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Inleiding
Om APADD veilig te laten verlopen is het belangrijk om stil te staan welke
gevaren en risico’s invloed hebben op de veiligheid van onze deelnemers,
vrijwilligers en figuranten. Corona is op dit moment een belangrijk item en heeft
daarom zijn eigen hoofdstuk. Maar denk ook aan de invulling van het BHV team
en de bijbehorende EHBO taken en andere risico’s bij dit evenement.

Overzicht in de gevaren
Een gevaar is een constant gegeven, het is er altijd en kan daarom ook nooit
geheel weggenomen worden. Wel kunnen we proberen ervoor te zorgen dat een
gevaar zich niet gaat openbaren in een risico. Kijkend naar APADD verwachten
we dat dit de potentiële risico’s zijn:

● Brand als gevolg van een brandertje, elektra, snackcar of rookgranaten.
● Letsel door airsoft BB: Oog, oor, tand, gezicht, rest van lichaam
● Brandwonden door gebruik gasbrandertjes (al dan wel niet in combinatie

met handalcohol) of open vuur
● Kneuzingen of breuken, door vallen,struikelen ect.
● Oververhitting, veel kleding / panter dragen (al dan wel niet in combinatie

met een mindere conditie)
● Onderkoeling, vooral bij regen of koude temperaturen
● Diverse verwondingen niet gerelateerd aan BB, als gevolg van gebruik van

keuken mes, ergen instappen, snijden aan scherp voorwerp ect.
● Tekenbeet als gevolg van het spel in een bosrijke omgeving.
● Onderling overdragen van corona door contact verspreiding en/of

respiratoire druppels.

De volgende stappen worden ondernomen om de gevaren te minimaliseren en
zo het risico te verkleinen al dan wel niet geheel weg te nemen.
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Maatregelen en het inperken van risico's

Brandbestrijding

Brandgevaar is er altijd binnen dus ook binnen APADD. Het is daarom niet uit te
sluiten. Onder andere door een BHV training op maat zorgen wij dat alle
figuranten sowieso de volgende punten begrijpen en kunnen uitvoeren:

● Hoe ontstaan brand?
● Welke brandklasse zijn er binnen de APADD omgeving?
● Hoe gebruik je een effectief een brandblusser?
● Het vroegtijdig onderkennen, bestrijden en melden van een beginnende

brand.
● Procedure bij brand,
● Ontruiming en opschaling zoals opvangen brandweer en evacuatie

Blusmiddelen
ACS compound heeft een enorm groot terrein. Veel van deze panden zijn al 30
jaar aan het vergaan en beschikken niet over brandblussers. Om toch altijd
voldoende brandblusser te hebben waar ook op het terrein hebben we besloten 5
hoofd figuranten uit te rusten met een spray schuimblusser. Met een rating van
5A en 21B Is dit in onze ogen voldoende om een A of B klasse brand effectief te
bestrijden. Op de OC slaapplaats, De Claim en bij de locatie van “de Haven”
komen 6 liter schuimblussers te staan, welke ook bij elektra gebruikt kunnen
worden. Bij de frituur gelegenheid komt een 6 liter ABF blusser welke ook voor
vet geschikt is.

Inperken van de brand risico’s
● Roken alleen bij de rook locaties, laat geen peuken slingeren
● Geen open vuur op het terrein
● Gasbranders en koken alleen op de aangegeven locaties
● Twee verzamelplaatsen

○ Safe zone OC slaaplocatie (Hoofdverzamelplaats)
○ Autoparkeerplaats (Secundaire verzamelplaats)

● Alle deelnemers worden ingelicht dat de Safe zone de
hoofdverzamelplaats is en het voor kan komen dat ze op aanwijzing van de
figuranten naar de autoparkeerplaats gestuurd worden.

3



Letsel door BB
Alle figuranten krijgen een BHV training op maat waar aandacht besteed wordt
aan letsel als gevolg van BB. 5 hoofd figuranten zullen beschikken over een EHBO
kit om direct en snel de eventuele verwonding te kunnen verzorgen. Op de OC
safe zone zal een uitgebreide EHBO tent aanwezig zijn die gebruikt kan worden
mocht dit noodzakelijk zijn.
Het veiligheidsreglement van de Nederlandse airsoft sportbond NABV is leidend
(deze dient elke speler door te nemen) in de te nemen maatregelen om het risico
op letsel als gevolg van de airsoft sport te minimaliseren. Binnen APADD zullen
we toezien op de naleving van de volgende regels:

Gebruik van alcohol en drugs
Voor en tijdens de airsoft sport is het niet toegestaan onder invloed te zijn van
alcohol en of drugs. Binnen APADD hebben we zero tolerance beleid op het
gebied van drugs. IVM met de huidige Corona richtlijnen is alcohol op het terrein
deze keer geheel niet toegestaan. Het niet naleven van deze regels zal tot directe
verwijdering van het terrein lijden.

Safety zone
Dit is een afgezet en gemarkeerd deel van het terrein. Hier mag je airsoft wapen
NOOIT geladen zijn, NOOIT een magazijn bevatten en indien mogelijk op safe
staan. Het bewust dry fire van je wapen in de Safety zone zal leiden tot
verwijdering van het terrein. In de Safety zone is ook de OC slaapplaatsen.

Oogbescherming verplicht
Personen die op het speelterrein IC of OC aanwezig zijn. Moeten op elk moment
verplicht onbeschadigde oogbescherming dragen die minimaal voldoet aan de
EN166-F, ANSI z87.1, STANAG 2920 v50 of de 40296 norm. Ook paintball maskers
die vallen onder PPE 89/686/EEC zijn toegestaan. Dit betekend ook als je IC slaapt
in je tent. Omdat een bril in de slaap ook kan afvallen is het ten strengste
verboden te vuren op of richting een persoon in een bed, hetzij provosorisch
(buiten slapen) hetzij een daadwerkelijk bed, slaapzak of slaapmat.

Blinde man
Bij verlies oogbescherming Wanneer oogbescherming afvalt, kwijtraakt of
beschadigd raakt, waarschuwen de persoon die het betreft en de directe
omstanders de andere spelers op het speelveld én de officials/marshalls door luid
en duidelijk ‘BLIND MAN’ te roepen, waarna alle spelers alle activiteiten direct
staken en de airsoft apparaten op safe worden gezet en, of worden geholsterd
totdat officials of marshalls het evenement herstarten.

Full auto Indoor
Indoor full auto niet toegestaan Het is niet toegestaan om in overdekte delen van
accommodaties (o.a. indoor accommodaties, tunnels, containers, huisjes,
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bouwwerken) full auto schieten. Organisaties kunnen aanvullende zones of
gebieden aanwijzen als semi-only.

Gebruik beschermd masker
Hoewel niet verplicht vanuit de NABV adviseren wij en motiveren wij spelers
zoveel mogelijk een beschermend masker te dragen. Hier kan onder of overheen
ook een mondmasker gedragen worden tegen Corona. Een Beschermend
masker zorgt ervoor dat er geen tandletsel door een BB kan ontstaan.

Inperken van BB letsel
Wij verwachten door inachtneming van de regels van het NABV dat we de risico’s
voldoende inperken om verantwoord met de airsoft wapens om te kunnen gaan.
Een extra aanvulling is dat de veiligheidsregels voor aanvang nogmaals
doorgenomen worden met de spelers en ook direct de 5 mensen bekend worden
gemaakt welke beschikken over de EHBO kit.
Elk incident wordt gerapporteerd om later bij eventuele vragen of
onduidelijkheden een goede rapportage te kunnen overhandigen.

Letsel door brandwonden
Alle figuranten kunnen een BHV cursus volgen zodat ze leren hoe ze effectief een
brandwond moeten behandelen. Voor de hoofd figuranten is het volgen van de
cursus verplicht. Een extra waarschuwing is het het gebruik van desinfecterende
handgel samen met een open vuur of ontstekingsbron. Dit levert een enorm
Risico op voor de gebruikers ervan. Daarom hebben wij bij elk desinfectie station
een veiligheidswaarschuwing staan om mensen hiervoor te waarschuwen.

Letsel door kneuzingen of breuken
Alle figuranten kunnen een BHV cursus volgen zodat ze leren hoe ze effectief een
kneuzing of breuk moeten behandelen. Voor de hoofd figuranten is het volgen
van de cursus verplicht. Het dragen van hoge schoenen (over de enkel) kan het
primaire gevaar van letsel aan de enkel al enorm terug nemen.

Oververhitting en onderkoeling
Alle figuranten kunnen een BHV cursus volgen zodat ze leren hoe ze effectief
oververhitting en onderkoeling moeten herkennen en behandelen. Voor de hoofd
figuranten is het volgen van de cursus verplicht. Omdat de gevolgen voor dit
letsel onderschat worden is er op het terrein 24/7 een verpleegkundige aanwezig
die op de EHBO post beter hulp kan bieden bij geval van oververhitting of
onderkoeling.
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Verwondingen
Alle figuranten kunnen een BHV cursus volgen zodat ze leren hoe ze effectief
verwondingen. Voor de hoofd figuranten is het volgen van de cursus verplicht. De
5 mensen met de EHBO kit zullen voldoende uitrusting bij zich hebben om de
meeste verwondingen effectief te kunnen behandelen. Eventueel zal er op de
EHBO post meer verbandmateriaal aanwezig zijn voor de behandeling.

Tekenbeet
Omdat we veel buiten door de bossen en het gras gaan, ontstaan de kans op een
tekenbeet. Het is noodzaak deze snel te onderkennen en te laten verwijderen.
Een tekencontrole aan het einde van de speeldag wordt geadviseerd. Verwijder
de teek met de juiste tang. Markeer in te telefoon de datum dat je gebeten bent
en zet een stip met een pen. Alle figuranten zullen deze informatie overdragen
aan de spelers en figuranten. Hebben ze moeite om de teek zelf te verwijderen
dan kunnen ze dit door de verpleegkundige laten doen.

Inhoud EHBO kit
● Snelverband 2x
● 10 x 10 gaas 2x
● Trauma zwachtel 1x
● Ontsmetting flesje 1x
● Niet klevend verband 1x
● Verbandschaar 1x
● Brandwonden gel 1x
● Alu Deken 1x
● Pleister set 1x
● Pincet 1x
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Inleiding Corona maatregelen
Het Corona virus heeft ons invloed op ons dagelijks leven. Hoe je het ook went of
keert, voor iedereen heeft Corona beperkingen meegebracht die beetje bij beetje
versoepeld worden. LARPEN is, naast een geweldige hobby, voor heel veel
mensen een mogelijkheid om lekker even uit het “normale leven” te stappen.
Lekker de telefoon in de tent laten liggen en je niet druk hoeven maken over
zaken die na het weekend plaatsvinden. Mensen zijn gestrest, boos, verdrietig en
machteloos over de maatregelen die zijn opgelegd. Hoe terecht en noodzakelijk
deze dan ook mogen zijn. LARP is een uitlaatklep voor vele mensen. Van
studenten,artsen, militairen, IT specialisten, leraren en nog veel meer van hen is
LARP een belangrijk deel van hun vrijetijdsbesteding. LARP is wat deze mensen
bindt. Het zijn bijzondere vriendschappen die opgebouwd worden en velen leven
toe naar die momenten waarop je de “gelijkgestemden” weer mag ontmoeten
om samen een leuk weekend te hebben.

Voor ons is dit een belangrijke drijfveer geweest om APADD-18-A, mits het
verantwoord kon door te laten gaan. En wij geloven dat wij het voorbeeld kunnen
zijn voor vele andere LARP bijeenkomsten in Nederland. Wij geloven dat LARPen
in het “nieuwe normaal” kan. Natuurlijk horen daar regels bij, maar liever wat
extra regels dan onze favoriete hobby nog een jaar of langer moeten overslaan.

Ook nu merken we dat mensen terughoudend zijn over het willen deelnemen
aan ons evenement. Hoewel wij primair wilden wachten met het uitbrengen van
deze handleiding, juist omdat er nog steeds veel veranderingen zijn, hebben we
toch besloten deze alvast met jullie te delen. Op deze manier kunnen wij jullie
laten zien dat wij als organisatie er alles aan zullen doen om het evenement
Corona-proof te laten verlopen.

Dit document is dus aan verandering onderhevig, op basis van de richtlijnen van
het RIVM.
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APADD18A valt onder de richtlijnen van de NABV en is daarmee een airsoftsport.
Daarmee valt APADD18A onder de buitensport richtlijnen.
vanaf 26 juni mogen sportlocaties 100% van hun capaciteit gebruiken. Tijdens de
Airsoft hoeft geen 1,5 meter gehouden te worden. Het verzoek is echter wel om
dit daar waar mogelijk te blijven doen.
Sowieso buiten de sportmomenten (safe zone) is 1,5 meter verplicht. We houden
ons daarmee aan de nog steeds geldende basis richtlijnen:

Basis richtlijnen

1. Gebruik uw gezond verstand. Ben je ziek of pas ziek geweest, of twijfel je:
blijf thuis. Het is dan beter een keer over te slaan.

2. Houd 1.5 meter afstand. In onze spelwereld heerst er ook een virus. Het
komt het spel alleen maar ten goede als we wat meer afstand houden van
elkaar dan normaal.

3. Vermijd drukte zoveel mogelijk.
4. Draag een mondmasker. In de soms nauwe ruimtes kan het zijn dan de 1.5

meter niet helemaal gehouden kan worden. Draag in dit soort gevallen een
mondmasker. Deze mogen volgens de RIVM ook zelf gemaakt worden. Een
leuke uitdaging dus om deze te laten matchen aan je outfit.

a. Maak je eigen masker en match deze aan je outfit
b. Wij bieden tijdens het spel de mogelijkheid om OC voor €2,00 een

masker te kopen (alle winst komt direct ten goede aan het spel)
c. Neem een ziplock bag mee om je mondmasker (wanneer deze nog

schoon is) veilig en schoon in op te bergen.
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d. Zie voor overige richtlijnen en het nut/belang van mondmaskers het
hoofdstuk, Het dragen van een mondmasker”.

5. Handdesinfectie: Op vaste punten zullen wij desinfectie stations
neerzetten. Hier kunnen de handen met water en zeep en handalcohol
gewassen worden. Was met regelmaat je handen.

a. Neem eventueel een kleine tube handgel mee en stop deze in je
outfit weg. Zo kan je regelmatig je handen reinigen.

6. Reiniging WC’s en douche: De WC’s en de douche worden door de
organisatie in de ochtend, middag en avond schoongemaakt met chloor
en daarna met 80% alcohol. Hiermee houden we de sanitaire ruimtes
schoon. (Is het vies, laat het ons weten. Dan maken we extra schoon)

7. De OC eetgelegenheid, de cafetaria, biedt lunch en avondeten (eigen
kosten). Houd netjes 1.5 meter afstand van de medewerkers en eet je eten
elders op, bijvoorbeeld bij je eigen tent/slaapplek.

8. IC/OC slaapplekken: Er dient geslapen te worden in een slaapplek die is af
te sluiten zoals een tent. Bij het plaatsen van de tenten moet je binnen de
gezette lijnen blijven. Hierdoor staan de slaapplekken 1.5 meter van elkaar.
Deze worden door de organisatie aangegeven met een boordje en rood wit
lint.

9. Gebruik alleen je eigen bestek, bekers, borden enz. Er worden dus geen
drinkbekers en dergelijke met elkaar gedeeld!

10. Voldoende luchten is een belangrijke basis richtlijn. Omdat wij buiten zijn is
dit minder van toepassing. Wel is dit van toepassing op bijv je tent of
eventuele binnen locatie.

Als organisatie zien wij toe op het handhaven van deze regels. Spelers en
vrijwilligers (figuranten) dienen zich aan deze regels te houden. Wees zelf creatief
om in je spel de bovenstaande regels te handhaven. Alleen samen kunnen we
een goed voorbeeld stellen voor de rest van de LARPs van Nederland. We kunnen
dit samen!

Het dragen van een mondmasker

De onderstaande informatie is gebaseerd op de volgende bron(nen):
Advice on the use of masks in the context of COVID-19 - WHO - 6 april 2020

De overdracht van het corona virus vindt voor zover nu bekend is primair
op twee manieren plaats: via respiratoire druppels. Door hoesten, niezen,
praten, zingen etc. En direct contact met bijvoorbeeld een oppervlakte
waar het virus op terecht is gekomen. Dit is dan contact transmissie.

Het dragen van een mondmasker is één van de preventieve maatregelen
welke getroffen kunnen worden tegen de verspreiding van COVID-19. Wel
is het belangrijk te vermelden dat alleen het dragen van een mondmasker
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niet voldoende is, andere maatregelen dienen ook getroffen te worden,
teneinde de verspreiding van COVID-19 effectief te voorkomen.

Het dragen van een mondmasker door een besmet persoon heeft
aangetoond dat het de verspreiding effectief tegen kan gaan. De
standaard wegwerp maskers beschermen je niet zozeer tegen de wereld
van buitenaf. Maar voorkomen (bij juist gebruik) dat iemand die ziek is
door middel van niezen, hoesten of praten het virus door de lucht kan
verspreiding.

Zoals aangegeven in dit onderzoek is alleen het dragen van een
mondmasker niet voldoende goed de handen wassen en waar mogelijk de
1,5 meter waarborgen dragen allemaal bij aan het verminderen van de
verspreiding.

Corona heeft  bewezen 1-3 dagen symptoomloos te kunnen zijn en dan pas
klachten te geven. Juist in deze presymptomatische fase zou het al van
belang zijn een masker te dragen. Juist daarom kiezen wij ervoor binnen
ons evenement een mondmasker verplicht te stellen voor de deelnemers.
die binnen de 1,5 meter komen.

In dien verstande dat de andere vormen het voorkomen van besmetting
ook gehandhaafd blijven zoals het regelmatig wassen van de handen.

Mondmasker management

Welk mondmasker je ook draagt het valt of staat bij het effectief gebruiken
en verwijderen / weggooien van je masker. Hieronder hebben we daarom
de richtlijnen voor het gebruik van mondmaskers in dit document
toegevoegd:
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Invloed op de spelwereld en daarbuiten

Welke invloed heeft COVID-19 op ons spel en OC gelegenheden? Een
goede vraag! Voor het antwoord moeten we eerst kijken wat er mag en
kan.

Omdat Airsoft valt onder buitensport mogen wij APADD-18-A door laten
gaan. Echter is dit ons inziens te kort door de bocht. En hebben wij ook
verder gekeken naar de regels omtrent corona.

Wij vallen niet onder de vergunnings- en meldingsplichtige evenementen.
Dat betekent dat we op basis hierin APADD ook door mogen laten gaan.
Hieronder een voorbeeld overzicht van het aantal deelnemers bij APADD
en bij grote popconcerten en festivals.

Evenement aantal bezoekers

Pinkpop 78.000

Lowlands 60.000

Zwarte cross 100.000

APADD-18-A Maximaal 50 spelers
(figuranten vallen onder crew)

Kijkend naar de cijfers is het terecht dat de overheid stelt dat de
handhaving moeilijk te realiseren is en daarbij ook enorm kostbaar zou zijn.

Binnen APADD-18-A ligt de verwachte opkomst tussen de 40 - 70, inclusief
de figuranten, waarbij de figuranten niet als bezoekers maar als
vrijwilligers aangemerkt worden. Met een maximum aantal vrijwilligers van
30 is het maximaal aantal deelnemers  50.
Daarmee vallen wij netjes binnen de gestelde richtlijnen.
Omdat wij als organisatie door middel van de verhaallijn de hoeveelheid
mensen in een bepaald gedeelte reguleren, mogen en kunnen we we
APADD-18-A conform de NABV richtlijnen veilig door laten gaan.
Het speelterrein heeft een omtrek van ruim 2 km waarbinnen rond de 50
deelnemers de spel wereld kunnen verkennen. Dit betekent dat spelers er
voor kunnen kiezen de drukte te ontlopen. Het terrein heeft voldoende
ruimte om 1,5 meter afstand te houden op zowel het IC als OC-terrein. OC
wordt dit ook verplicht gesteld.

De invloed op het spel is daarom minimaal. Het plot is zodanig aangepast
dat deelnemers hier geen hinder van ondervinden.
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Mondmasker en handen ontsmetten

Omdat APADD-18-A geschreven is als post apo waarbij de reden van
uitbraak ook een virus is, zal het dragen van mondmaskers en het
regelmatig ontsmetten van de handen ons inziens niet leiden tot derving
van de spelbeleving. Zowel in de OC als IC setting zullen wij desinfectie
stations plaatsen. Elke speler moet een mondmasker bij zich hebben (het
liefst meerdere) en deze dragen als de situatie dit vereist. Binnen de
spelwereld is het continu dragen van een masker, gezien de setting ook
prima haalbaar. We verwachten in beide persoonlijke beschermende
maatregelen (PBM) geen afbreuk van de spelbeleving.

Zie onderstaande map van het terrein voor de locaties van de desinfectie
stations (rode cirkel). Twee op de OC locatie WC en douche, één bij de
locatie bunker en één op locatie de claim.

Voor elk station zijn er drie 500 ml flessen beschikbaar. Dus 1.5 liter per
station. Met een back up van 1.5 extra.

Reiniging WC en douche

Smerige toiletten en douches zijn een enorme potentiële contact infectie
bron. Om deze reden staat het desinfectie station ook bij de wc en douche.
Naast deze stap hebben wij roostertechnisch vastgelegd dat er minimaal
drie schoonmaak momenten zijn van de sanitaire voorzieningen. Naast de
primaire ontsmetting met chloor hebben we 15 liter 80% voor drie keer
daagse ontsmetting van deze ruimtes. Ook willen wij de spelers erop
wijzen nu nog meer dan anders hun verantwoordelijkheid te nemen in het
netjes en schoon achterlaten van het sanitair.
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Veilige Bubbel “safety bubble”
● Stap één is een goede controle van de in en uit loop van spelers. Dankzij de

poort is dit makkelijk te realiseren.
● Bij aanvang kunnen de spelers 2 borden volgen

a. Volledig gevaccineerd of negatieve corona test bewijs (officiële GGD
test). (corona check app en paspoort noodzakelijk)

b. Testen op locatie
Personen blijven in de auto zitten bij zowel a als b. Bij optie B slaan ze
rechtsaf bij aankomst en krijgen ze een sneltest op locatie. De betreffende
deelnemer blijft in de auto zitten en zullen na ongeveer 15 min de test
uitlsag hebben.

● Bij een positieve test dient de deelnemer het terrein te verlaten en is
daarmee niet binnen de veilige bubbel geweest.

● Spelers worden bij de poort gewezen op de basis richtlijnen en hun
verantwoordingen.

● Eenmaal binnen op het terrein mogen de spelers alleen het terrein verlaten
als ze niet meer terug komen.

● Tenten staan 1,5 meter uit elkaar en zijn geheel af te sluiten.
● Alcohol en drugs zijn niet toegestaan op het terrein.
● Er wordt zwaar toegezien op de handhaving van de regels.

Afronding

Kijkend naar de genomen maatregelen, het aantal deelnemers en de extra
preventieve maatregelen verwachten wij als organisatie dat APADD-18-A
Corona verantwoord door kan gaan. Ideeën zijn altijd welkom en bij zorgen
mag je altijd contact met ons opnemen.
Wij hopen een voorbeeld te kunnen zijn door te laten zien dat ondanks alle
zorgen en regels, ook LARP een plek heeft in het nieuwe normaal.

Met vriendelijke groet,

Het hele team van APADD-18-A
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