


Calamiteitenplan vv Scharn

• Hoe te handelen op het veld
• Communicatie , intern en extern
• Opvang hulpdiensten en aanrijroutes
• Welke materialen zijn waar te vinden



Hoe te handelen op het veld
• Beoordeel situatie: 

– spoed of geen spoed.

– Maak afweging: verplaatsen / niet verplaatsen

Let op (buiten) temperatuur en 
weeromstandigheden !

– Bij spoed : Bel 112

– Bij geen spoed bel HAP M’tricht: 043-3877777

– Bij geen spoed zoek handjes en gezond verstand

– Bij geen spoed denk aan eigen vervoer !



Communicatie I
• Interne hulpijnen (spoed)

– Dagcoördinator of materiaalbeheer

– Breng elkaar op de hoogte van de situatie

– Dagcoördinator: 043-3622210

– Materiaalbeheer: 043-3628411



Communicatie II
• Extern

– Alarmeer 112

• Vermeld:

– Locatie (vv scharn, bemelerweg 92 m’tricht)

– Gegevens slachtoffer (voor zover bekend)

– Aard van letsel

– Aanrijroutes ambulance (Uitleg volgt)



Opvang hulpverleners

• Aanrijroutes ambulances (uitleg volgt)

– Zorg voor 

1. Opvang op kruispunt Oude Molenweg –
Bemelerweg

2. Opvang ingang accommodatie

– Bemelerweg

– Oude Molenweg

– Let op twee personen nodig !!!!! Indien 
beschikbaar.



Aanrijroutes ambulance 
Bemelerweg

• Veld 1 : 

LET OP: DOORGANG
PARKEERPLAATS 
VRIJHOUDEN !!!!!





Veld 5 en 6



Veld 5 en 6



Aanrijroutes velden 2, 3 en 4



Veld 4



Veld 3



Veld 2 (via veld 3)

veld3

Veld 2



Veld 3

Veld 2



Materialen: wat en waar
• Twee verbanddozen

– Secretariaat / Materiaalbeheer





Opvang ehbo
(naast aed tegen over 
materiaalbeheer)

AED
Verplaatst naar 
ingang 
kleedlokalen ipv 
kantine



Tot Slot:
• Sleutels poorten e.d. beschikbaar bij materiaalbeheer

• Telefoonnummers
– Materiaalbeheer: 043-3628411

– Secretariaat: 043-3622210

• Adres: Bemelerweg 92 6226 NE – Maastricht

• Nog vragen ? Mail scheidsrechters@scharn.nl of 
wsjeugd@scharn.nl

• Te volgen protocol: gezond verstand en rust.

mailto:scheidsrechters@scharn.nl
mailto:wsjeugd@scharn.nl
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