PROTOCOL EXTREME WEERSOMSTANDIGHEDEN

Afgelastingen
De operationeel leider heeft eindverantwoording voor afgelasting.
Mogelijke redenen voor het afgelasten van uw wandelevenement:
Algemene 'weerwaarschuwing KNMI' op radio / TV
Uitrijden openbaar vervoer gestopt
Aanwijzing door overheid met name politie.
Handelen op basis van eigen waarneming
U wordt hierover geïnformeerd op de startlocatie en via twitter.

Aanpassing in de route
Indien zich een situatie voordoet waarbij het veiliger is om de route aan
te passen, dan wordt dat in overleg met de vrijwilligers meteen
uitgevoerd. U wordt hiervan hier ter plaatse van op de hoogte gebracht.
Onweer
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Tijdens de wandeling
In geval van plotseling optredende onweersbuien en of zware
storm of op aangeven van de medewerkers van de organisatie dient u
onmiddellijk een schuilplaats op te zoeken (Openbare gebouwen,
boerderijen, bedrijven, woningen en of andere schuilplaatsen.). Daar
dient u te wachten tot het weer verbetert. Daarna kunt u de wandeling
volgens de opgegeven route voortzetten. Bij aanhoudend zeer
slecht weer of onweer dient u zelf de afweging te maken wanneer het
veilig genoeg is om via de kortst mogelijke route naar de startlocatie
te gaan. Let daarbij ook op het afmelden van de wandelaars en of
groepen op de startlocatie én op jongere deelnemers uit de groep die
pas later opgehaald worden bij het startterrein. Onder alle
omstandigheden geldt: VEILIGHEID EERST!

Bent u buiten, reken dan eerst uit hoe ver het onweer bij u vandaan is.
Dit doet u door het aantal seconden te tellen tussen flits en donder en
dat door 3 te delen. U krijgt dan de afstand in kilometers. Is het onweer
binnen een straal van 5 km, dan ga u direct via de kortste route naar
start/finish terug. Probeer open ruimten, heuveltoppen, bomen, meren,
telefoonpalen en masten zoals lichtmasten te vermijden.
Lukt dit niet, houdt dan rekening met het volgende: Ga in het open veld
zo ver mogelijk vandaan bij allerlei hoge- of metalen dingen. Hurk met
uw voeten bij elkaar. Ga gehurkt op uw tenen zitten, sla uw armen om
uw knieën, het hoofd zo laag mogelijk, de handen over de oren en de
voeten tegen elkaar. Ga nooit plat op de grond liggen, want de bliksem
loopt vaak horizontaal over de grond.
Schuil nooit onder een boom of bij een metalen afrastering. U kunt dan
namelijk worden getroffen door een indirecte inslag. Dit is een inslag,
die u alsnog via de grond bereikt. Wanneer het regent, laat u dan
doornat worden want dan zal de bliksem via uw huid en kleding de
grond bereiken en niet zo snel door uw lichaam gaan.
Kettingen, GSM en MP3 spelers dien u af te doen en op te bergen. Zij
geleiden de opwaartse stroom (te) goed en trekken de bliksem aan.
Benen bij elkaar! Een blikseminslag veroorzaakt een fikse spanning in de
grond. Wie wijdbeens staat (en geen rubber laarzen draagt) loopt de
kans dat de wegvloeiende stroom door zijn/haar benen gaat lopen (door
het ene been omhoog en door het ander weer omlaag). Zeer onprettig!
Dit is dan ook de reden waarom koeien en schapen op een behoorlijke
afstand van de klap dood neer kunnen vallen. Zij houden hun poten niet
bij elkaar.

4.2.2 Tijdens het defilé
Mocht tijdens het defilé de noodzaak tot inkorten ontstaan door
plotseling optredend noodweer dan zijn daartoe drie scenario’s
denkbaar.
In het eerste geval indien het noodweer zich aandient tussen 19:00 en
19:30 uur dan wordt het terrein van de startopstelling ontruimd en
wordt het defilé afgelast. In dat geval zal met de politie worden overlegd
hoe de toeschouwers langs de route op de hoogte kunnen worden
gesteld van de afgelasting.
Mocht de noodzaak tot inkorten tussen 19:30 en 20:00 uur ontstaan dan
kan de route worden ingekort door meteen na het passeren van het
gemeentehuis langs het Theater aan de Slinger door de tunnel te gaan
en aan de rechterzijde van de Molenzoom door te lopen tot bij de
verkeersregelaars die de oversteek van de Molenzoom begeleiden.
Ontstaat de noodzaak tot inkorten na 20:00 uur dan wordt de route
ingekort via de Vliertunnel en verder aan de rechterzijde van de
Molenzoom tot aan de verkeersregelaars die de oversteek van de
Molenzoom begeleiden.
Houdt u er rekening mee dat begeleidende muziekkorpsen kunnen
besluiten om uit het defilé te treden ter bescherming van uniformen en
instrumenten.
Bij extreme weersomstandigheden na 19:30 uur kan de organisatie
besluiten om het defilé stil te zetten en ter plaatse te ontbinden.

