
Calamiteitenplan Manege De Kraan, RSV De Cavalieren 
 

Volg altijd de instructies op van de instructeur, raak niet in paniek. 
 
Val van paard:  

• Alle ruiters houden halt (niet op de hoefslag!). 
• Een persoon die in het bezit is van een BHV- of EHBO-diploma gaat 

naar het slachtoffer en biedt hulp. 
• Omstanders sluiten zo nodig de rijbaan en/of weg af. 
• Omstanders vangen het paard op. 
• Creëer een rustige sfeer. 
• Forceer de ruiter niet om op te staan of weer op te stijgen. 
• Raadpleeg bij twijfel een arts of waarschuw een ambulance. 

 
Paard slaat op hol (met of zonder ruiter): 

• Alle ruiters houden halt (niet op de hoefslag!). 
• De ruiter probeert het paard op een volte te sturen en volgt 

instructies van de instructeur op.  
• Omstanders sluiten zo nodig de rijbaan en/of weg af. 
• Omstanders praten in op het paard, om het te kalmeren 
• Omstanders vangen het paard op. 
• Creëer een rustige sfeer. 

 
Val van paard, waarbij ruiter met de voet in een stijgbeugel blijft steken: 

• Alle ruiters houden halt (niet op de hoefslag!). 
• Omstanders en instructeur dwingen het paard onmiddellijk tot 

stoppen door het in te sluiten. 
• Omstanders praten in op het paard, om het te kalmeren. 
• Een persoon die in het bezit is van een BHV- of EHBO-diploma gaat 

naar het slachtoffer en biedt hulp. 
• Omstanders sluiten zo nodig de rijbaan en/of weg af. 
• Omstanders vangen het paard op. 
• Creëer een rustige sfeer. 
• Forceer de ruiter niet om op te staan of weer op te stijgen. 
• Raadpleeg bij twijfel een arts of waarschuw een ambulance. 

  



Brand 
• Raak niet in paniek. 
• Schreeuw zo hard mogelijk ‘BRAND, BRAND, BRAND!’ 
• Waarschuw instructeur en personeel. 
• Breng mensen in veiligheid 
• Evacueer paarden en mensen die zich in en rond de rijbaan 

begeven, naar het weiland naast de buitenbak 
• Bel 112 en geef door:  

 - Uw naam 
 - Aard en omvang van de brand 
 - Plaats van de brand:  
 Manege de Kraan, De Kraan 39a, 5056 PA, Berkel-Enschot 

• Volg altijd instructies op van hulpverleners of omstanders met een 
BHV-diploma.  

 
Acuut letsel bij een paard 

• Waarschuw de instructeur en volg zijn of haar instructies op. 
• Indien er geen instructeur aanwezig is, bel dan direct de 

dierenarts.  
• Blijf bij het paard en praat rustig op hem in om hem te kalmeren. 
• Bij een ernstige bloeding probeer je deze te stelpen tot de 

dierenarts er is of tot een ander het van je overneemt.  
 
 

Voor belangrijke telefoonnummers, zie lijst 
‘In geval van nood’ 

 


