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        Veiligheidsblad RKSV De Zweef 
Versie 2.1 - Status: definitief 

Vastgesteld door Bestuur RKSV De Zweef d.d. juli 2021 
 

 
Sporters, vrijwilligers en bezoekers van onze voetbalvereniging hebben recht op een veilige omgeving 
waarin ze kunnen sporten, werken en recreëren. Om aan deze zorgplicht te voldoen moeten we ons 
houden aan de ARBOWET. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. 
 
Daarom heeft ons bestuur besloten om de belangrijkste zaken uit de Risico Inventarisatie & Evaluatie 
(RI&E) vast te leggen in dit document. Aan het begin van elk voetbalseizoen worden trainers / leiders 
actief geïnformeerd middels dit veiligheidsblad en we handelen daar ook naar. Zo zorgen we samen 
voor een veilig sportklimaat. Meer info vind je op www.dezweef.nl en via de link hieronder. 
 
Wat te doen bij een sportongeval? 

 Laat de getroffen persoon nooit alleen 
 Verplaats deze persoon niet, immobiliseer de blessure 
 Is de situatie acuut, bel dan 112 
 Een tweede persoon regelt ondertussen AED, verbandkoffer, dekens e.d. 
 Vang de ambulance op (trek BHV-hesje aan) en begeleid ze naar het slachtoffer 
 Sleutel ambulance poort hangt in het witte kastje, naast de AED 
 Maak melding van het sportongeval bij het bestuur 
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Gebruik doelverzwaarders (20kg/stuk) 
De verplaatsbare pupillengoals zijn kantelgevoelig. Als de wind er verkeerd opstaat of als jeugd in de 
touwen klimt (en dat gebeurt!) bestaat de kans dat een goal voorover klapt met alle gevolgen van dien. 
Daarom moet men verplicht de doelverzwaarders gebruiken. 

 Bij pupillengoals 5x2 : plaats de doelverzwaarder in het midden van de achterligger 
 Bij seniorengoals 7x2 : plaats twee doelverzwaarders in de hoeken van de achterligger 

 

  
 
Wat te doen bij (plotseling opkomend) onweer? 
Als op voorhand bekend is dat er naderend onweer op komst is, moet je je als trainer / leider afvragen 
of het verstandig is de velden op te gaan. Mocht daartoe toch besloten worden, houd dan rekening 
met het volgende. De KNVB hanteert de 10 seconden regel (tijd tussen bliksem en donder). Echter ons 
sportpark is gesitueerd aan de voet van de Holterberg. De ervaring leert dat het onweer hier vaak blijft 
“hangen”, waardoor de weerssituatie erg onvoorspelbaar wordt. Bij De Zweef geldt daarom: 

 Bij onweer gaan wij altijd naar binnen (in de kleedkamers / kantine). Nooit op de tribune! 
 Zorg dat bezoekers ook een veilig onderkomen krijgen, neem iedereen mee. 
 Wacht minimaal 15 minuten na het laatste onweer voordat men weer de velden opgaat. 
 Een wedstrijd kan maximaal 30 minuten worden onderbroken, daarna definitief staken. 
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Veiligheid op en rondom de velden 
We hebben een fantastische accommodatie, dat willen we graag zo houden. We zien helaas ook dat 
na een wedstrijd / training niet altijd alle spullen worden terug gezet op de plekken waar het hoort. De 
gemeente voert overdag onderhoud uit aan alle velden (het gras wordt gemaaid en de kunstgrasvelden 
geborsteld). Ook een team Zwevers zorgt voor de belijning van de natuurgrasvelden. Dan is het prettig 
dat alle goals van de velden zijn. Zet de materialen dan zo neer dat onderhoudsbedrijven, bezoekers 
en/of hulpdiensten fatsoenlijk rondom de velden kunnen bewegen. Ook valt het op dat er ontzettend 
veel kauwgom (met name op de kunstgrasvelden) wordt aangetroffen. Naast dat het funest is voor de 
velden, is het ook nog eens gevaarlijk voor de speler zelf (verstikking). Daarom geldt bij De Zweef: 

 We zetten de materialen terug op de plekken waar het hoort 
 We zorgen dat alle ballen / hesjes / pionnen teruggevonden zijn na een training / wedstrijd 
 Ligt er een bal op het dak, meld dit bij de heer Henk Dikkers en/of Leo Geurtse 
 We dragen geen sieraden tijdens het sporten. Oorbellen / piercings e.d. worden afgeplakt 
 We eten geen kauwgom (of anders) tijdens het sporten 

 

  
 
Calamiteit in kantine en/of kleedkamer 
Het is niet te hopen, maar mocht zich een calamiteit voordoen (denk aan brand, gaslek o.i.d.) in onze 
accommodatie dan is snel handelen een vereiste. Bij een calamiteit treden per direct de barvrijwilligers 
op als BHV-ers (trek een BHV-hesje aan voor de zichtbaarheid). De BHV-ers zorgen ontruiming van het 
gebouw, ook de kleedkamers. Alle aanwezigen verzamelen zich op de verzamelplaats aan de overkant 
van de Koersendijk (zie plattegrond). Op die manier hebben de hulpdiensten vrij toegang tot ons 
gebouw. Bij De Zweef geldt: 

 Bij een calamiteit treden de barvrijwilligers op als BHV-ers. Bel 112 
 De overige aanwezigen volgen de instructies van de BHV-ers op. 
 Ga op de verzamelplek na of alle mensen aanwezig zijn. Ga nooit terug het gebouw in. 
 De BHV-ers vangen de hulpdiensten op en delen de beschikbare kennis over het voorval 
 De BHV-ers informeren z.s.m. het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester, secretaris) 

 

   


