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In de wereld van survivalrun zijn er diverse risico’s aanwezig. Een daarvan is het weer. 

Het bestuur van SSV Grootebroek sluit hierbij aan bij het weer-protocol afgegeven door het KNMI. 

Dit om enerzijds de trainer te beschermen en anderzijds om de leden te beschermen tegen onvoorziene 

omstandigheden veroorzaakt door het weer. Het KNMI waarschuwt voor:  

• Regen 

• Gladheid & sneeuw 

• Onweersbuien  

• Windstoten 

• Temperatuur (hitte/kou) 

• Zicht 

• Hozen 

 

Een aantal van deze risico’s is voor ons wat minder van belang maar de grootste risico’s voor ons, onweer, 

windstoten en temperatuur, zijn een afweging om een training (of wedstrijd) aan te passen en/of af te gelasten.   

Hierbij volgen wij de site van het KNMI: https://www.knmi.nl/nederland-nu/weer/waarschuwingen 

 

Uitleg kleurcodes: 

• Code Groen: Geen bijzonderheden Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven 

van een waarschuwing 

• Code geel: Wees alert Deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 48 uur voordat het 

weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden. 

• Code oranje: Wees voorbereid Deze waarschuwing verschijnt op zijn vroegst 24 uur voordat het 

weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden. 

• Code rood (weeralarm): Onderneem actie Het weeralarm wordt uitgegeven bij een mogelijk grote 

impact van het weer op de samenleving en verschijnt op zijn vroegst 12 uur voordat het weerfenomeen 

kan optreden. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme 

weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn. 

 

Waarschuwingen voor code oranje en code rood worden getwitterd (@knmi) en verschijnen op NOS teletekst 

(pagina 713). 

 

Wat houdt dit in voor ons: 

 

Code groen = niets 

Code geel =  wees alert! (trainer schat de risico’s vooraf in. Bij twijfel bestuurslid raadplegen). 

Code oranje = grote kans op aanpassing of afgelasting van de training/wedstrijd (overleg trainer/bestuurslid) 

Code rood = standaard afgelasting (er wordt dan door niemand van SSV de baan/wedstrijdparcours betreden) 

De trainer is te allen tijde bevoegd om bij zeer lage (gevoels)temperatuur de training af te gelasten! 

 

Per weercode zal het bestuur van SSV proberen tijdig naar buiten toe te treden om dit bekend te maken via de 

bekende sociale media kanalen. 

 

Theo Jong 

Voorzitter Streker Survivalrun Vereniging Grootebroek 
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