VEILIGHEIDS- EN
ONTRUIMINGSPLAN
2-DAAGSE KNMV KAMPIOENS
ENDURO

Op 4 en 5 november 2022
georganiseerd door de ZAMC

INHOUD
1. Algemene gegevens
2. Programma
3. Alarmlijst
4. Landingsplaats traumaheli / tijdelijke opvang familie etc
5. EHBO - Rode Kruis - KNMV arts – Mobiel Medisch Centrum
6. Brandveiligheid
7. Beveiliging
8. Inzet beveiligers
9. Sanitaire voorzieningen
10. Afvalinzameling
11. Dranghekken – bouwhekken
12. Verkeer en verkeersregelaars
13. Openbaar vervoer
14. Horeca
15. Verkoop- en openingstijden
16. Ontruimingsplan
17. Coördinatie en communicatie
18. Beschrijving diverse scenario’s en te nemen maatregelen
18.1 Massale vechtpartij
18.2 Paniek in de menigte
18.3 Extreme weersomstandigheden
18.4 Explosie / brand
18.5 Gezondheid en hygiëne
18.6 Ernstige ongevallen
18.7 Uitval verbindingen /omroepsysteem
18.8 Uitval van water / licht of elektriciteit
18.9 Vertraagde start / afgelasting of uitloop
19. Nooduitgangen en Vluchtroutes

1. ALGEMENE GEGEVENS
Naam evenement
Naam organisatie

2- daagse KNMV Kampioens Enduro
(43e Jan van Beekrit)
ZAMC (Zelhemse Auto en Motor Club

Website

www.zamc.nl

Naam contactpersonen

Gerhard Gerritsen (Voorzitter ZAMC)
Dick Bulten
(Projectmanager)

Tel.nr. contactpersonen

Gerhard Gerritsen: 06 - 21699857
Dick Bulten
: 06 - 53919652
Korenweg 4 Zelhem
Motorsportaccommodatie de Langenberg
Wedstrijd meetellend voor het Nederlands
kampioenschap ENDURO.
Openingsreceptie
: 3 november 2022
Start wedstrijddag 1 : 4 november 2022
Start wedstrijddag 2 : 5 november 2022
Opbouw : 26 oktober 2022
Afbouw : 6 november 2022
4-11 : 350 verdeeld over de gehele route
5-11 : 350
Liefhebbers van de motorsport en meer in
het bijzonder van de Endurosport waarbij
het risico op publieke ongeregeldheden
nagenoeg kan worden uitgesloten.
Alle leeftijden

Locatie evenement
Korte omschrijving evenement
Start- en einddatum evenement
Start- en einddatum op- en afbouw
Maximum aantal bezoekers (Piekmoment)
Publieksprofiel (soort publiek)

Indicatie leeftijd bezoekers

Is er een aansprakelijkheidsverzekering
afgesloten?
Betreft het een jaarlijks/periodiek
terugkerend evenement?
Zijn er evaluatie /verbeterpunten uit het
verleden te noemen? Zo ja, welke?
Is het evenement aangemeld bij Politie –
brandweer en ambulancedienst

Ja
Verzekeraar: KNMV verzekeringen
: Vrijwilligers zijn collectief
Verzekerd bij gem.Bronckhorst
Ja
Inzet verkeersregelaars
Aan-afvoer verkeer
Informatievoorziening deelnemers/ publiek
Ja

2. PROGRAMMA
Starttijd programma
Eindtijd programma

3 november :
4 november :
5 november :
3 november :
4 november :
23 juni 2019 :

20.00
08.00
07.00
00.00
17.00
17.00

3. ALARMLIJST
Politie
Brandweer

Spoed
: 112
Algemeen : 0900 – 8844
Alarmnummer : 112

Ambulance

Alarmnummer : 112

Medische dient bij evenement

Rode Kruis : EHBO vereniging Zelhem
KNMV arts : N.t.b.

KNMV Wedstrijdleider

Naam : n.t.b.
Tel.nr. :
Naam : Gerhard Gerritsen
Tel.nr : 06-21699857
Naam : Dick Bulten
Tel.nr.: 06 - 53919652

Voorzitter ZAMC
Projectmanager Kampioens enduro

4. LANDINGSPLAATS TRAUMAHELIKOPTER
Is er een landingsplaats voor een
traumahelikopter?
Locatie

Waar worden familieleden, begeleiders
etc. opgevangen ingeval van een ernstig
ongeval ?

Ja
1. Op diverse plaatsen langs de route.
2. Bij de crossproeven
3. In onmiddellijke omgeving clubgebouw
ZAMC
In een daarvoor bestemde ruimte / kamer
van het clubgebouw welke zo nodig kan
worden afgesloten voor niet-bevoegden.

5. EHBO – RODE KRUIS – KNMV ARTS
Naam EHBO organisatie
Naam contactpersonen
Telefoonnummers
Aantal EHBO’ers
Aantal EHBO posten (aangeven op
plattegrond)

1. EHBO Vereniging Zelhem
2. KNMV arts
1.
2. KNMV arts: n.t.b.
1. EHBO
: Dhr. H.Rijks
2. KNMV arts : n.t.b.
3 november : 2
4 november : 10
5 november : 10
1. Cross proef ’t Zand Berkendijk Zelhem
2.Crossproef circuit Kappenbulten,
Wolfersveenweg Halle
3.Crossproef Barinkweg Zelhem
4.Crossproef Kampweg Zelhem

Behandelplaatsen

1. Medisch centrum ZAMC

Verbindingen

In het medisch centrum wordt een Centraal
Post (CP) ingericht t.b.v. portofoon
verbindingen.
De KNMV arts, alsmede elke EHBO’er
beschikt over een portofoon.
Nee

Is een stand-by ambulance nodig?

6. BRANDVEILIGHEID
Beschikt de ZAMC over brandblussers?

Maakt de ZAMC gebruik van hiernaast
genoemde voorwerpen / materialen?
Wordt er gebruik gemaakt van
aggregaten?
Wordt er gebruik gemaakt van
gediplomeerde brandwachten ?

De ZAMC beschikt over 8 goedgekeurde
brandblussers. Deze brandblussers
bevinden zich op de volgende plaatsen:
1) Clubgebouw
2) Ontmoetingstent
4) Parc Fermé aan de Korenweg te Zelhem
5) Bij 2 tijdcontroles
Gasflessen : Ja
Tenten
: Ja
Kramen
: Ja
Bakken en braden door cateraar.
Ja.
Aantal : 2
Locatie : Korenweg
Nee

7. BEVEILIGING
Naam beveiligingsbedrijf

Globe Security Beveiligingsbedrijf

Contactpersoon

Naam :
Tel.nr. :
Naam : O.Duursma
Tel.nr. : 06 12080159

Veiligheidsfunctionaris tijdens het
evenement

8. INZET BEVEILIGERS
Aantal event security officers

3 november : 20.00 - 08.00 : 2 met honden
4 november : 20.00 - 08.00 : met 2 honden

Is er een bewakingsschema?
Is extra politie inzet gewenst / vereist ?

n.v.t.
Nee

9. SANITAIRE VOORZIENINGEN
Kampeerterrein

Clubgebouw

Terrein bij clubgebouw

Reiniging toiletten

Vast
:1
Urinoirs
: 2
Douches
: 4
Wastafels
: 4
Watertappunten : 2
Damestoilet
:1
Herentoilet
:1
Urinoir
:1
Invalidentoilet : 1
Wastafels
: 2
Dixies
: Dames 2 – Heren 2
Plaskruizen
: 1
1. Behoudens in de avond- en nachtelijke
uren dient reiniging van elk toilet
éénmaal in de twee uur plaats te vinden,
of zoveel vaker indien nodig.
2. Naast reiniging van de toiletpot dient ook
aandacht geschonken te worden aan de
omgeving van het toilet, de toiletbril,
de spoelknop, de wastafelkraan,
de deurknop en evt.de lichtschakelaar.

10. AFVALINZAMELING
Verzamelen afval

Geschiedt d.m.v. containers waarin groen
afval en restafval gescheiden kan worden

11. HEKKEN
Plan voor hekken /afrastering aanwezig?
Wordt er gebruik gemaakt van
dranghekken van de gemeente?
Wordt er gebruik gemaakt van eigen
dranghekken?

Dranghekken worden geplaatst op Parc
fermé, start en finish terrein en op de
diverse cross proeven
Ja. 240 stuks
Ja. 60 stuks

12. VERKEER EN VERKEERSREGELAARS
Welke wegen worden afgesloten?

Zijn er taxistandplaatsen ?

1. Korenweg tussen Hengeloseweg en
Velswijkweg
2. Kampweg tussen Dennenweg en
Toorweg
3. Everhardinkweg tussen Varsselsestraat
en Oude Ruurloseweg
4. Gielinkweg vanaf Aaltenseweg tot
Everhardinkweg
5. Aaltenseweg in Halle tussen
Priesterinkdijk en Kuiperstraat
Bewoners van afgesloten gedeelte
Korenweg ontvangen een ontheffing
Hulpverleningsvoertuigen kunnen aan- en
afrijden via:
1. Hengeloseweg - Korenweg.
2. Hummeloseweg - Wisselinkweg –
Korenweg
Nee

Waar zijn parkeerplaatsen gesitueerd?
(VIPS – officials – bezoekers)

Percelen weiland gelegen aan de Korenweg
Kampweg - Hengeloseweg

Worden er gecertificeerde
verkeersregelaars ingezet?

Er worden 2 gecertificeerde
verkeersregelaars ingezet.

Worden er ontheffingen verleend?
Hoe is de bereikbaarheid van
hulpverleningsvoertuigen geregeld?

13. OPENBAAR VERVOER
Is het evenement bereikbaar per openbaar
vervoer?
Wordt het openbaar vervoer door het
evenement gestremd/belemmerd
Heeft de vervoermaatschappij
aanpassingen gedaan c.q. moeten doen

Nee
Nee
Nee

14. HORECA
Wordt tijdens het evenement zwak
alcoholhoudende drank verkocht?
Welk bedrijf + leidinggevende verstrekt de
alcoholhoudende drank!
Welke maatregelen zijn genomen om
alcoholgebruik beneden 18 jaar tegen te
gaan?

Er wordt zwak alcoholhoudende drank
verkocht in de ontmoetingstent.
Eetcafé de Groes
Leidinggevende is Dhr.E.de Gee
1. Bij twijfel over leeftijd wordt door
verstrekker om ID gevraagd.
2. Per locatie wordt middels stickers etc.
kenbaar gemaakt dat geen
alcoholhoudende drank wordt verstrekt
aan personen < 18.

15. VERKOOP- EN OPENINGSTIJDEN
Openingstijden bars
Sluitingstijden bars

3 november : 12.00 – 00.00
4 november : 12.00 – 01.00
5 november : 12.00 – 01.00
Als boven

16. ONTRUIMINGSPLAN
Is er een ontruimingsplan bij calamiteiten?

Ja

Geef de vluchtroutes aan voor
publiek/deelnemers

Is met name van toepassing op de
ontmoetingstent. Vluchtroute is mogelijk
via de 4 openslaande dubbele zijdeuren van
de tent. Buiten de tent is volop ruimte en
gelegenheid voor een veilige vluchtroute
Hengeloseweg - Korenweg

Geef de aan- en afvoerroutes aan voor
hulpverleningsdiensten
Opvanglocatie(s) publiek bij ontruiming

Parkeerterrein clubgebouw ZAMC

17. COÖRDINATIE EN COMMUNICATIE
Wie zijn de coördinatoren belast met
uitvoering van procedures/ coördinatie
tijdens calamiteiten , ernstige ongevallen
etc.

Hoe is de communicatie geregeld?
Gebruik frequenties / kanalen porto

1. Burgemeester of diens plaatsvervanger
2. Commandant van de politie ( OVD-P)
3. Medische dienst (Rode Kruis)
4. Wedstrijdarts KNMV
5. KNMV wedstrijdleider
6. Algemeen voorzitter ZAMC
7. Projectmanager ZAMC
8. Veiligheidsfunctionaris ZAMC
Via telefoon en portofoon.
(Zie calamtiteitenplan)
Wordt voorafgaand aan het evenement
ingevuld en doorgegeven aan betrokkenen

18. BESCHRIJVING DIVERSE SCENARIO’S EN TE NEMEN MAATREGELEN
18.1 MASSALE VECHTPARTIJ
18.1.1 Algemeen
Bij het uitbreken van een vechtpartij is het bestuur van de ZAMC als eerste verantwoordelijk
voor het de-escaleren. Direct optreden van de politie kan soms in een grote menigte
escalerend werken.
De politie is verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde en veiligheid en zal
bepalen waar het omslagpunt ligt tussen ingrijpen door de organisatie of politie.
Indien de organisatie lastige bezoekers uit het publiek haalt c.q. laat halen dan zullen de
medewerkers van de organisatie deze personen direct overdragen aan de politie
18.1.2 Maatregelen
In eerste instantie geen specifieke maatregelen.
18.2. PANIEK IN DE MENIGTE
18.2.1 Algemeen
Afhankelijk van de weersomstandigheden, zullen naar schatting in totaal maximaal 350
personen het evenement bezoeken, verspreid over 1 of 2 dagen.
Mogelijke oorzaken voor het uitbreken van paniek in de menigte kunnen zijn:
• Een trigger incident (zie hierna)
Paniek ontstaat als er geen of onvoldoende tijd is om basale veiligheid te borgen.
Op verschillende manieren kan er paniek ontstaan in de menigte. Maar altijd zal een
zogenaamd trigger-incident aanleiding geven voor de menigte om in paniek te raken.
Grofweg zijn er 3 soorten trigger-incidenten te onderscheiden nl.:
• Dreigend gevaar door brand, explosie en/of instorting gebouwen.
• Plotseling en onverwacht grof geweld/massale vechtpartij/steek-schietpartij
etc.
• Plotselinge en onverwachte, sterke verslechtering van
weersomstandigheden, bijv. hevig noodweer, zware onweersbuien,

windhoos.
Paniek in de menigte speelt zich voornamelijk af rondom het (trigger) incident.
Gezien de relatieve dichtheid en het aanwezig zijn van voldoende vluchtwegen voor
publiek in alle richtingen, is het niet aannemelijk dat zich snel paniekgedrag zal
ontwikkelen.
Gezien de brede diversiteit van incidenten die vallen onder dit scenario, is op
voorhand geen reële weergave van concrete kengetallen mogelijk.
Medewerkers van de ZAMC zullen gedurende het evenement het publiek monitoren, en
zo nodig signaleren of bijv. verdrukking, paniek en ongelukken of als andere incidenten
zich zouden kunnen voordoen.
Indien dit het geval is neemt de desbetreffende medewerker contact op met de
operationeel leider van de ZAMC.
De volgende stappen kunnen dan, afhankelijk van de ernst van de zaak, worden
ondernomen:
A) Indien een persoon zich bezeerd heeft en behandeld dient te worden, dient de
dichtstbijzijnde EHBO-post in kennis te worden gesteld.
Vorenstaande is ook van toepassing op personen die flauw vallen.
De EHBO’ers behandelen deze persoon ter plaatse c.q. brengen hem/haar ter verdere
behandeling over naar het medisch centrum voor zover dit medisch verantwoord is.
Indien nodig wordt een ambulance opgeroepen.
Vervoer van een patiënt naar een ziekenhuis dient in alle gevallen per ambulance plaats
te vinden.
B) Bezoekers die de orde verstoren worden door of namens de ZAMC direct overgedragen
aan de politie.
C) Indien zich een probleem voordoet met meerdere betrokkenen dan staan o.a. de
volgende mogelijkheden tot de beschikking van de politie:
• Middels de geluidsinstallatie van de ZAMC maant de omroeper mensen tot kalmte en
verzoekt om ruimte te maken/ stoppen met duwen.
• Evenement wordt (tijdelijk) afgebroken.
18.2.2 Maatregelen bij paniek in de menigte
Brandweer:
Hulpverleningsdiensten rijden aan via Hengeloseweg - Korenweg
Politie
A) De OVD-P schat in of er opgeschaald moet worden.
C) Zorgt ervoor dat de hulpverleningsroute toegankelijk blijft voor de
hulpverleningsdiensten.
E) Politioneel en justitieel onderzoek.
Geneeskundig
A) Alle geneeskundige eenheden rijden aan via Hengeloseweg - Kampweg
B) De OVD-G schat in of er opgeschaald moet worden.
C) EHBO verleent eerste hulp en biedt daar waar nodig geestelijke steun aan de slachtoffers.
Hierbij dient vooral rekening gehouden te worden met lichamelijk letsel en personen

met ademhalingsproblemen.
Organisatie
A) Eventueel stilleggen evenement.
B) Eventueel bestrijden en indien mogelijk van het (trigger) incident.
C) Informeren publiek en aanwijzingen geven omtrent verplaatsing en doorgang
hulpdiensten.
D) Het publiek kalmeren door de bezoekers via de omroepinstallatie te informeren over
het incident en ze mede te delen wat er van ze wordt verwacht.
E) Assistentie verlenen bij het ontruimen (c.q. een deel van) het evenemententerrein.
F) Alarmeren verkeersregelaars.
18.3 EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN
18.3.1 Algemeen
Dit scenario omvat de acute gevolgen van extreem weer voor de mens tijdens een
evenement. Het kan gaan om:
• Hevig noodweer, zware onweersbuien.
• Windhozen en vele verspreide ongevallen en dreigende situaties die bij
zware storm kunnen optreden.
Plotseling opkomend slecht weer kan leiden tot stroomuitval, brand of instorting van
voorzieningen.
Extreme koude is tijdens dit evenement niet te verwachten.
De aantallen slachtoffers zijn sterk afhankelijk van het aantal bezoekers en het soort
incident, maar kunnen al snel oplopen tot enkele tientallen.
Bij een storm / windhoos kunnen de bereikbaarheid en de communicatie verslechteren,
daarnaast maakt harde wind hulpverlening en brandbestrijding gecompliceerd.
De maatregelen zijn er op gericht om paniek te voorkomen, te beperken of zo snel
mogelijk te doen ophouden en de in paniek rakende menigte in goede banen te leiden
om daarmee het aantal slachtoffers zoveel mogelijk te beperken.
Via een hotline met Meteo Consult kunnen veranderende weersomstandigheden op
de voet w o r d e n gevolgd. Mede hierdoor is het mogelijk om de wedstrijd “gewoon”
doorgang te laten vinden, maar worden er wel waarschuwingen gegeven om
partytenten etc. en andere losse spullen op te ruimen.
18.3.2 Maatregelen bij extreme weersomstandigheden
Brandweer:
A) Brandweereenheden rijden aan via de Hengeloseweg en Korenweg
Politie
A) Politie eenheden rijden aan via Hengeloseweg en Korenweg voor de
hulpverleningsdiensten en in overleg met de Regionale meldkamer.
B) De OVD-P schat in of er opgeschaald moet worden.
C) Zorgt ervoor dat de hulpverleningsroute toegankelijk blijft voor de
hulpverleningsdiensten.

Geneeskundig
A) Alle geneeskundige eenheden rijden aan via de Hengeloseweg en de Kampweg
B) De OVD-G schat in of er opgeschaald moet worden.
C) EHBO verleent eerste hulp en biedt daar waar nodig geestelijke steun aan de slachtoffers.
Hierbij dient vooral rekening gehouden te worden met lichamelijk letsel en personen
met ademhalingsproblemen.
Organisatie
A) Eventueel stilleggen evenement.
B) Eventueel bestrijden en indien mogelijk van het (trigger) incident.
C) Informeren publiek en aanwijzingen geven omtrent verplaatsing en doorgang
hulpdiensten.
D) Het publiek kalmeren door de bezoekers via de omroepinstallatie te informeren over
het incident en ze mede te delen wat er van ze wordt verwacht.
E) Assistentie verlenen bij het ontruimen de ontmoetingstent.
F) Alarmeren verkeersregelaars.
G) Contact opnemen met Meteo Consult voor de actuele weerssituatie en advisering over
e.v.t. te nemen maatregelen.
18.4 EXPLOSIE / BRAND
18.4.1 Algemeen
Van toepassing indien zich tijdens het evenement een ernstige brand of ongeval
voordoet in de ontmoetingstent, waarbij een gecoördineerde inzet van de
hulpverleningsdiensten noodzakelijk is.
De hoofdingang van het ZAMC terrein gelegen aan de Korenweg is toegankelijk voor
hulpverleningsdiensten.
1 8 . 4 . 2 Ma at r e g el en
Hulpverleningsdiensten kunnen aanrijden via Hengeloseweg en Kampweg
Organisatie
A) Eventueel stilleggen evenement.
B) Eventueel bestrijden en indien mogelijk van het (trigger) incident.
C) Informeren publiek en aanwijzingen geven omtrent verplaatsing en doorgang
hulpdiensten.
D) Het publiek kalmeren door de bezoekers via de omroepinstallatie te informeren over
het incident en ze mede te delen wat er van ze wordt verwacht.
E) Assistentie verlenen bij het ontruimen (c.q. een deel van) het evenemententerrein.
F) Alarmeren verkeersregelaars.
G) Contact opnemen met Meteo Consult voor de actuele weerssituatie en advisering over
e.v.t. te nemen maatregelen.
18.5 GEZONDHEID EN HYGIËNE
18.5.1 Algemeen
Zorg voor een goede hygiëne is vooral van toepassing bij het frequent schoonmaken van
toiletten, douches en afvalinzameling.

Schoonmaken van toiletten, wasbakken en douches is beschreven onder punt 10.
De wijze waarop het afval wordt ingezameld is beschreven in punt 11.
18.6 ERNSTIGE ONGEVALLEN
18.6.1 Algemeen
Deelnemers:
De kans op een ongeval is mogelijk over de gehele lengte van het parcours, echter het
risico op een ongeval is het grootst op één van de cross proeven.
Toeschouwers:
Toeschouwers zijn m.n. aanwezig bij één van de crossproeven. De kans dat toeschouwers
bij een crossproef gewond raken is zeer klein aangezien er voldoende afstand is tussen het
parcours en de plaats waar toeschouwers zich kunnen bevinden.
Ingeval zich op welke wijze dan ook een ernstig ongeval op of rondom het circuit
voordoet, zullen de HVD’s de gebruikelijke routines toepassen.
Familie, begeleiders en andere direct betrokkenen zullen worden opgevangen in één van
de bestuurskamers van het clubgebouw, zodanig dat niet-bevoegden geen toegang
hebben.
18.7 UITVAL VERBINDINGEN – OMROEPSYSTEEM
18.7.1 Algemeen
De EHBO maakt gebruik van een gesloten portofoonnet welke bij een totale uitval niet
cruciaal is. Aangezien alle EHBO posten ook beschikken over een mobiele telefoon kunnen
contacten tussen CP en de EHBO posten ook telefonisch worden onderhouden.
Het omroepsysteem vervult geen primaire rol in het kader van veiligheid van deelnemers en
publiek.
18.7.2 Maatregelen
Er hoeven geen specifieke maatregelen te worden getroffen.
18.8 UITVAL VAN ELEKTRICITEIT OF WATER
18.8.1 Algemeen
Uitval van elektriciteit of watervoorziening leidt niet direct tot een veiligheidsprobleem.
Wel dient z.s.m. de oorzaak van de uitval te worden opgespoord en z.s.m. te worden
hersteld.
18.8.2 Maatregelen
Geen specifieke maatregelen vereist.
18.9 VERTRAAGDE START –UITLOOP OF AFGELASTING
18.9.1 Algemeen
Leidt niet tot een veiligheidsprobleem of calamiteit.
19. NOODUITGANGEN EN VLUCHTROUTES
19.1 Algemeen
Zie situatietekening.

