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agenda
13 oktober 1990
Jaarvergadering van de
Kadergroep Oranje Kruis.
Inf: 070-3549111

27 oktober 1990 Utrecht
Vergadering Landelijke
Lotusraad.
Inf: 070-3549111.

18-19-20 oktober 1990
Hattem
Vakbeurs Ambulancehulpverlening in 't Heem in
Hattem.
Op deze beurs vindt men
weer een keur aan
producten, dienstverlening
en informatie op
ambulancehulpverlenings
gebied.
Er is een symposium op 19
oktober 1990.
De beurs is geopend;
donderdag 18 en vrijdag
19 oktober van 10.00-18.00
uur,
zaterdag 20 oktober van
9.30-16J30 uur.
Inf: 03432-3004.

27 oktober 1990
Rotterdam
Voorlichtingsdag JeugdEHBO
Inf: 01820-26159.
17 november 1990
Amersfoort
Bijeenkomst
Lotusstudieleiders
Inf: 070-3549111.
24 november 1990
Utrecht
Vergadering Ned. Ver.
Arts-Docenten in de
EHBO over
rampenbestrijding.
Inf: 070-3549111
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Organisatie EHBO bij kleine
sportevenementen
drs, A. Bos
Hebben w e in maart 1987 in dit blad de
organisatie van de eerstehulpverlening
bij grote (sport)evenementen besproken,
thans zullen wij op veler verzoek de
eerstehulpverlening bij kleinere
sportevenementen bespreken.
Wat is klein, wat is middelgroot, wat is
groot?
De keuze daarin is volstrekt willekeurig.
Ikzelf hou de volgende indeling aan:
klein: tot circa 500 mensen in totaal
middelgroot: tot circa 2000 mensen in
totaal

Welke:
Waarom:

groot: meer dan 2000 mensen in totaal.
Van klein naar groot
1. de plaatselijke voetbalwedstrijd (22 sporters, 3 scheidsrechters en 50 man publiek
langs het sportveld)
2. een judotoernooi (30 judoka's, 8 scheidsrechters en mensen van de teltafel, 40
man publiek in de sporthal)
3. de locale wielerronde {50 wielrenners, 20
man van de organisatie en ongeveer 200
man publiek langs de weg)
4. de avondvierdaagse in het dorp (90 kinderen van de twee dorpsscholen, 60
mensen van de plaatselijke sportverenigingen, 30 individuele deelnemers en 20
man van de organisatie met een onbekend aantal toeschouwers in het bos en
op de landwegen)
5. het bedrijfshockeytoernooi (90 spelers, 8
scheidsrechters, 30 man organisatie en
500 man publiek op de tribune en langs
de velden van het sportveldencomplex)

Waardering:

Wonden:

op straat, in bos en heide, in
of op het water of in de
lucht)?
welke dag op welk tijdstip en
welke tijdsduur?
waarom gaat het eigenlijk:
is het een training, een
vriendschappelijke
wedstrijd, een competitiewedstrijd, een recreatief evenement of een prestatietocht?
Het type sport, de aantallen
sporters en andere aanwezigen zoals scheidsrechters,
organisatoren, publiek enz.
wat kost het ons qua geld
(moeten materialen maar
ook reiskosten en consumpties zelf betaald worden)?
welke verwondingen kunnen we verwachten?

Alles hangt met elkaar samen.
Hoe meer mensen, hoe meer ehbo'ers
nodig.
Hoe meer competitie tussen de spelers
(wedstrijdkarakter van het evenement) hoe
meer kans op letsels,
Hoe meer fysiek contact tussen de sporters,
hoe meer verwondingen.
Hoe meer hulpmiddelen er gebruikt worden,
hoe meer kans op letsels.
Hoe meer snelheid, hoe meer kans op grote
letsels.

Vuistregel: de zeven W's
Wie:

Wat:
Waar:
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wie gaat de eerstehulpverlening doen (welke ehbo'ers
van onze afdeling)?
wat hebben we daar aan
materiaal voor nodig?
waar vindt het evenement
plaats (sportveld, sporthal,

Niet teveel materiaal meenemen!
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