VEILIGHEIDSFICHE

WEER

valerie vanderlooy

ZON
 Smeer iedereen regelmatig in met zonnecrème.
 Doe dat vóór jullie in de zon komen.
 Gebruik bij voorkeur factor 50, zeker bij jonge
kinderen.
 Draag beschermende kleren: T-shirt, zonnebril,
enz. Zorg ook dat iedereen een hoofddeksel draagt,
om een zonneslag te vermijden.
 Mijd de zon tussen 12 en 15 uur.
 Ook in de schaduw kun je verbranden, neem ook
daar je voorzorgen.
 Drink altijd voldoende water en wacht daarvoor
niet tot je dorst krijgt.
 Vermijd zware inspanningen bij hitte of pas
je activiteit aan. Op fietstocht in de hitte kan
bijvoorbeeld wel als je voldoende maatregelen
neemt: insmeren, in de schaduw fietsen, vroeg
vertrekken, veel drinken en onderweg verkoeling
zoeken.

NOODWEER
Storm of onweer op komst?
 Bereid je daarop voor bij de start van je kamp:
 Span tenten goed en waterdicht op.
 Kies een goede plek voor de tenten. Kunnen
de leden bijvoorbeeld vlot tot aan een veilige
plek geraken? Staan de tenten niet helemaal
beneden in het dal?
 Span stormkoorden aan je tenten en graaf
greppels (als dat mag van de bivakuitbater).
 Zorg ervoor dat stormkoorden en greppels ook
zichtbaar zijn in het donker.
 Grote tenten (bv. reftertenten) hebben een
maximale piekbelasting. Die leg je soms het beste
preventief neer bij noodweer. Vraag daarvoor
advies aan de brandweer.
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 Check op voorhand het weerbericht. Voorspelt dat
slecht weer? Denk al na over een plan. Is er bijvoorbeeld een gebouw in de buurt om te schuilen?
 Inspecteer je terrein goed. Naar waar zal het w
 ater
lopen? Zijn er gevaarlijke punten? Waar staan er
hoge bomen die zouden kunnen vallen? Enzovoort.

Stormschade of wateroverlast? Schakel hulp
van de brandweer in (noodnummer 112).
Als er niemand in (potentieel) levensgevaar is,
bel dan niet naar 112 maar naar 1722. Dat is een
nood
nummer voor niet-dringende interventies
dat 
geactiveerd wordt tijdens extreme weers
omstandigheden.

Storm te erg/veel water en lawaai?
Is de storm echt te erg? Of is er gewoon veel water en
lawaai? In het tweede geval kun je de leden verder
laten slapen. Zorg er wel voor dat er leiding mee in de
tent slaapt, om de leden op te vangen bij paniek.
Als je beslist te evacueren, doe je best het volgende.
 Heb je nog tijd? Laat de kinderen snel hun bagage
op een verhoog zetten (bv. op bedden of stoelen).
 Heb je geen tijd? Laat alle bagage liggen en neem
alle kinderen samen mee naar een veiliger plek:
gebouw, schuur, loods, enz.
 Laat kinderen nooit de tentpalen vastnemen. Bij
een blikseminslag geleiden die heel hard en is er
kans op elektrocutie.
 Kijk goed uit hoe en waar je loopt. Mijd putten,
bomen, omheiningen, enz. Bevind je je hoog,

bijvoorbeeld op een heuvel of in een grote open
vlakte, buk je dan en ga zo verder.
 Eens je veilig bent, kalmeer je de leden en ga je na
of iedereen veilig is.

MEER TIPS OVER
(NOOD)WEER:
SCAN DE QR-CODE!
www.chiro.be/veiligheidsfiches

jan van bostraeten

VERZEKERINGEN
Schade door stormweer?
 Eens de storm voorbij is, meet je de schade op.
Neem overal foto’s van. Daarna kun je contact
opnemen met de verzekering (via Chirojeugd
Vlaanderen). Als je tenten hebt van Defensie of de
ULDK, dan moet je aan de lokale politie vragen dat
ze een pv komen opstellen.
 Tenten moet je minstens drie dagen vooraf
verzekeren. Je kan dus niet wachten om de risico’s
via het weerbericht in te schatten. Voor tenten
is er enkel een allriskverzekering. Dat is een soort
omnium waardoor de schade aan de tent zelf
verzekerd is, maar ook de schade die de tent
toebrengt aan ander materiaal.

