
 

CALAMITEITENPLAN 
 

Belangrijk Advies: Geen Paniek, Blijf Rustig! 
 

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

 

Ruiter valt van paard: 

-1 Alle ruiters houden halt (let op: niet op de hoefslag!). 

-2 Persoon met EHBO-of BHV-diploma gaat naar slachtoffer. 

-3 Omstanders sluiten zonodig de rijbaan en/of weg af. 

-4 Omstanders vangen paard op. 

-5 Creëer een rustige sfeer. 

-6 Forceer de ruiter niet om weer op te stijgen. 

-7          Raadpleeg bij twijfel een arts of waarschuw een ambulance. EHBO-er blijft bij het slachtoffer! 

 

Paard (met of zonder ruiter) gaat er van door: 

-1 Alle ruiters houden halt (let op: niet op de hoefslag!). 

-2  Bij buiten rijden probeert de ruiter (indien aanwezig) het 

paard op een volte te sturen; bij binnen rijden, volgt de ruiter 

(indien aanwezig) de instructies van de instructeur op. 

-3  Indien zich een ruiter op het paard bevindt, dient deze in elk 

geval niet voorover te gaan zitten. 

-4 Omstanders sluiten zonodig de rijbaan en/of weg af. 

-5         Omstanders praten in op paard om het te kalmeren. 

-6 Omstanders vangen paard op. 

-7 Creëer een rustige sfeer. 

 

Ruiter blijft met voet in beugel hangen: 

-1 Omstanders en instructeur dwingen het paard onmiddellijk tot stoppen door het in te sluiten. 

-2 Omstanders praten in op paard om het te kalmeren. 

-3 Instructeur met EHBO-diploma gaat naar slachtoffer. 

-4 Omstander waarschuwt ambulance. EHBO-er blijft bij 

slachtoffer! 

-5 Creëer een rustige sfeer. 

 

Hoe te handelen bij brand? 

-1  Raak niet in paniek 

-2  Schreeuw zo hard mogelijk: BRAND!!!!! 

-3  Waarschuw het manegepersoneel 

-4  Breng mensen in veiligheid 

-5  Bel 112 en meld, naam, adres,woonplaats, 

aard van de brand, 

omvang van de brand, 

plaats van de brand. 

-6  Breng paarden en pony’s in veiligheid, zonder zelf in gevaar te komen. 

-7  Begin of probeer te blussen zonder zelf in gevaar te komen 

Ve-Ca Stables is aangesloten bij de volgende organisaties: 
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