
EHBO bij de BMX. 

Bij de wedstrijden zijn naast de KNWU en NFF officials, ook EHBO-ers nodig. Deze functie is niet 
afhankelijk van de KNWU en de NFF en zal daarom ook via een andere weg geregeld moeten worden.  
Ook tijdens de training ben je als vereniging verplicht om de EHBO geregeld te hebben, hiervoor 
moeten we ook een beroep doen op de ouders. 
We werken inmiddels al weer een aantal jaren met een groepje EHBO-ers uit verschillende 
verenigingen waarbij we de herhaling ook gezamenlijk doen tegen een ander tarief dan normaal.  
Ik heb met Hetty Lusseveld overlegd dat wanneer er genoeg mensen mee willen doen, er een nieuwe 
opleiding gestart  kan worden speciaal voor de BMX. 
Wat houdt die opleiding in? 

 Volledige opleiding EHBO met officieel examen; 

 Volgens de laatste richtlijnen NRR (Nederlandse reanimatie raad) en oranje kruis; 

 AED/ reanimatie; 

 Inclusief oranje kruis boekje; 

 Officieel EHBO certificaat; 

 Het recht om langs de baan te mogen helpen als EHBO-er; 
Wat voor voordelen zitten er voor jullie in? 

 Je hebt na de opleiding de kennis en de vaardigheden om de noodzakelijke eerste hulp te 
kunnen verlenen bij een ongeval/ incident; 

 Je mag tijdens wedstrijden meehelpen als EHBO-er; 

 In je eigen persoonlijke situatie kun je anderen ook bijstaan bij een incident; 

 Je kunt reanimeren en de AED bedienen; 

 Je kunt ook meewerken als hulpverlener bij hartslag.nu; 
Wat belasting geeft de opleiding dan? 

 De reguliere EHBO opleiding duurt 4 dagen; 

 Als we minimaal 10 personen hebben kunnen we zelf een opleiding starten en zullen die 
dagen op zaterdag zijn; 

 Na het behalen van de opleiding zal je elk jaar 1 dag herhaling moeten volgen om het 
diploma geldig te houden; 

 
Ben ik dan verplicht om bij de baan te staan? 
Nee wij kunnen niemand verplichten om bij wedstrijden als EHBO-er te helpen, het is daarentegen 
ook van belang dat er tijdens de trainingen EHBO-ers aanwezig zijn. (we kunnen dit niet alleen van de 
trainers vragen). 
Omdat Hetty en ik begaan zijn met onze eigen kinderen en ook jullie kinderen, vinden we het 
belangrijk dat dit goed geregeld wordt. 
 
De Kosten: 
De officiële opleiding van 4 dagen mag ik voor de speciale prijs van €200,- inclusief BTW per persoon 
aanbieden mits we voldoende deelname hebben (10 personen of meer). (normaal kost de opleiding 
€492 exclusief BTW voor 4 dagen). 
De herhalingsdagen zullen voorgesteld worden door Hetty en vallen in de winterperiode (prijs€50,- 
onder voorbehoud). 
Er zijn verschillende verzekeringsmaatschappijen die de cursus gedeeltelijk of volledig vergoeden. 
 
Let wel: EHBO is niet hetzelfde als BHV, met alleen een BHV-opleiding mag je niet bij een wedstrijd 
als EHBO-er helpen. 
Als je vragen hebt of je op wilt geven: Arjan Klooster, 06-28653633, arjan.klooster@leermij.eu  
 
Wanneer? Na het wedstrijdseizoen 2015 kunnen we eventueel een cursus opstarten (november) 
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