Checklist Calamiteitenplan.
Bij ongeval met letsel
1. Bel 112 Je krijgt via je 06 de centrale in Driebergen geef dus door: Terlet bij Arnhem
(adres Apeldoornseweg 203 Postcode 6816 SM).
Vertel zo duidelijk mogelijk wat er is gebeurd en waar. Laat weten dat er opvang is bij de poort
om de weg te wijzen! Geef een contact telefoonnummer zodat men je terug kan bellen.
Vraag of zij ook de KLPD waarschuwen.
2. Verleen eerste hulp of laat eerste hulp verlenen Hieronder valt ook het blussen van brand!
Zorg voor de veiligheid van de hulpverleners!
3. Stop startactiviteiten op eigen strip. In overleg met de plv. havenmeester eventueel ook op
de andere strips. Sein ook de Liermensen in en vraag hen om te assisteren.
4. Laat het wrak liggen en blijf van de wrakstukken af; verleen alleen eerste hulp of laat die
door een deskundige verlenen. Ga niet aan een slachtoffer sjorren, steun hoofd en nek, blijf dit
doen tot de ambulance het overneemt! Laat het slachtoffer ook zijn hoofd niet draaien, houd
zonodig de ademweg vrij, stelp (grote) bloedingen. Wacht tot de ambulance er is. Niet teveel
mensen erbij ! Bij brandgevaar natuurlijk meteen iedereen weg bij het wrak !
5. Laat het terrein afsluiten laat minstens 4 man naar de poort gaan. Een voor elke hulpdienst
en een om de poort gesloten te houden m.n. voor de pers ! ! !
6. Bel de havenmeester 06 - 14898818, en je club en/of stichtingsbestuur
7. Bel de autoriteiten: KLPD (luchtvaartpolitie) Doet 112
Onderzoeksraad voor Veiligheid

Indien nodig:

020 - 50 25 69 3
0800 – 63 53 6 88
070 – 333 7000
Inspectie (ILT) bij letsel meteen anders z.s.m. 070-4563434
Tereinbeheer schietbaan (tankbaan)
06 – 53 22 21 28
026 – 35 33 012
Verkeersleiding Deelen
0346 – 33 59 04
Meldkamer. Kon Marechaussee (ongev.mil.terr) 026 – 35 34 242
Dutch Mil
0577 – 45 63 66

8. Zolang de havenmeester er nog niet is:
➢ Informeer overige DDI’s
➢ Vraag radio stilte op de 130.125. Vraag nog vliegende kisten z.n. uit te wijken naar
andere strips. Waarschuw voor het eventueel invliegen van de Traumaheli.
➢ Laat iedere getuige onafhankelijk van elkaar zijn eigen versie van het gebeurde
opschrijven. Probeer ook zelf een “logboek” van het gebeurde te maken; noteer tijden.
➢ Sta geen pers te woord en laat niemand de pers te woord staan! Vraag de aanwezigen
ook niet te bellen over het gebeurde noch naar familie, vrienden en kennissen en al
helemaal niet naar familie van slachtoffers.
9. Zodra professionals er zijn:
Draag de verantwoordelijkheid aan hen over. Laat de havenmeester de zaak
overnemen. Spreek goed af “wie er wat” doet. Blijf wel beschikbaar voor die
professionals.
10 Bij ongeval zonder letsel: Volg deze lijst zonder 112 melding, eerste hulp verlenen etc.
Binnen 2x 24 uur dient er een verslag bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid te liggen.
Formulieren daarvoor bij de receptie of via de havenmeester te verkrijgen.
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Telefoonummers Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet
Algemeen alarmnummer

112 (zij bellen ook KLPD)

NZC
Havenmeester
DDI GeZC
DDI DSA
DDI GAE
Service center

06 – 14898818
06 – 10484184
06 – 28 09 17 23
06 - 1256 8387
026 – 443 12 51

.

Extern
020 – 502 56 93
0800 – 63 53 6 88
070 – 333 7000
Inspectie (ILT.)
070 – 4563434
Dutch Mil Z.N.
0577 – 45 63 66
Terreinbeheer schietban (tankbaan) 026 – 35 33 012 of 06 – 53 22 21 28
Meldkamer Kon. Marechaussee
026 – 35 34 242 ongeval op ander mil. Terrein.
Verkeersleiding Deelen
0346 – 33 59 04 Indien Deelen actief en nodig.
KLPD dienst luchtvaart
Onderzoeksraad voor Veiligheid

Nummers eigen club: hieronder zelf invullen.

Bestuur

Notities:
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