
Scenario’s Internationale Ontmoeting 2023 
 
 
Voorronde 1. 
 
Het is een warme dag. Harry rijdt met zijn nieuwe snorfiets zonder helm over de Kanaaldijk-Zuid. Het 
is een recht stuk, dus hij gaat lekker hard.  
 
Opeens moet hij uitwijken voor een onhandige fietser en verliest de macht over zijn stuur. Hij rijdt 
met snorfiets en al het Eindhovens Kanaal in. De fietser schrikt en valt van zijn fiets. Tegen de tijd dat 
hij vol schaafwonden opgestaan is is Harry onder water verdwenen. Een groepje mensen aan de 
overkant (Kanaaldijk-Noord) dat net uit de Praxis komt ziet het gebeuren en enkelen springen te 
water om Harry te redden. Eén van de klanten uit de Praxis heeft een plank gekocht. 

 
 
Op het moment dat de ploeg binnenkomt liggen er 5 slachtoffers in het water en staat er één op de 
kant. 
 
 
SO 1 is Harry (een duikpop). Hij ligt bewusteloos op de bodem.  
SO 2 is een omstander verstrikt geraakt in troep in het water. Deze kan zich net boven water houden, 
maar kan niet weg. 
SO 3 is bij het in het kanaal springen op iets gestoten wat heel veel pijn doet. De bromfietser is hij 
vergeten.  
SO 4 is naar Harry aan het zoeken en kan dus zeggen waarom hij in het water ligt, maar heeft 
ademhalingsmoeilijkheden en heeft het benauwd.  
SO 5 is inmiddels door alles redelijk in paniek geraakt en zwemt maar wat doelloos rond. 
SO 6 is de fietser die aan de overkant staat en is wat paniekerig. Ook deze weet, bij rustig uitvragen 
om hoeveel mensen het gaat. 
 
Materialen (per speelveld, dus alles maal 3): 
• Duikpop, shirt en lange broek. 
• Draagtas van Praxis  
• Een stuk touw van een meter of 10 lengte. 
• Een (gladde) plank 
 
Voorronde 1: 
 
Informatie voor de redders: Het is een warme dag. Komend van de Tenierslaan in Eindhoven zie je 
een drukte bij en in het Eindhovens kanaal.  



 
 
 
Voorronde 2: 
 
Twee dove personen zwemmen in het Eindhovens Kanaal bij de spoorbrug. 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, 3 werpzakken en 3 snorkels 
 

Voorronde 2: 
 
Informatie voor de redders: Het is een heerlijke zomerdag. Perfect weer voor vermaak op het water. 
Jullie fietsen over de Kanaalduik Zuid (Geldrop) ter hoogte van de spoorbrug als jullie geschreeuw 
horen. 
  



Finale 

Zwaar voorwerp op grote rubberboot op het Beatrixkanaal. 
Een bestelauto met aanhanger rijdt met 
veel te hoge snelheid over de Bataweg 
richting Beatrixbrug en Makro.  Daardoor 
neemt hij de bocht naar rechts voor de 
brug te ruim en zwaait met zijn 
aanhanger bijna tegen de linker reling. De 
aanhanger ligt vol afval o.a. een betonnen 
paal die de lading min of meer afdekt. 
Een dik touw houdt de boel bij elkaar, het 
verplichte net ontbreekt. Door de 

middelpuntvliedende kracht valt de paal van de aanhanger en schuift over de reling naar beneden, 
het kanaal in. Het ding komt op een grote rubberboot terecht. In die boot zit een gezelschap van 
familie en vrienden, die genieten van het mooie weer op deze vrije zondag in juli. 
De boot slaat om en iedereen komt in het water terecht. 
 
SO 1 Staat op de kant en zag het gebeuren. Is totaal ontdaan. Kan wat helpen mits gerustgesteld. 
SO 2 Hangt aan de boot met flinke hoofdwond aan de linkerzijde van het gezicht.  
SO 3 Ligt op zijn rug en snapt niet wat hem overkomen is. Doet niets meer uit zichzelf. 
SO 4 Komt naar de kant op afroep. Heeft riem vast. 
SO 5 Zoekt partner SO 9, maar is inmiddels te moe. Smeekt helpers mee te zoeken. 
SO 6 Gebroken linker bovenarm. Heeft pijn en houdt zich met andere arm boven water. 
SO 7 Ouder van kind (SO 8) Zoekt op verkeerde plaats naar kind. Kan zwemmen, maar niet zoeken. 
SO 8 Kind, bewusteloos ondersteboven met gezicht in het water drijft, ligt onder omgeslagen boot 
SO 9 Dummy: bewusteloos 
SO 10 Dummy: bewusteloos 
 

Materialen: Twee rubberboten (raftboten) via De Tongelreep? Vier dummy’s en twee resuscie 
juniors. Riemen. 
Reddingsmiddelen: Lijnen en Rescue-tubes (meegeven bij opkomst) 
 

Informatie voor de redders: Je bent op weg naar de Makro in Best. Voor je slingert een auto met 
aanhanger over de weg. Geen verplicht net over de lading en totaal uit balans verliest hij op de brug 
over het Beatrixkanaal een deel van zijn lading. Hij slingert gewoon verder. Jullie gaan toch eens 
kijken beneden aan de kant wat de gevolgen zijn. Eerst even veilig parkeren. 


