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1 Overal waar ‘hij’ staat kan ook ‘zij’ gelezen worden. 
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1 Beschrijving van het evenement 
 

1.1 Algemene gegevens 
 

Naam evenement: NK Atletiek voor Masters 

Naam organisatie: Atletiekvereniging Athlos onder auspiciën van Atletiekunie 

Naam en mobiel 
nummer 
contactpersoon tijdens 
het evenement: 

Marcel Celie 06-12951334 

Locatie evenement: Sportpark Strokel 

Korte omschrijving van 
het 
evenement: 

Baanwedstrijden voor leeftijdscategorieën ouder dan 35 jaar 

Startdatum evenement: 27 mei 2022 Einddatum 
evenement: 

29 mei 2022 

Startdatum en tijd 
opbouw: 

22 mei 2022 
10.00 uur 

Einddatum en tijd 
afbouw: 

29 mei 2022 22.00 
uur 

Aantal bezoekers c.q. 
deelnemers aanwezig 
op het drukste 
moment: 

250 

Totaal aantal 
bezoekers c.q. 
deelnemers per dag: 

350 deelnemers en bezoekers. 

Doelgroep: Sporters 

Indicatie van de  
leeftijd van de 
deelnemers/bezoekers: 

alle leeftijden 

Wat zijn de vijf 
grootste 
veiligheidsrisico’s van 
uw evenement? 
 

1. Weersomstandigheden 
2. Massale valpartij bij looponderdelen 
3. Incident op het middenterrein bij werpnummers 
4. Sportblessures 

Wat zijn de 
maatregelen voor deze 
vijf veiligheidsrisico’s? 

1. Afgelasten bij extreem weer (Athlos heeft hiervoor een apart 
protocol); beslissing wedstrijdleider 
2. Bredere en ruime start/finish  
3. - Ruimte maken voor hulpdiensten 
- Aandacht voor veilige omstandigheden door juryleden en 
wedstrijdofficials 
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- Voldoende jury bij werpnummers 
4. Aanwezigheid van fysiotherapeuten 

 
 

1.2 Risicoprofiel 
 

   

1.2.1 Publieksprofiel 
Hieronder een beschrijving van het publiek dat het evenement bezoekt aan de hand van de volgende 
indicatoren: 

Identificeerbaarheid Publiek zijn deelnemers en toeschouwer. 

 

Verblijfsduur  Dynamisch, afhankelijk van onderdeel 

 

 

Contractrelatie Er is alleen sprake van een contractrelatie met de deelnemers.  

 

Publieksomvang 

 

Ter hoogte van Start en Finish van loopnummers is de publieksomvang het grootst. 

Verwachting op het hoogtepunt ca. 100 personen.  

 

Publiek samenstelling  Sporters en supporters 

 

 

Publieks 

eigenschappen 

Met name sportief georiënteerd en van alle leeftijden 

 

 

Groepsgedrag Geen of weinig extreem gedrag. Soort publiek is vooral bezig met een individuele 

sportprestatie die niet onderhevig is aan een groepsidentiteit. 

 

 

Korte omschrijving 
 

1.2.2 Activiteitenprofiel 
Dit is een beschrijving van de activiteiten van het evenement waarop het publiek afkomt. 

Dit kan aan de hand van de volgende indicatoren: 

Aard activiteit Baan atletiek evenement, vooral nationaal  georiënteerd. 

 

Tijdsdimensie Er zijn nauwelijks risicofactoren verbonden aan het evenement.  

 

 

Relatie activiteit - 

publiek 

Het publiek is dynamisch aanwezig bij het evenement en verplaatst zich tussen start en 

finish, alsmede langs het hek rondom het terrein (kleinere aantallen).  

 

Aantal bezoekers: risico-evenement of meer 
dan 10.000 bezoekers

geen risico-evenement en 
minder dan 10.000 bezoekers
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Eigenschappen 

personeel organisator 

Organisatie wordt volledig uitgevoerd door vrijwilligers. Aansturing vindt plaats door 

meerdere zeer ervaren organisatoren in samenwerking met  wedstrijdleiders en technisch 

gedelegeerden Atletiekunie.  Op het terrein staan goed geïnstrueerde vrijwilligers. 

Communicatie vindt plaats per mobiele telefoon en portofoon. Communicatie bij 

Start/Finish vindt plaats door ervaren microfonisten. EHBO wordt uitgevoerd door opgeleide 

EHBO’ers. 

 

 

Daarbij worden de volgende indicatoren gehanteerd: 

Identificeerbaarheid Publiek is beperkt bekend. Alleen gecontracteerde deelnemers zijn identificeerbaar op 

basis deelnameregistratie. 

 

Verblijfsduur De verblijfsduur van het publiek is kort. Maximaal 6 uur. 

 

Contractrelatie Er is sprake van een contractsrelatie met de deelnemers gedurende het evenement. Deze 

is van korte duur (tussen 60 minuten en max. 6 u) 

 

Publieksomvang 

 

Ter hoogte van Start en Finish is de publieksomvang het grootst. Verwachting op het 

hoogtepunt ca. 100 personen 

 

Publiek samenstelling Sporters en supporters 

 

Publieks 

eigenschappen 

Met name sportief georiënteerd en van alle leeftijden  

 

 

Groepsgedrag Geen of weinig extreem gedrag. Soort publiek is vooral bezig met een individuele 

sportprestatie die niet onderhevig is aan een groepsidentiteit. 

 

Korte omschrijving: 
 

 
Programma evenement 

Starttijd programma: 10:00 u  

Eindtijd Programma: 22:00 u 

Bijzonderheden/risico’s 
in het programma: 
(piekdrukte, 
risicomomenten enz.) 

 
Geen 
 
 
 

Voor het programma van het evenement: zie www.nkatletiekmasters.nl 
 

  



 

 Veiligheidsplan NK Masters 2022 - Pagina 5 van 18 

1.2.3 Ruimtelijk profiel 
Over de ruimten waarin de bezoekers zich bewegen kan het volgende worden gezegd: 

Bereikbaarheid en 

spreiding 

De bereikbaarheid is goed. Het betreft een nationaal evenement met beperkte vraag naar 

parkeerfaciliteiten. Met VVOG is nauw overleg geweest over de verwachte vraag naar 

parkeerplaatsen op zaterdag. Afspraken hierover zijn gemaakt.  

 

Toegankelijkheid   

Evenement vindt plaats op de Sportpark Strokel  en is vrij toegankelijk. 

 

Ruimtelijke  

omgeving 

  

Betreft een buitenevenement. Geen beperkende omstandigheden. 

 

Meervoudig  

gebruik 

 

Niet voor dit evenement van toepassing. 

 

Eigendom 

structuur 

  

Het evenement vindt plaats op Sportpark  Strokel. Aanmelden, omkleden vindt plaats in (de 

omgeving van) het clubgebouw van A.V. Athlos. 

 

Externe factoren • Weersomstandigheden 

Korte omschrijving 
 

1.3 Plattegrond evenemententerrein  
 

De plattegrond is als bijlage bijgevoegd 
In de bijlagen is opgenomen: 

• het clubgebouw met nooduitgangen 
• het ontruimingsplan als ontruimd moet worden (veld 2 VVOG) plus ontruiming in 

geval van noodweer 
• De routekaart hulpdiensten is als aparte bijlage bijgevoegd. Het adres is 

Strokelweg 9, 3847 LR Harderwijk. Alternatieve route voor hulpdiensten is de 
ingang van sportpark Strokel, Strokelweg 5, 3847 LR. Beide toegangspoorten 
zijn tijdens het evenement geopend.  

• De plattegrond NK Masters als aparte bijlage 

 

2. Beveiliging en veiligheid 
 

2.1 EHBO 
Naam EHBO-organisatie: EHBO-vereniging Ermelo 

Naam contactpersoon tijdens 
evenement 
Mobiele telefoonnummer 

Bram Vastenhout EHBO Ermelo 
 
06-27978423 

Aantal EHBO-medewerkers  4 
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Aantal EHBO-posten 
(dit dient u tevens aan te aangeven op de 
plattegrond, bijlage 2) 

Geen EHBO-post maar 2 EHBO’ers dynamisch 
binnen het evenement; 2 EHBO’ers bij ingang 
clubgebouw 

Beschrijving EHBO-organisatie: 
Er zijn 4 EHBO’ers fysiek aanwezig en volledig geëquipeerd. Twee zijn op het terrein actief 
rondom de atleten. 

 

 
 

2.2 Brandveiligheid 
 
De in het evenemententerrein aanwezige brandkranen- en putten zijn uitdrukkelijk bekend bij de 
organisatoren van het evenement.  

Beschrijving Brandveiligheid: 
Het evenement is brandveilig. Er zijn geen ontstekingsbronnen. Er wordt geen gebruik 
gemaakt van open vuur en verwarming. Gebruikte elektrische installaties zijn NEN 2525 
gekeurd.  
Er is een brandslang geïnstalleerd bij de opgang naar de WOC-ruimte en bestuurskamer. In 
de WOC-ruimte en bestuurskamer hangen brandblussers. In de keuken is een brandblusser 
en een branddeken. In beide tenten (call-room en vrijwilligerstent) hangen handblussers.  
De organisatie is goed op de hoogte van de locatie van de aanwezig brandputten en -
aansluitingen. Vlakbij het TIC is een hoge druk brandslang aanwezig. De sleutel is in 
handen van de materiaalploeg.  

Maakt organisatie gebruik van een 
technisch productiebedrijf:  

 

Naam technisch productiebedrijf:  

 
 

2.3 Beveiliging 
 
 

   
 

Omschrijving aanpak verstoring van de openbare orde: niet aan de orde 

 
 

 

Vermeld in deze paragraaf de informatie over de beveiligingsorganisatie. In de helpfunctie krijgt u 
uitleg m.b.t. aandachtspunten over dit onderwerp en vragen die u zichzelf moet stellen. 

Ja Nee

Is er beveiliging aanwezig? Ja Nee
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Naam beveiligingsbedrijf  

Naam contactpersoon tijdens 
evenement 
Mobiele telefoonnummer  

 

Aantal beveiligers en taken:  

Tijdstip aanvang en vertrek 
beveiligers: 
 

 

 

   

 

 

 
 

2.4 Huisregels evenementengebied 
 
Bij evenementen op een aangewezen en als zodanig herkenbare evenementenlocatie in de openbare 
ruimte of in een gebouw wordt veelal gebruik gemaakt van huisregels. Deze regels moeten voor de 
bezoeker van het evenement duidelijk zichtbaar worden aangekondigd. 

 

   

 

 
Huisregels zijn Deelnemersvoorwaarden. Zie www.nkatletiekmasters.nl 

 
 

2.5 Crowdmanagement 
 
Crowd management is het geheel van maatregelen waarmee publieksstromen bij evenementen 
gestuurd en beheerst worden. 
 
Een Crowd-management plan is noodzakelijk als er grote publiekstromen naar en van het 
evenemententerrein te verwachten zijn en/of massale publieksverplaatsingen binnen de 
evenementenlocatie c.q. het evenemententerrein. 
 

Is er een beveiigingsplan 
uitgewerkt?

Ja Nee

Zijn er huisregels aanwezig? Ja Nee

Algemene beschrijving beveiliging: 

 

n.v.t. 
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Beschrijf in deze paragraaf hoe de sturing en controle van de publiekstromen is georganiseerd. 

 

Algemene beschrijving crowd management: 
Het publiek wordt bij Start/Finish geïnformeerd door de microfonisten. Gezien het verwachtte 
(kleine) aantal bezoekers wordt geen crowd management gedaan. 

 

Voor hulp bij het parkeren aan de Strokelweg zijn aparte parkeerwachters aangewezen. Zij 
wijze de deelnemers en bezoekers hun parkeerplaats. Vooral op zaterdagmorgen is het erg 
druk; overleg met VVOG heeft plaatsgevonden om aan te geven waar VVOG leden kunnen 
parkeren en waar deelnemers aan het NK kunnen parkeren.  

 
 
 
 

2.6 Hekken en barrières (niet zijnde verkeersafsluitingen)  
 

   
 
Beschrijf onder deze paragraaf hoe u gebruik maakt van hekken en (mojo)barrières. 

  

Algemene beschrijving hekken en (mojo)barrières 
Dranghekken worden gebruikt voor begeleiding atleten van call room naar wedstrijdveld 

 

Hekken staan op het talud tussen veld 2 VVOG en Athlos en zijn ter begeleiding van de 
atleten en als afscheiding voor de toeschouwers.  

 
 

2.7 Opstellingsplan/ Stoelenplan 
 
Gelet op de brandveiligheid (bijvoorbeeld obstakelvrije routes) in tenten kan het van toepassing zijn 
dat er een stoelenplan moet worden gemaakt. Vanaf 100 stoelen is dit plan zelfs verplicht. 

   

 

 

 

2.8 Mobiliteitsplan 
 

Zet u crowdmanagement in? Ja Nee

Hekken en barrières? Ja Nee

Stoelenplan aanwezig? Ja Nee
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Onder mobiliteit wordt verstaan de manier waarop en de wegen waarlangs de bezoekers naar het 
evenement komen en dat weer verlaten. 
 
Een mobiliteitsplan is noodzakelijk als één of meerdere van de onderstaande beschrijvingen van 
toepassing zijn: 

• Er worden meerdere wegen afgesloten; 
• Er is veel publiek te verwachten wat met de auto komt; 
• Het openbaar vervoer wordt gestremd; 
 

Beschrijf in deze paragraaf hoe u omgaat met de mobiliteit rondom uw evenement. In de helpfunctie 
krijgt u uitleg m.b.t. aandachtspunten over dit onderwerp en vragen die u zichzelf moet stellen. 

 

Mogelijk zijn de mobiliteitsvraagstukken voor uw evenement zo groot dat u een apart mobiliteitsplan 
hiervoor opstelt of laat opstellen door een externe partij of de gemeente. Hierom kan ook door de 
gemeente worden gevraagd. 

   

 

 

 

Is het evenement bereikbaar via het openbaar vervoer? 

 
Wordt het openbaar vervoer door het evenement gestremd of anderszins 
belemmerd? 

 
Zijn er door de vervoersmaatschappij aanpassingen gedaan? 

 

Zo ja, welke: 

 
1.  

  
2.  
  
3.  
 

Wordt het openbaar vervoer gestimuleerd? 

 

Zo ja, op 
welke wijze? 

 
1.In aankondiging (website) wordt openbaar vervoersoptie nadrukkelijk 
genoemd. 

Mobiliteitsplan aanwezig? Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee

Ja Nee
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2.  
  
3.  
 

Wordt er aanvullend pendelvervoer ingezet? 

 
Zo ja, waar 
bestaat dit uit 
en wat is het 
traject. (denk 
aan 
halteplaatsen 
en opstelling) 

 
1.  
  
2.  
  
3.  
 

 
 
Het verdient aanbeveling om een matrix op te stellen van het aantal te verwachten bezoekers en de 
wijze van vervoer. Bij het autovervoer kan het verwachte aantal inzittenden per auto vermeld worden. 
Dit bepaalt het aantal auto’s. Op grond daarvan wordt de parkeercapaciteit en - faciliteiten. 

Ook dient er aandacht te zijn voor de fietsenstallingen.  

Het mobiliteitsplan voorziet in een overzicht van bewegwijzering van alle verkeerstromen en vormen 
van vervoer. In het plan zijn bovendien alle verkeersmaatregelen (afsluitingen, verkeersborden, 
bakens, etc.) beschreven. 

Bij pendelvervoer en georganiseerd busvervoer dient de haltering en de opstelling van de bussen 
beschreven te worden. 

 

2.9 Horeca 
 

 

Wordt er tijdens het evenement wordt er zwak alcoholische drank verkocht? 

 
Welke maatregelen 
zijn er genomen 
tegen alcohol onder 
16 jaar: 

 

Naam cateraar: 
 
 

Maakt de cateraar gebruik van bak-/en braadapparatuur, horecawagens, kramen 
e.d.? 

 

Ja Nee

Ja Nee

nee
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2.9.1 Verkooptijden 
 

 

Openingstijd bars: 10.00 uur 

Sluitingstijd bars: 22.00 uur 

 

Beschrijving horecaplan: verstrekking koffie, thee en frisdranken plus broodjes 
 
 

 

2.10 Vuurwerk  
 

   

 

3. Calamiteiten: Incident scenario’s 
 
 

Voorbeelden van mogelijke maatregelen zijn: 

• DJ/presentator/geluidsinstallatie inzetten voor informatieve boodschappen 
• Schermen op het terrein inzetten om informatieve boodschappen te tonen 
• Muziek stilleggen 
• Feestverlichting uit/noodverlichting aan 
• Evenement (tijdelijk) afbreken 
• Evenemententerrein (tijdelijk/gedeeltelijk) afsluiten 
• Extra security achter de hand houden 
• Extra materiaal achter de hand houden (bijv. poncho’s en drinkwater) 
• Communicatieafspraken (voor bijvoorbeeld bezoekers die nog moeten komen) 
• Inrichting van gewondenopvang 
• Ontruiming evenemententerrein 

 
 

3.1 Scenario: Ontruiming evenemententerrein/locatie 
 

 

ja, hieronder vermelden wat er gebruikt wordt

Is er sprake van vuurwerk? Ja Nee
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Ontruiming kantine 
In geval van ontruiming van de kantine wordt verzameld op veld 2 van VVOG (naast de 
atletiekaccommodatie. Zie bijlage  
 
Ontruiming wedstrijdveld 
De wedstrijdleider  kan besluiten het veld (accommodatie) te ontruimen. In een dergelijk 
geval neemt de wedstrijdleider via de portofoon of telefoon contact op met de 
microfonist om alle aanwezigen te informeren om het veld te verlaten en uit te wijken 
naar de ontruimingslocatie (veld 2 van VVOG naast de atletiekaccommodatie).  
 
In geval van ontruiming van het veld wegens noodweer wordt uitgeweken naar de 
kleedkamers van AV Athlos, de materiaal  opbergingsruimte en de kleedkamers van 
VVOG die voor deze dagen beschikbaar zijn gesteld aan Athlos.  
Zie ook scenario: extreme weersomstandigheden 
 
De wedstrijdleiders hebben de regie over de ontruiming, juryleden en scheidsrechters 
dragen te verantwoordelijk voor het begeleiden van de atleten van het middenterrein, de 
organisatie draagt de verantwoordelijkheid van de ontruiming van de aanwezigen buiten 
het middenterrein.  
 
De wedstrijdleider geeft uiteindelijk aan dat het gehele veld is ontruimd. 
 
De wedstrijdleider en organisatie kunnen de accommodatie weer vrijgeven, dit zal in 
ondersteuning van de microfonisten aan alle aanwezigen worden medegedeeld. De 
bestuurskamer van AV Athlos is de plaats waar dit overleg plaatsvindt.  
 
 

 
 

3.2 Scenario: (massale) vechtpartij 
 
 

Maatregelen (massale) vechtpartij:  
n.v.t.  

 
 

3.3 Scenario: paniek in menigte 
 
 

Maatregelen paniek in de menigte:  
Nauwelijks voor te stellen risico. Microfonisten zijn direct aanwezig en zullen publiek 

informeren. 
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3.4 Scenario: Extreme weersomstandigheden 
 
 

Maatregelen extreem weer: 
Alle aanwezige objecten (partytent en discuskooi) zullen bij windkracht van 7 en meer 

worden gedemonteerd. Evenement zal als buiten evenement wel doorgaan. 
Stilleggen van het evenement zal alleen plaatsvinden bij onweer of hevige regenval. Maar 
gelet op de seizoenperiode (mei) zal dit zich waarschijnlijk niet voordoen. AV Athlos heeft een 

eigen slecht weer protocol waarin is aangegeven hoe te handelen bij extreme 
weersomstandigheden. De verantwoordelijkheid ligt bij de wedstrijdleider.  
 

Indien het veld of de accommodatie moeten worden ontruimd volgt het proces zoals 
besproken in paragraaf 3.1 

 

 

3.5 Scenario: Explosie/Brand 
 
 

Maatregelen brand/explosie:  
Geen extra maatregelen vanwege het ontbreken van ontstekingsbronnen en open vuur. 

 

 

3.6 Scenario: ongeval 
In geval van een ongeval waarbij hulp van hulpdiensten is vereist zal chef EHBO  (of een 
door hem aan te wijzen persoon) 112 bellen en informatie verstrekken over: plaats, 
aard van het ongeval, bereikbaarheid ongeval en andere noodzakelijke informatie. 

De wedstrijdleider en de scheidsrechters zorgen voor een veilige omgeving voor de 
atleten en de toeschouwers. Indien nodig wordt (een deel van) de accommodatie 
ontruimd) 

De assistent wedstrijdleider bepaalt de route voor de hulpdiensten. 

De assistent wedstrijdleider stuurt de materiaalploeg aan om de route vrij te maken en 
hulpdiensten op te vangen en te begeleiden naar de plaats van het ongeval.  

De wedstrijdleider geeft de accommodatie weer vrij na het ongeval 

 

 

4       Coördinatie en communicatie 
 
Rondom de coördinatie en communicatie tijdens het evenement is het volgende geregeld: 

Beschrijving communicatie: 
De wedstrijdleiders, de microfonisten, de elektronische  tijdwaarneming, de EHBO  en de 
materiaalploeg staan met elkaar in verbinding d.m.v. portofoons. Hiertoe is een apart 
portofoonschema opgesteld met aparte kanalen voor materiaalploeg, EHBO en ET.  
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Aanspreekpunt van de 
organisatie tijdens het 
evenement is: 

Marcel Celie als organisator voor alle wedstrijd gerelateerde zaken. 
De organisator is bereikbaar onder 06-12951334 

Aanspreekpunt van de 
organisatie tijdens een 
calamiteit? (en is 
volledig gemandateerd 
tot het nemen van 
besluiten) 

Marcel Celie is gemandateerd door het bestuur om besluiten te 
nemen over het evenement bij een calamiteit. Besluiten zullen 
worden genomen in nauw overleg met de technisch gedelegeerden 
en wedstrijdleiders van de Atletiekunie  

. 

4 Bijlagen: twee aanrijroute hulpdiensten en plattegrond NK 
Masters 

 
 
Nooduitgangen clubgebouw 

 
 

 
 
Ontruimingsveld (veld 2 VVOG) en ontruiming in geval van onweer 

Nooduitgangen clubgebouw
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Voor akkoord getekend: 

Datum: 24 mei 2022 

 
Organisator (naam)       

(handtekening) 

 

 

Marcel Celie 

  

EHBO

Ontruimingsveld: veld 2 VVOG

Ontruiming in gevalvan
onweer: kleedkamers
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