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Voorwoord 
 
 

Geen doorsnee manege, maar een manege voor iedereen 
 
“De Hazelaar” is geen doorsnee rijvereniging. In tegenstelling tot de meeste manege’s is “De 
Hazelaar” een non-profit manege. Om onze doelstelling (geïntegreerd rijden) te bereiken, is 
50% van onze ruiters mindervalide en 50% valide. Behalve de instructrices die de lessen 
geven zijn er geen mensen in dienst van de Rijvereniging.  
 
De manege wordt draaiende gehouden door vrijwilligers. De Hazelaar beschikt momenteel 
over veel vrijwilligers. Dat betekent dat er veel verschillende mensen komen, gaan en staan 
op het terrein van “De Hazelaar”.  
 
Zoveel mensen bij elkaar, met dieren  en andere zaken geeft hoe je het ook went of keert een 
veiligheidsvraagstuk. Veiligheid moet een vanzelfsprekende zaak zijn. Daarom heeft onze 
vereniging ook het certificaat van de Stichting Veilige Paardensport aangevraagd. 
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Zo´n certificaat krijgt men niet cadeau. De certificaathouder moet, voor zover mogelijk, altijd 
de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van alle dieren en mensen in zijn accommodatie 
waarborgen.  
 
We moeten dus voldoen aan allerlei veiligheidseisen. Wij willen bereiken dat onze accom-
modatie al het nodige doet om de paardensport zo veilig mogelijk te maken, voor 
medewerkers, leden, vrijwilligers en bezoekers.  
 
Daarom is het belangrijk preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van ongevallen 
(voorkomen is beter dan genezen) Een veilige vereniging trekt meer nieuwe leden aan, maar 
houdt ook meer bestaande leden vast. Maar we worden ook betrouwbaarder als partner in de 
Hippische Alliantie met de Rotterdamsche Manège en de CHIO Rotterdam. 
 
Het veiligheidsniveau op ‘De Hazelaar‘ is redelijk hoog en we doen al veel in het voorkomen 
van ongevallen. Toch krijgen nog veel mensen in de paardensector (ca 10.000) jaarlijks een 
(ernstig) incident met een ziekenhuisbehandeling tot gevolg.   

 
Van alle ongevallen gebeurt 20% door een onveilige situatie en 80% door onveilig gedrag! 
We hebben niet direct invloed op een onveilige situatie, alhoewel we wel alles moeten 
melden: loshangende bedrading, kapotte boxsluitingen en dergelijk. Maar we kunnen wel 
direct die 80% beïnvloeden en zo de veiligheid vergroten. Als we ons bewust zijn van risico’s 
zullen we voorzichtiger worden.  Veiligheid is het bewust omgaan met aanvaardbare 
risico’s!! 
 We geven daarmee  een signaal af. We kijken ook kritisch naar onszelf en zijn voor anderen 
open, transparant en betrouwbaar.  
 
Dit boekje is bedoeld om bewust bezig te zijn met veiligheid. Bewust met die 80%! Het bevat 
allereerst allerlei spelregels, oftewel de op onze manage geldende huis- & wedstrijdregels, 
aangevuld met veiligheidsregels van de Stichting Veilige Paardensport.  
 
Het gaat hier dan om gedragsregels. Dus het gaat over de 80%! Dit soort regels hangen her en 
der in de manege en staan ook op de diverse website’s, maar zijn in dit boekje allemaal 
gebundeld. Een compleet overzicht, bedoeld voor de veiligheid van mens en dier! 
 
Dit boekje is aangevuld met items over EHBO of BHV. Het is geen cursusboek maar met dit 
praktische boekje ben je wel in staat om krachtiger en slagvaardiger op te treden bij onveilig 
gedrag, onveilige situatie of een calamiteit op onze manege. 
 
Rotterdam, april 2013 
Het bestuur 
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Huis- & wedstrijdregels 
 
U heeft gekozen voor paardrijlessen bij rijvereniging “De Hazelaar”. Het is een rijvereniging 
met een meerwaarde, een rijvereniging waar rijlessen worden gegeven aan valide en 
mindervalide ruiters. De manege van de rijvereniging is volledig aangepast en daardoor 
toegankelijk voor mindervalide ruiters.  
 
Naast gediplomeerde instructeurs en vaste medewerkers hebben wij de beschikking over 
gemotiveerde vrijwilligers, die hun vrije tijd besteden aan het begeleiden van de mindervalide 
ruiters tijdens het paardrijden.  
 
Belangrijk is het dus dat er enige (belangrijke) zaken goed moeten worden nageleefd, zodat er 
veilig en prettig gewerkt en gereden kan worden! 
 
Algemeen 
• Streng verboden te roken in de stallen, in de binnenbak, in de toiletten, in de kantine en in 
   andere werkruimten. 
• Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn! 
• Bezoekers dienen zich te melden bij het personeel of bij afwezigheid de vrijwilligers. Spreek  
   onbekenden aan en houd zo de manege veilig! 
• Ruim je eigen rommel op en houd de vloeren en andere ruimten schoon. 
• Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn! 
• Opmerkingen over onveilig gedrag of niet nakomen van (veiligheids)regels moeten altijd 
   gerespecteerd en opgevolgd worden! 
• Iedereen is welkom op onze manege! Iedereen moet ook als zodanig behandeld worden.  
• Pestgedrag zal niet worden getolereerd!  
• Spreek met elkaar in plaats van over elkaar! Hou de sfeer goed en spreek zaken uit. Niet 
   alles doet men opzettelijk! We kijken soms met de verkeerde bril op! 
• U blijft zelf verantwoordelijk voor uw persoonlijke eigendommen tijdens uw verblijf op de 
   manege. De vereniging is niet aansprakelijk voor schade of diefstal.  
• Voor alle werkzaamheden op de manege geldt dat deze werkzaamheden altijd onder toezicht  
   worden gedaan van de vaste medewerkers van de rijvereniging. 
• Iedereen, personeel, ruiters, vrijwilligers en bezoekers, dienen zich rustig te gedragen. Niet 
  schreeuwen, gillen of rennen.  
• Het personeel bepaalt de gang van zaken. Aanwijzingen dienen te worden opgevolgd door 
  iedereen, dus ook door vrijwilligers! Graag niet mee bemoeien of reageren op het moment 
  zelf. Achteraf is er tijd voor een reactie. 
• Spreek elkaar aan op onveilig gedrag! 
• Meldt een (bijna) ongeval of onveilige situatie direct aan het personeel. Denk niet dat een  
  ander dat wel doet. Denk aan je eigen en andersmans veiligheid! 
 
Rijlessen 
• U dient een kwartier voor de aanvang van de lessen aanwezig te zijn, anders kunnen wij u 
   niet de beloven dat uw paard klaarstaat. 
• Het op- en afstappen geschiedt in het lesuur dat met u is afgesproken. 
• Afbellen van de lessen dient zo vroeg mogelijk te gebeuren, zodat wordt voorkomen dat 
   paarden voor niets worden gezadeld en de vrijwilligers voor niets naar de manege komen 
• Alleen ruiters en hulpen mogen op het opstapplatform komen. 
• De instructrice is de verantwoordelijke persoon voor de voortgang van de lessen.  
• Er wordt door de ruiter altijd een cap gedragen, tenzij door medische redenen dit niet kan en 
  dit bekend is bij het bestuur/instructrice. 
• Altijd een goed passend en veilig zadel gebruiken met ruimzittende stijgbeugels. 
• Controleer altijd het de zadels, het dekmateriaal, en al het harnachement (teugels, beugels 
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   etc). Bij scheuren, defecten etc. apart leggen, briefje erop en de instructrice cq de accommo- 
   datie verantwoordelijke waarschuwen. 
• Iedere ruiter draagt rijlaarzen of jodphurs, of stevige schoenen met een gladde doorlopende 
   zool met hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps. 
• Ruiters dragen tijdens het rijden geen grote, uitstekende en/of loshangende sieraden en/of 
   losse kleding of andere zaken welke gevaar kunnen opleveren. 
• De schoenen/laarzen etc zitten bij het rijden ruim in de stijgbeugel. 
• Tijdens leswisselingen loopt de ruiter naast het paard/de pony. 
• Op- en afstijgen in de bak gebeurt op de A-C lijn. 
• Bij buitenlessen (natuur of openbare weg) moet men minimaal 1x zelfstandig gegalop- 
   peerd hebben. 
• Buitenlessen dienen altijd te worden begeleid door een gekwalificeerde instructeur. 
• De begeleider van een groep buitenrijders heeft altijd een telefoon bij zich met de nummers  
  van de hulpdiensten (politie, brandweer en ambulance), van de manege, de hoefsmid en de  
  dierenarts.  
• Tijdens (buiten)lessen staan telefoons uit of op trillen om schrikreacties bij de paarden  
   en pony’s te voorkomen. 
• Voor een buitenles dienen de ruiters geïnstrueerd te worden over de commando’s, het  
   gedrag op straat en hoe te handelen bij een val, het op hol slaan etc. 
• De begeleider heeft altijd een reserve beugelriem en scherp mes met afgeschermd lemmet  
   bij zich. 
• Een begeleider op de fiets rijdt nooit vlak naast of achter een paard of pony. 
• Bij buitenlessen met minder ervaren ruiters/kinderen  is de aanwezigheid van een ervaren  
   ruiter gewenst ter ondersteuning van de instructeur. 
• Bij buitenrijden in de schemering/avond dienen de regels over verlichting uit het Reglement  
  Verkeersregels en – tekens 1990  (RVV1990) gevolgd te worden: een ruiter moet rood licht  
  naar achteren uitstralen en naar voren wit of geel licht. (bijv. fietslampjes en wel zodanig 
  dat het zichtbaar is voor het overige verkeer.)  
• Daarnaast is het dragen van reflecterend materiaal aan paard/pony en ruiter noodzakelijk. 
• Als je om een of andere reden de baan uit wilt moet dat luid/hardop kenbaar gemaakt 
  worden en toestemming verkregen zijn van de instructeur. 
• De combinatie welke op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren voorrang op de  
  hoefslag. (dus rechts houden) 
• Degene die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang. 
• Geef elkaar de ruimte bij het passeren en snijdt elkaar niet af. 
• Het springen over een hindernis moet worden aangekondigd als er ook andere ruiters in de  
   bak rijden.  
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Opzadelen 
• Zorg ervoor dat alle hulpmiddelen (zadel, aangepast zadel, teugel, speciale teugel of 
  voorsingel) die de ruiter nodig heeft aanwezig zijn. 
• De ruiter mag niet zonder begeleiding de box openen. 
• De ruiter mag niet zonder begeleiding in de box staan. 
• Het paard of de pony moet altijd vastgezet worden met een halstertouw, tenzij het anders 
   staat aangegeven op de box. 
• Het poetsen van het paard of de pony gebeurt onder begeleiding. 
• Het zadelen van het paard of de pony gebeurt onder begeleiding. 
• Het hoofdstel aandoen gebeurt onder begeleiding. 
 
Afzadelen 
• Op stal wordt het paard of de pony onder begeleiding afgezadeld. 
• Eerst wordt het hoofdstel uitgedaan en dan pas wordt het zadel van het paard of de pony er  
   afgehaald. 
• Bij het verlaten van de box wordt gekeken of er geen hoofdstellen, halsters, halstertouwtjes 
   of andere dingen zijn achtergebleven in de box. 
• De box wordt rustig en goed afgesloten. 
• Het bit aan het hoofdstel wordt met water gereinigd, afgedroogd en dan opgehangen in de 
  zadelkamer op het haakje bij de naam van het betreffende paard. 
• Het zadel wordt teruggelegd in de zadelkamer op de zadelsteun bij de naam van het be- 
   treffende paard of - ingeval een speciaal zadel - op de plek die daarvoor is aangegeven. 
 
Stallen 
• Kinderen onder de 14 jaar mogen niet zonder toezicht in de stallen, tenzij door de instruc- 
  trice toestemming is verleend. 
• Boxdeuren mogen nooit worden geopend zonder toestemming. 
• Niet rennen en gillen in de stal, kantine of op het manegeterrein. 
• Niet op de ramen tikken in de kantine. 
• Niet skaten of voetballen in de stal, kantine of op het manegeterrein. 
• Niet voeren van de paarden en pony's. 
• Boxen mogen niet zonder toestemming van personeel geopend en betreden worden. 
• Paarden / pony's moeten worden vastgezet bij poetsen en zadelen. 
• Paarden / pony's mogen niet in de box staan bij het uitmesten. 
• Paarden / pony's mogen geen hoofdstellen aan hebben in de box, ook niet voor heel even. 
   Het is gevaarlijk voor de dieren zelf, en de kostbare hoofdstellen gaan bij het schuren langs  
   muren etc. kapot. 
• Halsters en touwen mogen niet in de box hangen of op de grond liggen, maar moeten 
   worden opgehangen aan de zadelbeugel buiten de box. 
• Hoefkrabbers, borstels etc. moeten weer worden opgeborgen in de tas die hangt aan de 
   zadelbeugel. 
• Zadels moeten direct na gebruik worden teruggebracht naar de zadelkamer. 
• De hoofdstellen, waarvan het bit gereinigd is, moeten direct worden opgehangen bij het  
   naambordje van het paard in de zadelkamer. 
• Zweetdekens na gebruik ophangen in het drooghok. 
• De deur van de dekenkamer moet na gebruik direct weer gesloten worden. 
• Zelf gemaakte rommel moet jezelf weer opruimen. 
• Zadelbeugels dienen na gebruik direct weer te worden ingeklapt. 
 
Mesten 
• Paarden / pony’s mogen niet in de box staan bij het uitmesten. 
• Zet rieken en scheppen altijd zo neer dat niemand erin kan gaan staan. 
• Controleer na het opstrooien of er geen "vreemde" voorwerpen in de box achterblijven. 
• Controleer ook de voerbak en de drinkwater voorziening. 
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Paarden los in de bak 
• Losse spullen van de rand halen (zwepen, longeerlijnen zadelblokken etc.) 
• Alle bankjes uit de bak. 
• Platform omhoog, ingeklapt en toegangsdeuren kantine naar platform dicht. 
• Alle deuren en roldeuren dicht. 
• Mestkruiwagen en poepscheppen uit de bak halen. 
 
Paarden in de weide/paddock 
• Paarden en pony’s dienen alleen onder begeleiding van personeel of ervaren vrijwilligers in 
   de weide of in de paddock gezet te worden en eruit gehaald te worden. 
 
Wedstrijdvoorwaarden  
• Inschrijving kan alleen geschieden met goedkeuring van de instructie.  
• Ook volwassenen kunnen zich inschrijven voor de proefjes.  
• Bij voldoende belangstelling (vanaf 3 ruiters) wordt er een aparte 18+ categorie gevormd. 
• Na sluiting van de inschrijftermijn (als de inschrijflijsten zijn verwijderd) is er geen moge- 
    lijkheid meer tot inschrijven. 
• De uiteindelijke indeling van de paarden en pony’s wordt bepaald door de instructie. De  
   paarden en pony’s mogen maximaal 3 keer meelopen op een wedstrijddag. (waardoor het  
   voor kan komen dat de deelnemer niet start op de 1e keus, en soms ook niet op de 2e keus.  
   In dit laatste geval wordt er in overleg een ander paard toegewezen.) 
• De uiteindelijke startlijst is onder voorbehoud. Tijden kunnen afwijken door uitval van  
   deelnemers.  
• Het startgeld voor deelname wordt vooraf vastgesteld. 
• Het startgeld dient op de dag van de wedstrijd betaald te worden aan de ontvanger in de 
    keuken. Als men zich heeft opgegeven voor de wedstrijd, is men verplicht tot het betalen 
    van de kosten van de deelname, ook indien binnen een week voor de dag van de wedstrijd 
    wordt afgezien van deelname. 
• De deelnemer moet minimaal een half uur voor aanvang van het losrijden aanwezig te en het 
   startgeld voldaan te hebben. Als je te laat komt, heb je niet de garantie dat je nog zijn mee 
   kan doen. 
• Worden de paarden en pony’s van de ruiters in de F1 en F2 voor hen gezadeld en klaargezet.  
    (Het is wel handig om eventuele kleurenteugels, zweepjes, etc. al bij je te hebben en je  
    beugelgaatjes al te weten) 
• Zorgen de ruiters in de F3 en hoger er in principe zelf voor dat hun paard klaar staat (maar 
    hulp vragen kan natuurlijk altijd). 
• Verplicht: een goedgekeurde cap, rijbroek (het liefst wit of beige),rijlaarzen. 
• Liever wel: “Hazelaarkleding”(Blauwe (Hazelaar) trui) of een wedstrijdoutfit (rij-jasje, witte 
    bloes, plastron), beide met witte handschoenen. 
• Liever niet: Chaps, jas aan tijdens je proef (ook al is het koud), T-shirt of hemdje (ook al is  
   het warm. (een uitzondering wordt gemaakt voor het Hazelaar T-shirt). 
•  Het gebruik van sporen is in principe niet toegestaan, tenzij per uitzondering met specifieke 
    goedkeuring van de instructie en met medeweten van de jury. 
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EHBO 
 
Algemeen 
 
Waar mensen zijn is er kans op ongevallen. Dus ook op onze manege. Er kunnen zich dus 
(gevaarlijke) situaties voordoen. Dan moeten er effectieve maatregelen getroffen worden, om 
het gevaar weg te nemen of om de risico’s te beperken. 
 
Er gelden 5 basisregels: 
 
1. Let op gevaar, zorg voor de veiligheid van alle aanwezigen, 
2. Ga na wat er gebeurd is en wat een eventueel slachtoffer mankeert, 
3. Stel een eventueel slachtoffer gerust en zorg voor bescherming, 
4. Zorg (indien nodig) voor alarmering van professionele hulpverleners, 
5. Help een eventueel slachtoffer, mits veilig, op de plek waar deze ligt. 
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Brand 
 
Algemeen 
De brandweerdefinitie van brand:  
“Brand is een ongewenste en/of ongecontroleerde verbranding.” 
 
Deze definitie vertelt ons dat als we met brand te maken hebben het ongewenst of  ongecon-
troleerd is. 
 
Maar wat is dan een verbranding? 
“Een verbranding is een scheikundige reactie van een stof met zuurstof, die gepaard gaat met 
warmte en vuurverschijnselen.” 
 
Brand is dus een ongecontroleerde en/of ongewenste reactie met zuurstof, waarbij warmte 
vrijkomt en vuurverschijnselen waarneembaar zijn.  
 
Een gasvlam onder een frituurpan is geen brand. Wordt het vet echter te heet en vat die vlam, 
dan is er sprake van een zo geheten vlam in de pan. De vlam in de pan is ongewenst en 
eventueel oncontroleerbaar, dit is dus wel een brand. 
 
Als een boer zijn weiland afbrandt is er dus volgens bovenstaande definitie  geen sprake van 
brand, al lijkt dat wel zo te zijn voor een voorbijganger. Dit vuur is namelijk gewenst en (als 
het goed is) controleerbaar. Mocht de boer de controle over het vuur kwijt raken, spreken we 
dus weer wel over een brand. 
 
Brand driehoek 

 
Hieruit kunnen we drie factoren filteren die voor een verbranding nodig zijn, namelijk:  
• een brandbare stof (brandstof);  
• zuurstof;  
• ontbrandingstemperatuur (warmte) 
 
Deze factoren noemen we verbrandingsfactoren. Met deze factoren kunnen we een 
branddriehoek maken. Neem je een zijde weg, dan heb je geen driehoek meer en zal de brand 
doven.  
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Je ziet er 2 grijze balken bij staan: ‘mengverhouding’ en ‘katalysator’. Er wordt soms ook 
gesproken over een brand vierhoek of brand vijfhoek. Dan zijn deze extra elementen ook 
aanwezig. Bestrijding van zo’n brand gaat volgens hetzelfde principe. Als maar een van de 
factoren van de brand kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld door de mengverhouding te 
verstoren of iets te wijzigen in de extra factor die de katalysator is.. 

Brandklassen 
Niet iedere brand is hetzelfde. Dat komt door de vele factoren die meespelen naast het 
verbrandingsproces: binnen of buiten, nat of droog, grote oppervlakte of kleine oppervlakte. 
Om maar een paar simpele zaken te noemen. Maar het kan nog veel simpeler.  
 
Wat voor stof gaat een verbrandingsreactie aan? Is het een vaste stof, een vloeistof of een gas? 
Een brand in verschillende brandklassen onderverdeeld: 
 
Brandklasse A is voor vaste stof branden => hout, papier, stro of hooi 
Brandklasse B is voor vloeistofbranden => olie, diesel, benzine, spiritus. 
Brandklasse C is voor gas branden  => aardgas, propaan, butaan. 
Brandklasse D is voor metaalbranden => staal, aluminium, magnesium. 

 
Brandklasse A is nog onder te verdelen in twee stadia:  
 
• het vlammenstadium  
• het gloeistadium 
 
Een vaste stof zal eerst vlamverschijnselen tonen maar na een paar minuten doven deze en zal 
de stof gloeien => barbeque: eerst zijn er vlammen zichtbaar op de kolen dan worden de 
vlammen minder en wordt er steeds meer een gloed zichtbaar, daarna zullen de vlammen 
geheel verdwijnen is enkel nog een gloed waarneembaar. 
 
Metalen zijn weliswaar meestal vaste stoffen, maar de verschillen ertussen zijn dusdanig dat 
ze een eigen brandklasse hebben. Op blustoestellen staat met één of meerdere pictogrammen 
aangegeven voor welke brandklasse de blusstof geschikt is. 
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Elektriciteit 
Elektrische apparaten, of branden waarbij elektriciteitsleidingen zijn bloot gelegd eisen een 
bijzondere aanpak. Voornamelijk is het plastic wat brand, dit is een klasse A brand. Alleen de 
elektrische stroom vormt een extra gevaar. 
 
Als men zeker weet of slechts vermoedt dat er elektriciteit in het spel is, moet er eerst voor 
een veilige blussituatie worden gezorgd. Zorg dat de elektriciteit op een veilige manier is 
uitgeschakeld. Ga desnoods naar de meterkast en zet de hoofdschakelaar uit! 
 
Er zijn blusstoffen die heel geschikt zijn voor brandklasse A, maar tevens elektriciteit 
geleiden waardoor ze voor een "elektriciteitsbrand" ongeschikt zijn, zoals water! 
 
Koolzuursneeuw geleidt niet, maar heeft ook geen "indringend vermogen". Indringend 
vermogen is noodzakelijk om het gloedstadium van een klasse A brand te bestrijden. Door het 
gebrek aan indringend vermogen is koolzuursneeuw ongeschikt voor een "volledige" blussing 
van een klasse A brand. 
 
Op een hoogspanningsruimte tref je vaak een driehoekig geel bord. Deze is voorzien van een 
zwarte rand en een zwarte bliksemschicht. Het mag duidelijk zijn dat ook hier water uit den 
boze is! 
 
Deuren van meterkasten, schakelkasten, telefooncentrales of computerruimtes kunnen 
voorzien zijn van een zwart met geel diagonaal gestreept bord. Dit betekent eveneens: niet 
blussen met water! 
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Handelswijze brandbestrijding 
Het thema van dit boekje is veiligheid: dus is de stelregel eigen veiligheid eerst!!!!!!! 
 
Op een manege is brand een ongewenste gebeurtenis: hooi kan (verder) vlam vatten, of de 
dakbalken. Er staan dieren in een stal, die niet gelijk weg kunnen. Kortom bij ontdekking van 
een brand moet deze bestreden worden. 
 
Het 1e  wat je doet is: alarmeren. Je roept meermalen luid: ‘brand’, zodat andere bezoekers, 
vrijwillgers gewaarschuwd worden. Is het een erg kleine brand dan zou je die kunnen 
proberen te bestrijden met een aanwezige brandblusser. Heb je daarin geen ervaring probeer 
dan een ander dit te laten doen.  
 
In ieder geval dient via de gsm of de vaste lijn het alarmnummer: 112 gebeld te worden. Je 
meldt dat je de brandweer wil spreken. Als je de brandweercentrale aan de lijn hebt geef dan 
door dat er een brand is op Manege De Hazelaar, Hazelaarweg 28 te Rotterdam. Probeer 
rustig te blijven en een beschrijving van de brand te geven. 
 
In ieder geval zal de brandweer dan gaan rijden en heb je tijd of voor bestrijding van de brand 
of als dat kan een evacuatie van de op stal staande dieren. Is er bijvoorbeeld brand bij het stro 
of hooi, probeer dan het onaangetaste weg te halen bij het smeulende of brandende deel. Er is 
een sprinklerinstallatie aanwezig, maar dat is geen garantie dat alles onder controle is. Het is 
een oud pand. Er kunnen gebreken ontstaan door de leeftijd van de systemen!  
 
Denk aan je veiligheid! Rook is giftig en kan je zicht beperken.  De hitte van de vlammen kan 
zo erg zijn dat als je te dicht bij komt je huid verschroeit maar ook je luchtwegen verbranden. 
Je longblaasjes kunnen verbranden en zijn dan onherstelbaar beschadigd. Hierbij komt vocht 
vrij. Dit vocht kan in de longen komen waardoor je als je bijv. ’s-Avonds gaat slapen je 
verdrinkt in dit vocht (second-drowning). 
 
Vanzelfsprekend ga je behoorlijk ver in de brandbestrijding en/of evacuatie van de dieren 
maar bedenk dat je geen professional bent in brandbestrijding! Je kunt een kleine brand onder 
controle krijgen, maar dan moet je weten wat je doet. Ga niet de held uithangen, voor je het 
weet kun je jezelf ook niet meer in veiligheid brengen. Postuum een onderscheiding van het 
Carnegie heldenfonds is niet iets waar wij als vereniging of jouw familie op zit te wachten! 
 
Probeer het vermelde over de brandklassen te onthouden. Kijk op de brandblusmiddelen of 
het geschikt is voor het type brand en handel dan zoals op het etiket staat.  
 
Voorbereiding 
Bereid je eens voor op een brand: 
 
• Kijk eens waar de (nood)uitgangen zijn en dus jouw vluchtwegen! 
• Kijk ook eens naar een route om de dieren naar buiten toe te leiden. 
• Kijk waar de brandblusmiddelen hangen / staan en voor wat voor soort klasse die zijn be- 

doeld. 
• Kijk waar eventueel een  
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Blustips 
Tot slot hieronder nog enkele tips met plaatjes die meer zeggen dan een hoop tekst. 
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Ontruiming 
 
Pictogrammen 
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Plattegrond De Hazelaar 
 
 
 


