
 

Uitleg grote oefening: 

Elke deelnemer trekt bij de ingang een nummer, dat nummer is dan je groepsnummer. Er zijn 8 

groepen,  

in elke groep zitten altijd 3 deelnemers of meer, dat hangt af van de opkomst.  

De oefening start precies om 20.00 uur. Omdat de oefening best intensief is hebben we weer 

een extra locatie er tussen gezet. Dit is locatie 8, hier krijgt u koffie/thee en wat lekkers 

aangeboden en u hebt hier 10 min rust. 

Iedere groep start de oefening, bij zijn eigen groepsnummer. Voorbeeld;                                                     

Groep 2 start bij locatie 2 en gaat daarna door naar locatie 3,4,5  enz.   Groep 8 start bij locatie 

8 en gaat daarna door naar 1,2,3 enz.  Om op de tijd te letten zal er een fluitsignaal zijn. 

1 x fluiten betekend = naar volgende locatie lopen en hulp gaan verlenen. 

2 x fluiten betekend = einde hulpverlening en evalueren samen met de lotus. 

Het is de bedoeling dat elke groep bij een locatie,  7 minuten eerste hulp verleend totdat het 

dubbele fluitsignaal klinkt. Dan zal de lotus met de groep 3 minuten kort evalueren, totdat u  1 x 

het fluitsignaal hoort om weer door te gaan naar de volgende locatie.  De hulpverlening aan de 

slachtoffers zal duren tot ongeveer half 10.   

Daarna komt iedereen naar de hal locatie 8, voor de gezamenlijke evaluatie met kaderinstructeur 

en lotussen. Daar krijgt u ook wat frisdrank aangeboden.  

De avond zal ongeveer tot 22.15 uur duren met een uitloop naar  22.30 uur. Graag hiervoor uw 

begrip. 

Leden en overige aanwezigen zijn ten alle tijden verantwoordelijk voor hun eigen gedrag en 

veiligheid. 

Iedereen word geacht zich netjes en correct te gedragen. 

 

Via deze weg willen wij iedereen alvast vriendelijk bedanken voor alle medewerking,  

voor het mogelijk maken van deze oefening.  
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