval, incident of weersomstandigheid
• De Scheidsrechter geeft aan dat de wedstrijd direct stilgelegd moet worden.
• Laat alle deelnemers onmiddellijk het water verlaten
• Stuur naar de plaats van het ongeval/incident
o Duikers
o Leden van de reddingsbrigade
o EHBO-ers
o Baanarts
o Calamiteitenboot (snelle reddingsboot)
• Alarmeer externe hulpverlening
• Coordineer de reddingspogingen
• Laat de leden van de reddingsbrigade de capnummers van de uitgestapte deelnemers noteren en
deze aan de aankomstjury rapporteren.
Einde procedure noodgeval:

•

1.4

Nadat de veiligheidsfunctionaris het sein “Alles is veilig” gegeven heeft, besluit de scheidsrechter of
de wedstrijd hervat wordt en op welke wijze dat gebeurt

Verantwoordelijkheden anderen

Eindverantwoordelijkheid
Uitvoering door:
Reddingsbrigade
Duikvereniging
EHBO
Centraal aanspreekpunt calamiteiten
Beveiliging terrein en baan
Boten

Telefoonnummers
Politie (kennisgeving vooraf)

organisatienaam (aanvragende vereniging)
circa 15 medewerkers
circa 5 medewerkers
6 medewerkers
naam veiligheidsfunctionaris
naam baancommissaris
3 reddingsbrigadeboten
(ter beoordeling van de brigade en
veiligheidsfunctionaris)
4 juryboten
(2 per in het water liggende start )
1 reserveboot voor jury of reddingsbrigade
1 boot met peddels
nummer
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Aanmelding bij spoedopvang (ziekenhuis)
Baanarts

alarmnummer
nummer
oproepnummer (of indien ter plaatse GSM)

Toegangsbewaking
Toelaten om uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

Jurywagen of tent
Informatiepost organisatie
Wagens catering
EHBO
Ambulance
Standhouders
Deelnemers
Alle anderen in overleg met ………….

E.H.B.O.
Dekens/foliedekens
Wie is de dienstdoende arts (centrale huisartsenpost) ->
moet op papier staan
Welk ziekenhuis is gewaarschuwd -> moet op papier
staan
Reanimatie voor Advanced Life Support aanwezig
• Beademingsmasker
• O2
• Minimaal 3 getrainde reanimatoren
Evacuatie
Onderkoeling

•
•
•
•

Vitale bedreigingen (reanimatiebehoeftige patiënten)

•
•
•

Breuken

•
•
•

Snijwonden

1.5
•
•
•
•

1.6
•
•
•
•
•

Inventarisatie door EHBO
Opwarmen in EHBO tent
Evacuatie naar overdekt zwembad (of andere
geschikte locatie) middels een auto die hiervoor ter
beschikking staat
Opwarmen in overdekt zwembad (of andere locatie
die-daarvoor geschikt is)
Direct reanimatie ter plaatse niet vervoeren!!!!!
Direct 112
Direct centraal aanspreekpunt calamiteiten
waarschuwen
Inventarisatie door EHBO
Altijd overleg met veiligheidsfunctionaris
Inventarisatie/behandeling door EHBO

Voorzieningen vooraf
tijdens het zwemevenement is de doorvaart geheel gestremd
afsluiting middels drijvende lijnen over het kanaal of bijvoorbeeld passief door niet openenen van
bruggen
aanduidingsborden op de wal aan het begin en eind van het kanaal
voor de wedstrijd wordt door de duikers ter hoogte van de start/finish de bodem van het kanaal
schoongemaakt

Voorzieningen tijdens
opwarmtent voorzien van heteluchtkanon
aanwezigheid van warme douches in de nabijheid van het zwemparcours
aanwezigheid van een sportmasseur
aanwezigheid van een baanarts
voor alle zwemmers warme thee of bouillon en een krentenbol bij de finish
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2 PANIEKPLAN (SLECHT WEER SCENARIO)
Werkwijze bij: slecht weer, lage watertemperatuur, slechte waterkwaliteit en onweer tijdens de wedstrijd.

Bij slecht weer (a/b ook bij goed weer uitvoeren)
a
1.
2.
3.
4.
b

Meetmomenten
Op maandag voor de wedstrijd de watertemperatuur opnemen.
Kijken naar de waterkeuring. (Eventuele herkeuring op een zo laat mogelijk tijdstip in overleg met het
lab! )
Voor aanvang van het opbouwen de watertemperatuur opnemen.
Voor aanvang van de wedstrijd de watertemperatuur opnemen.

2.
3.
4.
5.

Contacten met
Voorzitter comitee
Veiligheidsfunctionaris
Overige bestuursleden (evt. via secretaris)
Scheidsrechter
Baancommissaris
Wedstrijdsecretariaat

c

1.
1.
2.
3.
4.

Normen afgelasting
Blijvend slechte waterkwaliteit na extra metingen.
Te lage watertemperatuur / slechte verwachting
Aanhoudend onweer
Ernstige calamiteit met slechte afloop

c

2.
1
2
3

Bij twijfel:
Bij elkaar komen van een deel of geheel de commissie.
Prestatietochten inkorten/afgelasten.
Wedstrijdafstanden inkorten tot maximaal 1000m.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10

Wie licht wie in
Overige commissieleden
Medewerkers
Organisatie elders?
Deelnemende verenigingen
Juryleden (Scheidsrechter eerst)
Waarnemer
Sponsors (standhouders eerst)
TOWZ
NOWW
Bondsbureau

1.

d

Naam

Bij onweer
•
•
•

De beslissing tot het staken van de wedstrijd wordt genomen door de scheidsrechter, eventueel na
overleg met de veiligheidsfunctionaris.
Hij/zij geeft haar beslissing onmiddellijk per portofoon en geluidsinstallatie door aan respectievelijk:
de varende kamprechters, de reddingbrigade, het duikteam, de organisatie, de overige juryleden en
het publiek.
In het programma vermelden dat op bevel van de juryleden, de mensen van de reddingsbrigade en
de duikers iedereen onmiddellijk het water moet verlaten.

3

