Boom – De Schorre 20.10.2018

VEILIGHEIDSDOSSIER
Organisator – organisateur:
v.z.w. Pro-Cycling.be
Stamnummer 02013003
Frans Raatsstraat 92
2920 Kalmthout
BE 0478.728.553
e-mail : koen.monu@telenet.be
tel. +32.498.88.39.87
www.cyclocrossboom.be / www.pro-cycling.be

Superprestige :
Kurt Vanneste
Tel. +32479.37.87.10

College van commissarissen / College des Commissaires :
Voorzitter/Président UCI

SIMON Didier (UCI Fr), 6. (+33) 6didier.simon8@wanadoo.fr
route de la Boulais, 22100 08.43.41.11
SAINT-CARNE

Aankomstrechter/Juge
d'Arrivée

DUYSSENS Karlien,
Boerenkrijglaan 3, 2450
MEERHOUT

Com.

VERBIEST Patrick, Daniel 0486/89 77 verbiest.patrick@skynet.be
Baginierlaan 3 bus 3, 2660 52
HOBOKEN

Com.

SMEYERS Ludo,
0495/50 55 ludo.smeyers1@gmail.com
Staatsbaan 64, 3945 HAM 18

Com.

BENSCH Chantal,
0498/50 18 chantal.bensch66@gmail.com
Gerheide 66, 2490 BALEN 57

0476 53 22
75

karlien.duyssens@skynet.be
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Com.

VAN STEENBERGEN Rudi, 0485/11 12 rudivs@live.be
Peelsestraat 60, 2380
63
RAVELS

Com.

DEMUNTER Patrick, Sint- 0475 91 42
Alenastraat 59 - bus5,
77
1700 DILBEEK

Com.

CAMPO Herman,
Vinkenlaan 3, 2630
AARTSELAAR

0496/05 21 campo.herman@skynet.be
23

Com.

MERTENS Lucien,
Doelenstraat 27, 2440
GEEL

0492 63 81
00

mertens.lucien@gmail.com

Com. Uitslag/Résultat

LEMMENS Eddy,
Spoorweglei 31/a, 2520
EMBLEM

0476 96 60
26

el351290@scarlet.be

CC TECHNISCHE
AFGEVAARDIGDE

LISSENS Eddy,
Kalsbergstraat 42, 3400
LANDEN

0475/30 82 eddy.lissens@belgiancycling.be
34

DOUWEN Ronny,
Heidebloemstraat 29,
2440 GEEL

0496 87 16
69

patrick.demunter@proximus.be

Fotofinish
VLAAMS BRABANT ANTWERPEN - LIMBURG
Operator

ronny.douwen@telenet.be

Programma – programme :
09u50 Nieuwelingen eerste jaars
10u35 Nieuwelingen tweede jaars
11u50 Ridley Cup junioren / junior
13.40 Superprestige Ladies Trophy
15.00 Telenet Superprestige Elite / U23
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Lokalen – locaux:
Inschrijving en afhalen rugnummers / Inscription et retrait des dossards :
Provinciaal domein De Schorre
Kapelstraat dienstingang 1
2850 Boom
Vanaf / à partir de : 08.30

Rennersparking / parking des coureurs :
Provinciaal domein De Schorre
Congrescentrum De Pitte
Kapelstraat dienstingang 1
2850 Boom

Perszaal / Salle de presse:
Provinciaal domein De Schorre
Congrescentrum De Pitte
Zaal “Boom”
Kapelstraat 145 dienstingang 2
2850 Boom
Persverantwoordelijke – Chef de presse:
Guy Vermeiren
guy.vermeiren@belgiancycling.be
tel. +32 477 47 77 31

Kleedkamers renners / vestiaires coureurs:
Kapelstraat dienstingang 1
2850 Boom
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Vanaf / à partir de : 09.00

Medische diensten / services médicaux
Provinciaal domein De Schorre
Congrescentrum De Pitte
Kapelstraat 145 dienstingang 2
2850 Boom

Uitbetaling junioren / remise des prix juniors:
Provinciaal domein De Schorre
Congrescentrum De Pitte
Onthaal receptieruimte
Tot / jusqu’à : 11.00

Anti doping controle / contrôle anti dopage :
Provinciaal domein De Schorre
Congrescentrum De Pitte
Zaal Noeveren 1 & 2

Vergaderzaal officials / salle de réunion officiëlle
Zaal Noeveren 1 (Congrescentrum De Pitte)

Omloop / parcours:
Ligging / situation :

Provinciaal domein De Schorre
Deltaweide
3.050 m.

Parcours verantwoordelijke / responsable du parcours:
Marc Dierickx
tel. +32.475.870.501
e-mail : m.dierickxotmail.com

PRO-CYCLING.BE . FRANS RAATSSTRAAT 92 . B-2920 KALMTHOUT

4

Boom – De Schorre 20.10.2018

Security :
MESS Security
De Hassels 5
2400 Mol
BE 0883.232.411
tel. +32.495.902.113
IBZ 16.1110.02

Medische dienst / service médicale:
Event Medical Team
Manuel Palickx
Rinkvenstraat 34a
2910 Essen
tel. +32.476.876.233
info@eventmedicalteam.be
www.eventmedicalteam.be

Nuttige telefoonnummers / numéros de téléphone utiles :
Organisatie Koen Monu

+32 498.88.39.87

Assist organisatie
Jan Deramoudt

+32 499.69.17.11

Pekka Monu

+32 499.23.65.29

Verantwoordelijke Superprestige algemeen:
Kurt Vanneste

+32 479.37.87.10

Verantwoordelijke / responsable De Schorre
Kris Ceustermans

+32 476 76 18 34

Politie Boom

03.443.09.00 / 101
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Brandweer Boom

03.844.93.10

Parcours
Marc Dierickx

+32 475.87.05.01

Erwin van de Sande

+32 473.57.92.53

Security
Haesen Rudy

+32 495.90.21.13

Medische Dienst Event Medical Team
Manuel Palickx

+32 476.87.62.33

Catering Frans Bevers
Richard Ummels

+32 498.88.39.74

Triledgy Led Walls
Bram van Dyck

+32 478.22.21.11

KBWB Eddy Lissens

+32 475.30.82.34

Publiciteit
Eddy Thiessen

+32 475 26 31 35

Pekka Monu

+32 499.23.65.29

Seingevers
Fredien De Vylder

+32 494.26.44.60

P Publiek / public

+32

renners / coureurs

+32

Telefoonummers hulp –en gemeentediensten:
Politie

Politiezone Rupel
Jozef Van Cleemputplein 5
2850 Boom

Tel : 03.443.09.00
info@politiezonerupel.be

Brandweer

Brandweer Boom
Bransweerzone Rivierenland
Dijleweg 5
2531 Boom

Tel : 03.844.93.10
info@brandweerboom.be
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Kliniek

AZ Heilige Familie
’s Herensbaan 172
2840 Rumst (Reet)
Afstand tot locatie 4km.

Tel: 03.88090.11
info@hfr.be

Gemeente Boom

Gemeentebestuur Boom
Antwerpsestraat 44
2850 boom
Heidi Nuyts

Gsm: 0473.23.39.89
heidi.nuyts@boom.be

Tel: 100 of 112

Inhoud van de boodschap
Naam oproeper
De Schorre Boom
Kapelstraat dienstingang 1 of 2

EHBO - BRAND
Algemene noodoproep
Brandweer - ambulance

EHBO
Toestand van het slachtoffer
omschrijven
Bewustzijn
Ademhaling
Polsslag
Bij levensgevaar naar MUG
vragen
Aard van de verwonding
BRAND
Aard van de brand weergeven
Gas / vloeibaar / vaste stof
Omvang van de brand
Politie

Tel: 101

Boodschap duidelijk vermelden

Veiligheid bij opbouw en afbouw:
Opbouw & Afbraakwerken:
Probeer chaotische of stress toestanden te vermijden en haal eerst de kleine losse materialen weg.
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Zorg dat je niet op verschillende niveaus gelijktijdig bezig bent. Als men bijvoorbeeld bij de
constructies in de hoogte, bovenaan materialen aan het verwijderen is en onderaan loopt er
personeel is er een te groot gevaar dat er onderdelen op deze medewerkers zullen vallen.
Probeer, indien mogelijk, eerst de constructie te doen zakken alvorens de materialen er uit te
halen zodat men zo weinig mogelijk in de hoogte moet werken.
Bij de afbraak van de constructies dien je er rekening mee te houden dat men niet te vlug wil
afbreken waardoor bepaalde onderdelen onstabiel worden omdat ze hun steun kwijt zijn en
instorten.
Praktijk:
Een groot gedeelte van de parcours afbraak zal reeds op zaterdag avond gebeuren.
Alle publiciteit zal vanaf 16u00 weggenomen worden, belangrijk: tay rips meenemen en niet op de
grond werpen.
De interviewtenten en publiekstenten worden pas op maandag afgebroken, goede spreiding.
Een gedeelte van de cateringwagens worden reeds dadelijk na het event weggehaald.
Heftruck - manitou - hoogtewerker - en werfverkeer
Alle bestuurders van een heftruck - manitou - hoogtewerker dienen over een geldig brevet heftruck manitou - hoogtewerker bestuurder te
beschikken.
Matig je snelheid en rij steeds met je vorken op maximaal 15 cm van de grond en niet sneller dan 30
km/u
Zorg dat je steeds een goed overzicht hebt van de personen die rondom je heftruck - manitou hoogtewerker bezig zijn
.
Een heftruck - manitou is geen hoogtewerker, het is strikt verboden hiermee personen mee op te tillen.
Voer geen handelingen uit met je vorken op het moment dat je met de heftruck - manitou - vooruit of
achteruit aan het rijden bent.
Eventsite
De site dient dagelijks opgekuist te worden door de aanwezige firma’s zodat er geen afval en
materialen blijven rondslingeren, wanorde en afval op de werf zijn immers één van de
voornaamste oorzaken van een ongeval!
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Afval degelijk opruimen niet laten rondslingeren, geen onnodige gevaren veroorzaken.

Werken in de hoogte
Dragen van helmen, zodat men beschermd is tegen vallende voorwerpen.
Zorg dat het materiaal en gereedschap dat men bij heeft, vastgemaakt is of goed opgeborgen
zit zodat het niet naar beneden kan vallen.
Er dient steeds een uitgebreide EHBO koffer aanwezig te zijn in het productielokaal.
In geval van een ongeval = verwittig de EHBO dienst van De Schorre.

Brandpreventie
De regel is dat er normaal niet gewerkt wordt met vuur of open vlam.
Zorg dat er reeds bij de opbouw een brandblusser opgesteld staat ter hoogte van de
opbouwzones.
Bekabeling
Alle kabels die doorgangen kruisen, dienen ofwel in kabelgoten gelegd te worden of anders
bedekt te worden met matten. Dit zodat er geen valgevaar ontstaat voor de personen die hier
moeten passeren.
Probeer de bekabeling zoveel mogelijk weg te werken in de constructies of in de hoeken van
de eventruimte te leggen.
Tape de kabels ook op geregelde afstand vast zodat ze niet kunnen verschuiven.
Op de wall-boxen en de bekabeling moet ook duidelijk zichtbaar zijn dat het om 220V of 380V
kabels gaat.
De elektrische installatie moet conform het AREI zijn.
De leveranciers dienen er zelf voor te zorgen dat hun gebruikte elektrische bekabeling en
materialen in goede staat zijn en conform het AREI
Zorg dat je enkel elektrische apparaten gebruikt die voldoen aan de AREI wetgeving en
beschikken over een CE label.
Wettelijke Keuringen
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Elektrische installatie: keuring uit te voeren door een erkend keuringsorganisme.
Indien er enkel met de vaste stroomvoorziening van de Schorre gewerkt wordt, gaan
we er vanuit dat hun installatie reeds gekeurd is en er dus geen extra keuring vereist
is. Wordt er met generatoren gewerkt, dient er een keuring van de elektrische
installatie te gebeuren ter plaatse.
Stabiliteitsconstructies in de hoogte :
Elke leverancier van een constructie in de hoogte dient er voor te zorgen dat zijn
constructie stabiel is opgesteld.
Attest stabiliteit dient aanwezig te zijn op de betrokken stand, zodat dit op eenvoudige
vraag vertoond kan worden.

Werfafsluiting op- en afbouwzone
Gelieve er rekening mee te houden dat de eventsite niet afgesloten is voor de dagrecreanten, steeds
goed uitkijken bij het uitvoeren van manoeuvres.
Aandachtspunten op- en afbouwwerken
Zorg dat de aanwezige beplanting niet beschadigd wordt.
Met de voertuigen wordt er enkel op de daartoe voorziene paden gereden.
Brandpreventie
Zorg dat er in elke zone waar elektrische installaties en/of brandbare materialen aanwezig
zijn, een goed zichtbare brandblusser opgesteld staat.
Brandblussers dienen voorzien te zijn van een geldig keuringsattest (jaarlijks nazicht).
Zorg dat de medewerkers de dichtstbijzijnde blusmiddelen weten staan.
Stel deze zo op dat er toezicht is en dat kinderen er niet mee kunnen spelen.
Brandpreventie en minimaal op te stellen blusmiddelen:
Cateringzone:
Per cateringstand en foodkraam dient de cateraar volgende te voorzien:
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. 1 brandblusser van minimaal 6 kg (bij voorkeur schuimblusser)
. 1 branddeken.
Feesttent = spantent
Ter hoogte van het podium:
. 1 schuimblusser.
. Tentzeil dient brandklasse M1 of M2 te zijn.
EHBO
De EHBO wordt verzorgd door Event Medical Team.

Aanwezigheid:
Tijdens het event zijn er minimaal 10 hulpverleners aanwezig.
Er zijn twee ziekenwagens aanwezig.
De EHBO post wordt ingericht in een unit nabij start – finish.
De EHBO heeft een walki talki van de seingevers
Materiaal te voorzien:
verzorgingsmateriaal voor brandwonden (flamazine , ….);
verzorgingsmateriaal voor sportongevallen;
AED toestel.
Oproep:
Er is 1 walkie talkie kanaal waarmee de verantwoordelijken van het event met elkaar in
verbinding staan (beleidskanaal).
Via deze walkie talkie kan men het EHBO team oproepen.
Alle communicatie met de externe hulpdiensten (medisch) gebeurt via de aanwezige EHBO
dienst.
In geval van nood zullen zij de 100 centrale verwittigen voor extra ondersteuning.
Het aanwezige EHBO team blijft ter plaatse, als er een afvoer is, dient dit te
gebeuren door de 100 diensten.
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RV punt met externe hulpdiensten :
Via dienstingang 2 – Kapelstraat.
Noodweer:
Kans op wegwaaien van attracties / tent of blikseminslag.
Maatregelen:
. Het event speelt zich buiten af. In geval van te hevige wind of onweer wordt het
event stilgelegd.
. Van zodra windsnelheden van >80 km/h waargenomen worden, moeten alle tenten
ontruimd worden en kan men best ook de eventzone ontruimen.
.De tenten dienen bestand te zijn tegen windstoten tot 100 km/h.
. Zorg dat alle structuren en tenten die opgesteld worden, voorzien zijn van de
nodige ballast om eventuele windstoten te kunnen opvangen.
Evacuatie
Terrein:
. Het betreft hier een zeer open terrein waarbij het parcours , de tenten e.d. in open lucht opgesteld
staan.
Noodprocedure
In geval van nood (brand / evacuatie):
Verwittig de veiligheidsverantwoordelijke via het beleidswalkie talkie kanaal en beschrijf duidelijk de
noodsituatie.
Probeer het publiek aan te manen tot kalmte via de speaker installatie.
Veiligheidsverantwoordelijke verwittigt via de walkie talkie het EHBO team.
EHBO team komt ter plaatse – onderzoek slachtoffer.
Stewards komen ter plaatse – crowd control.
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Stewards houden het publiek op afstand zodat de hulpdiensten hun werk kunnen doen.
Indien er externe hulpdiensten nodig zijn, zal een steward de route naar de plaats van het incident vrij
maken en de hulpdiensten opwachten aan de ingang (RV punt).
Wacht daar op instructies van de hulpdiensten.
Bij brand: probeer nooit zelf te blussen tenzij je de situatie meester bent en er tijdig bij bent.
Stewards :
Om het parkeergebeuren in goede banen te leiden zullen er 18 parkingwachters
aanwezig zijn.
Gebruikte parkings : De Klamp.
Communicatie op het event
Er zijn walkie talkie talkies aanwezig waarmee de verantwoordelijken met elkaar in verbinding staan.
Kanaal 1: beleidskanaal
Hiermee staan de veiligheidsdiensten met elkaar in verbinding.
Wie heeft hier een walkie talkie
Verantwoordelijke:
Event Medical Team
Organisator
Parcours
Catering.
Seingevers
Stewards
Publiciteit
Televisie
KBWB
Communicatie tussen de medewerkers onderling: via walkie talkie.
In geval van incidenten – oproepen EHBO via walkie talkie en geef duidelijk de juiste locatie en de
ernst van het incident door.
Rookverbod
Het is toegestaan in openlucht te roken op dit evenement en in de niet in de afgesloten ruimten.

PRO-CYCLING.BE . FRANS RAATSSTRAAT 92 . B-2920 KALMTHOUT

13

Boom – De Schorre 20.10.2018
Catering – FOOD
De catering bestaat uit foodtrucks opgesteld langsheen het parcours.
De cateraars kregen reeds vooraf de nodige veiligheidsrichtlijnen door, bovendien wordt nagekeken
dat hun wagens over de volgende nodige attesten beschikken:
erkenning als cateraar FAVV;
geldig keuringsattest elektrische installatie van hun foodtruck;
geldig keuringsattest op gasdichtheid van hun eventuele gasinstallatie.
Tijdens de veiligheidsrondgang zal hier eveneens een controle gebeuren en zal gecontroleerd worden
dat elke foodtruck over een geldig brandblustoestel en branddeken beschikt.

Attesten:
De cateraar dient op eenvoudige vraag de volgende attesten te overhandigen:
Erkenning als cateraar.
De catering dient te gebeuren conform de HACCP richtlijnen.
Controleer dat men het glas niet meeneemt op het terrein.
Afval
Zorg voor voldoende vuilbakken in de verschillende zones.
Sanitair
Chemische toiletten en 1 mindervalidentoilet: duidelijk aanduiden.
Geluid
Respecteer de geluidsnorm van 90 dB , het aanwezige geluid is hier als achtergrondmuziek bedoeld,
dus er is geen geluidsoverlast te verwachten.
Led Walls
Om een goede publieke spreiding te garanderen worden er vier led walls geplaatst
Stootkussens
Omdat het parcours veel hellingen bevat worden er stootkussens voorzien op de gevaarlijke afdalingen
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Hoe is het evenement bereikbaar:

Met de fiets:

-

De Schorre is goed bereikbaar met de fiets , fietsenstallen kan aan de
hoofdingang , Schommelei 1.
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-

Zoek uw fietsroute via het knooppuntennetwerk tot bij knooppunt 26 (Boom) of
24 (Rumst) , www.fietsrouteplanner.be

Met de trein:

-

Neem de trein naar Antwerpen-Centraal of Mechelen , van daaruit met De Lijn
naar Boom.
- Zie verder “Met de bus”
Met de bus:

-

Alle bussen van De Lijn richting Boom stoppen aan de hoofdingang of in de
onmiddellijke omgeving van De Schorre.
Voor dienstregelingen en routeplanner zie www.delijn.be
Reisweg
o

Vanuit Antwerpen:
▪
500 Antwerpen – Wilrijk – Aartselaar – Reet – Boom
▪
182 Antwerpen – Wilrijk – Aartselaar – Reet – Boom
▪
295 Antwerpen – Hoboken – Hemiksem – Schelle – Niel – Reet – Boom
▪
290 Antwerpen – Hoboken – Hemiksem – Schelle – Niel – Boom

o

Vanuit Mechelen:
▪
500 Mechelen – Walem – Rumst – Terhagen – Boom
▪
286 Mechelen – Heffen – Blaasveld – Willebroek – Boom
▪
287 Mechelen – Heffen – Heindonk – Blaasveld – Willebroek – Boom

o

Vanuit Klein Brabant & Dendermonde

▪

252 Dendermonde – Baasrode – Buggenhout – St Amands – Mariekerke – Branst –
Bornem – Hingene – Puurs – Ruisbroek – Willebroek – Boom Markt (10 minuten stappen)

Met de auto:

-

Parkings voor de bezoekers liggen tussen de E19 en de A12 en zijn via beide
snelwegen gemakkelijk bereikbaar, niet naar

De Schorre rijden.
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o

Vanaf de A12 en Boom
▪ Afrit 9 “Boom”
▪ Gratis parking voor de toeschouwers op parking De Klamp.

HET IS STRIKT VERBODEN OM IN DE
OMLIGGENDE WIJKEN TE PARKEREN

Plan De Schorre
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Plan Parcours
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