Dutch Maters Open Tilburg – 26 juni 2022
Veiligheidsprotocol
Op zondag 26 juni wordt op de Watersportbaan Tilburg de Dutch Masters Tilburg (hierna: DMO)
gehouden. In dit protocol zijn de maatregelen vastgelegd waarmee de veiligheid van deelnemers,
wedstrijdfunctionarissen en TOR-vrijwilligers zo goed als mogelijk wordt gewaarborgd. In dit protocol
worden de algemene veiligheidsinstructies vastgelegd.
Op het wedstrijdterrein zullen duidelijke instructiekaarten beschikbaar zijn (zie bijlage) met beknopte
informatie over hoe te handelen in geval van een calamiteit en de ter plekke geldende
coronamaatregelen.
In geval van een acute noodsituatie kan eenieder contact opnemen met noodnummer 112. Locatie:
Watersportbaan Tilburg Beekse Bergen 9 in Hilvarenbeek (ingang tegen over hoofdingang Doe en
Speelland Beekse Bergen)
In geval van een calamiteit zullen onderstaande functionarissen bereikbaar zijn via een nog nader te
bepalen portofoonkanaal:
Functie
Veiligheidscoördinator
Wedstrijdleiding
Voorzitter wedstrijd
Hoofd jury

Naam
Michel Breedveld
Tammo van den Bos
Robert-Paul Prijt
Humphrey Spoor

Telefoonnummer
06 - 421 65 999
06 - 104 49 496
06 - 131 40 852

Veiligheid aan wal
De veiligheidscoördinator is verantwoordelijk voor zaken rondom de veiligheid en medische hulp aan
wal. In het geval van een calamiteit zal hij het proces rondom de verdere assistentie coördineren. Er is
een EHBO-functionaris aanwezig die zo nodig eerste medische assistentie kan verlenen. De EHBO post
bevindt zich voor het paviljoen van TOR. De EHBO Oisterwijk zorgt voor een tent en materialen voor
eventuele behandelingen. Het dragen van mondkapje in nabijheid van de EHBO functionaris is gewenst
indien er geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.
Veiligheid op het water
Het hoofd van de jury is verantwoordelijk voor zaken rondom de veiligheid en medische hulp op het
water. Hij communiceert met de wedstrijdleiding en de veiligheidscoördinator over eventuele
calamiteiten en te nemen besluiten. Indien nodig kan de Reddingsbrigade Tilburg, die op het water
met boten aanwezig is, ingeschakeld worden.
Onveilige weersomstandigheden
Indien de veiligheid in het geding komt vanwege onveilige weersomstandigheden beslist het hoofd van
de jury over het stilleggen van de wedstrijd. Hij overlegt hierover met de wedstrijdleiding en de
veiligheidscoördinator, op basis van informatie van Meteo Gilze Rijen.
Toegang tot het terrein
Een verkeersregelaar zal zorgdragen voor het enkel toelaten van botenwagens tot het terrein. Dit in
verband met de beperkte parkeercapaciteit op het terrein. Dit komt de veiligheid op het terrein ten
goede en zorgt voor een snelle mogelijke toegang van veiligheidsdiensten in het geval van een
calamiteit. De verkeersregelaar staat in contact met de veiligheidscoördinator.

