Scenario’s Internationale Ontmoeting 2019

Voorronde 1:
Twee dove personen zwemmen in de Dommel. Als er een kano aankomt, horen ze dit niet en worden
overvaren.
SO1: Kanovaarder: zit nog in kano. Roept: “Ik riep nog, ga aan de kant, maar ze luisterden niet! Toen
kon ik ze niet meer ontwijken.” Hij is enigszins geagiteerd. Laat zich wegsturen als de hulpverleners
dit vragen, maar wil wel eerst z’n verhaal kwijt.
SO2: Dove zwemmer, ligt bewusteloos voorover in het water (met snorkel)
SO3: Dove zwemmer, probeert SO2 te helpen. Hij heeft wond aan de arm. Praat onverstaanbaar voor
hulpverleners en verstaat (uiteraard) niet wat ze zeggen, Tenzij toegesproken met aankijken. Wil bij
kameraad blijven; laat zich alleen redden als ze ook zijn kameraad meenemen. Pakt hulpverlener vast
als hij de kans krijgt.
SO4: Zwemmer, bemoeit zich met de situatie en is boos op SO1. Bemoeit zich ook met hulpverlening,
maakt ruzie, wil niet gered worden.
SO5: stond aan de kant te kijken, kan niet zwemmen, is licht in paniek. Vraagt de hulpverleners te
helpen. Kan vertellen dat kanovaarder opeens tegen de zwemmers aan voer. ‘Volgens mij hoorden ze
hem niet’. Als SO5 niet gekalmeerd of weggestuurd wordt loopt ie de hulpverleners eigenlijk vooral
in de weg.

Slachtoffers 2 en 3 moeten actief uit het water gehaald worden. Dat lukt niet vanaf de kant.
De slachtoffers 1 en 4 kunnen zelf naar de kant komen. De hulpverleners moeten dus vooral goed
uitzoeken wat er hier aan de hand is.
Materiaal: 3 kano’s (Michiel) 3 werpzakken en 3 snorkels
Voorronde 1:
Informatie voor de redders: Het is een heerlijke lentedag. Perfect weer voor vermaak op het water.
Jullie lopen langs de Dommel als jullie geschreeuw horen.

Voorronde 2:
Mensen spelen onverantwoord wild op een vlot. Mensen hangen aan de ene kant en aan de andere
kant krijgt iemand het vlot op zijn hoofd.
SO 1: bewusteloos op bodem (pop)
SO2: Valt ongelukkig van het vlot af en
breekt arm, ligt in het water
SO3: heeft vlot tegen neus gekregen,
bloedneus, erg geschrokken
SO4: goede zwemmer, in de buurt, kan
vertellen wat er gebeurd is.
SO5: zat in zwemband/op
opblaaskrokodil, is door de golf
omgeslagen, kan niet zwemmen. Is aan
het verdrinken. Gaat af en toe kopje
onder, roept niet.
SO6: broer/zus van SO5. Vertelt dat
door de golf de zwemband is
omgeslagen en dat zijn/haar broer niet
kan zwemmen. Paniekerig. Zoekt naar
broer in de buurt van zwemband. Laat zich niet mee naar de kant nemen als ze niet eerst z’n broer
zoeken.
N.B. Vlot ligt vast, kan dus niet als reddingsmiddel gebruikt worden.
Materiaal: 3 poppen, 3 vlotten (matten), 3 zwemband/opblaaskrokodil 3 rescuetube

Voorronde 2
Informatie voor de redders: Jullie zijn bij natuurbad De IJzeren Man. Het is een warme, drukke
zomerse dag. Ze komen jullie halen, want er zijn problemen op het water.

Finale:
Scenario.
Op vlonders over de Dommel bij het van Abbemuseum is een dancefeest gaande. Het is al de hele
dag slecht weer. Gelukkig is het inmiddels weer gestopt met regenen.
Op die vlonder staan verschillende mensen te feesten. Als de bliksem inslaat is één slachtoffer op
slag dood en valt in het water (ligt op bodem, SO9). SO 1 t/m 4 liggen ook in het water. SO 5 t/m 7
staan op de vlonder en SO 8 staat aan de kant.
SO1 en SO2: liggen in water, hebben alcohol op. Zijn verward, kunnen niet goed zwemmen en gaan
af en toe kopje onder. Werken enigszins mee als hij/zij geholpen worden, maar kunnen niet zelf naar
de kant en kunnen niet vertellen wat er gebeurd is. Zijn licht onderkoeld.
SO3: ligt in water, is de BOB. Is in paniek door het onweer, is z’n vriend kwijt (SO9). Draagt een
poncho.
SO4: heeft alcohol op, is door het onweer in paniek. Zwemt de verkeerde kant op
SO5: heeft geen alcohol op, staat op de vlonder, kan niet zwemmen. Roept om hulp. Kan vertellen
wat er gebeurd is. Hij weet niet met hoeveel ze zijn, maar wel dat 1 iemand door de bliksem geraakt
is. Heeft het erg koud, is onderkoeld.
SO6: Staat op vlonder. Heeft alcohol op, reageert daardoor traag, maar kan wel zwemmen als ze het
hem vragen. Heeft in de commotie een snee in z’n gezicht opgelopen, maar heeft dit zelf niet door.
SO7: staat nog gewoon te feesten op het vlot alsof er niks aan de hand is. Heeft drugs op. Trekt zich
van niemand iets aan. Laat zich niet meenemen door hulpverleners, wordt boos als ze dit toch
proberen. [Bij junioren geen agressief gedrag]
SO8: Staat aan de kant. Is high. Vind het allemaal erg grappig hoe iedereen in het water is gevallen.
Loopt de hulpverleners vooral in de weg. [Bij junioren mag SO8 zeggen dat hij een jointje gerookt
heeft om het niet te moeilijk te maken]
SO9: pop op bodem
[Als we nog slachtoffers over hebben, dan zijn dit slachtoffers die zelfstandig naar de kant toe komen
zodra ze de redders zien. Ze zijn ontzettend geschrokken en kunnen helpen als ze gericht een
opdracht krijgen].
Enscenering: 2 matten vast aan de zijlijn, kniklichtjes voor feestvierders, plastic bierglazen (bij Makro
halen?), blauwe grime, poncho’s, paraplu in het water. Muziek.
Zijkant moet afgezet worden zodat redders alleen via water erin kunnen.
NB: Vlotten liggen vast, kunnen niet als reddingsmiddel gebruikt worden. Vanaf deze zijde zijn de
vlonders alleen via het water te bereiken, dus niet over de kant!
Reddingsmiddelen: 4 matten2 werpzakken, 2 rescuetube Installatie voor muziek en klap,
3 foliedekens 3 poncho’s 3 paraplu’s, aantal kniklichtjes
Finale.
Informatie voor de redders: Op vlonders over de Dommel bij het van Abbemuseum is een
dancefeest gaande. Het is al de hele dag slecht weer. Gelukkig is het inmiddels weer gestopt met
regenen. Jullie willen ook naar de muziek gaan kijken, maar horen dan een enorme klap en zien dan
de volgende situatie:

