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EHBO 
De EHBO-ruimte is gesitueerd in de spinningruimte van het clubgebouw. Deze ruimte heeft 
een eigen ingang en is direct vanaf de openbare weg bereikbaar voor hulpdiensten. Vanaf 
het finishgebied worden zo nodig linten gespannen om een onbelemmerde overbrenging 
van gewonde rijders naar de EHBO-ruimte te garanderen. De ruimte wordt door Stichting 
Sportdokters.nl ingericht als ALS-ruimte en zij leveren een arts en een verpleegkundige. 
 
Op grond van de UCI- en KNWU-regels dienen er tijdens alle trainingen en wedstrijden een 
voldoende aantal EHBO-ers aanwezig te zijn.  
De arts en verpleegkundige zijn aanwezig op zaterdag van vanaf 13.00 tot einde training en 
op zondag vanaf 08:00 uur tot einde wedstrijd. 
Vier EHBO-ers worden gestationeerd op het binnenterrein en vier EHBO-ers staan klaar voor 
afwisseling en assistentie of voor een EHBO-vraag vanuit de bezoekers. Tijdens de 
facultatieve training op vrijdagavond 1 juli zijn minimaal 3 EHBO-ers aanwezig. Trainingen en 
wedstrijden worden stilgelegd als er onvoldoende medische voorzieningen beschikbaar zijn. 
Indien een deelnemer, naar het oordeel van de arts, medisch gezien niet geschikt is om aan 
trainingen en/of wedstrijden deel te nemen, doet de arts hiervan mededeling aan de 
voorzitter van de wedstrijdleiding (PCP), die op grond daarvan de betreffende deelnemer 
een startverbod voor het verdere verloop van de wedstrijd oplegt. 
Blijft na een valpartij de renner liggen, dan mag pas nadat een Rode Kruis/EHBO 
medewerker, dan wel arts daartoe toestemming heeft gegeven de renner worden 
verplaatst. 
Wordt een renner afgevoerd ter behandeling door Rode Kruis/EHBO medewerker en/of arts 
wordt de wedstrijd voor dat moment stil gelegd en zal dan pas weer van start gaan, als het 
vereiste aantal Rode Kruis/EHBO medewerkers weer op de baan aanwezig is. Het Rode 
Kruis/EHBO dient daarom rekening te houden met het zo snel mogelijk weer innemen van 
hun posities, tenzij hun aanwezigheid bij de gevallen renner strikt noodzakelijk is. 
 


