
                                 
  

   Calamiteitenplan 
 

 
Belangrijk advies: RAAK NIET IN PANIEK!  

Volg ALTIJD instructies op van uw instructeur en/of de 
medewerkers van de manege 

 
Hoe te handelen bij brand? 

1. Raak niet in paniek! 
2. Schreeuw zo hard mogelijk: BRAND!.., BRAND!!..., BRAND!!! 
3. Waarschuw het manegepersoneel. 
4. Breng mensen in veiligheid 
5. Bel 112 en meld: 

a. het adres: Oude Diepenveenseweg 11; 
b. de aard van de brand; 
c. de omvang van de brand; 
d. de plaats van de brand. 

6. Breng paarden en pony’s in veiligheid, zonder zelf in gevaar te raken. 
7. Begin met het blussen van de brand. 

 
Hoe te handelen bij het vallen vanaf een paard? 

1. Laat alle andere ruiters halt houden 
2. Laat de gevallen ruiter op de grond liggen. Ga niet met hem/haar ‘slepen’! 
3. Laat de instructeur naar de pechvogel gaan. 
4. Probeer zelf rustig het loslopende paard te vangen. 
5. Volg de aanwijzingen van de instructeur op. 
6. Waarschuw het overige manegepersoneel als er geen instructeur aanwezig is. 
7. Bij vermoeden van ernstig letsel: bel 112, huisartsenpost Salland 0570 - 501777 of 

huisartsenpraktijk Holten 0548 - 36 3553 
 
Hoe te handelen bij acuut letsel bij een paard? 

1. Waarschuw het manegepersoneel en volg hun instructies op. 
2. Indien er geen manegepersoneel aanwezig is: bel de dierenarts. Dit is: 

a. DAP Hellendoorn    0548 – 65 5065 
b. Dierenartsencombinatie 0548 – 36 2004 
c. Minnema   06 – 53 37 21 56 

3. Blijf bij het paard en praat rustig op hem in om hem te kalmeren. 
4. Bij een ernstige bloeding: probeer deze te stelpen tot de dierenarts komt of het 

manegepersoneel het van je overneemt. 
 
 



Hoe te handelen bij paard (met of zonder ruiter) dat er vandoor gaat? 
• Alle ruiters houden halt (let op: niet op de hoefslag!) 
• Bij buitenrijden probeert de ruiter (indien aanwezig) het paard op een volte te sturen; 

bij binnenrijden volgt de ruiter (indien aanwezig) de instructies van de instructeur op. 
• Omstanders sluiten zonodig de rijbaan en/of weg af. 
• Omstanders praten in op het paard om het te kalmeren. 
• Omstanders vangen het paard op  
• Creëer een rustige sfeer. 

 
Hoe te handelen bij ruiter blijft met voet in de beugel hangen? 

• Omstanders praten in op het paard om het te kalmeren. 
• Omstanders en instructeur dwingen het paard onmiddellijk tot stoppen door het in te 

sluiten. 
• Instructeur gaat naar het slachtoffer en overziet de situatie 
• Indien nodig wordt er een ambulance gewaarschuwd, instructeur blijft bij het 

slachtoffer 
• Creëer een rustige sfeer. 

 
Hoe te handelen bij een calamiteit op een buitenrit? 

• Let goed op gevaar voor jezelf 
• Voorkom erger 
• Probeer een op hol geslagen paard NOOIT te stoppen door er voor te gaan staan. 
• Stel een eventueel slachtoffer gerust en kijk wat het slachtoffer mankeert. 
• Zorg voor deskundige hulp 
• Blijf bij een eventueel slachtoffer 
• Laat iemand anders de thuisbasis bellen om over de situatie te overleggen opdat er zo 

snel mogelijk deskundige hulp gewaarschuwd wordt 
• Indien mobile telefoon niet werkt of slechte ontvangst laat dan een ander melding 

maken. Laat de melder daarna terugkomen. 
• Verplaats het slachtoffer niet tenzij dit absoluut noodzakelijk is in verband met gevaar. 

 
Calamiteitenplan voor onvoorziene omstandigheden 

1. Blijf ten alle tijden kalm. 
2. Waarschuw de manegehouder en/of personeel 
3. De manegehouder belt al naar gelang de situatie de hulpinstantie die voor deze 

calamiteit van toepassing is. (112, brandweer, ambulance, politie, dierenarts) 
4.  De manegehouder en/of personeel laat alle op het erf aanwezige mensen zich 

verzamelen onder de kastanje midden op het erf. 
5. Volg de instructies op zoals die gegeven worden door de manegehouder en/of het 

aanwezige personeel. 
6. Luister goed en volg op nauwgezette wijze deze aanwijzingen. 
7. Help en ondersteun elkaar gedurende deze handelingen. 
8. Kom na het uitvoeren van deze handelingen allemaal weer terug onder de kastanje. 
9. Check of alle aanwezigen weer daadwerkelijk terug zijn onder de kastanje en 

ongedeerd zijn. 
10. Check of alle handelingen adequaat zijn uitgevoerd. 
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