
 

NK SERC 2019 Bootjes 
 
1e voorronde: Slapende vissers. 

Het is voorjaar, het water is nog koud. ‘s Morgens is een groepje vissers de Heimanswetering bij de 
jachthaven opgegaan in een klein onstabiel bootje om in alle rust te gaan vissen. Het water is er 
breed. Langzaam drijft het bootje verder het water op. Ze hebben het niet in de gaten. Het 
ochtendzonnetje maakt ze slaperig. Ze schrikken als één van hen beet heeft. Een onverhoedse 
beweging laat het bootje omslaan. Ze komen allemaal in het koude water terecht. Helaas heeft bijna 
niemand een reddingsvest om en kunnen er drie helemaal niet zwemmen. 
 

SO 1 Visser aan de kant die getuige was. Geeft desgevraagd verslag van de gebeurtenissen. Kan helpen. 

SO 2 Kan niet zwemmen, spartelt wat en heeft het erg koud. 

SO 3 Ligt voor de boot en kan niet zwemmen. (Is stil aan het verdrinken.) 

SO 4 Ligt onder de boot, kan wat zwemmen en durft er niet alleen onderuit te komen. 

SO 5 Hangt achter aan de boot, kan niet zwemmen. Is versuft van de klap. 

SO 6 Ligt bewusteloos door hartinfarct achter de boot, maar heeft een reddingsvest aan. (Reanimeren) 

 
Materialen (alles dubbel): Reddingsdekens, wat hengels of wat daarvoor door kan gaan, een 
(rubber)bootje, beademingspop, reddingsvest 
 
Reddings- en hulpmiddelen (alles dubbel): Lijnen. 
 
 



2e voorronde: Een minder gezellige afloop. 

Op een zomeravond verlaat een gezelschap van zo’n zes personen restaurant Proto aan de Rijnkade. 
Ze hebben duidelijk teveel op. Reden ook waarom ze met zachte hand door de eigenaar naar buiten 
zijn gewerkt. Hun avondkleding zit wat slordig. 
Nadat een stukje langs de kade gelopen hebben besluiten ze om aan de overkant bij De Zaak nog een 
afzakkertje te gaan halen en “lenen” daartoe een klein bootje dat daar toevallig afgemeerd ligt. Vier 
personen gaan het water op, zingen luidkeels en dansen in het bootje.  
Dat moet wel verkeerd aflopen. Het bootje kantelt en alle 4 komen ze in het water terecht.  
Dat loopt slecht af. Twee slachtoffers beginnen in het water mekaar verrot te schelden. Ze negeren 
de anderen. Als redders naderbij komen, worden ze weggestuurd. “Hoepel op, we hebben geen hulp 
nodig!” Het derde slachtoffer kan nauwelijks zwemmen en schreeuwt om hulp. Het vierde slachtoffer 
hangt aan het bootje, versuft en misselijk, omdat hij/zij ongelukkig met haar hoofd op het boord van 
het bootje terecht kwam. Op de kant wordt alles door de dame in het gezelschap geamuseerd 
gadegeslagen.  Ze ligt in een deuk van het lachen. Als de redders komen probeert ze de leider te 
versieren. De man op de kant staat wat afwezig en voelt zich niet lekker. Na een halve minuut komt 
hij dichterbij. Hij heeft shockverschijnselen en een massieve pijn op de borst. Het vrouwtje heeft 
niets in de gaten: “Jongen stel je niet zo aan!” Na ongeveer een minuut komt de eigenaar van het 
bootje aangelopen…. 
 

SO 1 Maakt ruzie met SO 2 en wil geen hulp. Probeert weer in het bootje te klauteren hetgeen t.g.v. de 
alcohol niet lukt. 

SO 2 Maakt ruzie met SO 1 en wil ook geen hulp en is zelfs agressief naar de redders toe. 

SO 3 Schreeuwt om hulp, want kan niet zwemmen en heeft te veel op. 

SO 4 Probeert aan het bootje te hangen, is versuft en misselijk van de drank en de klap.  

SO 5 Dame die het allemaal wel lollig vindt en op de versiertoer gaat. 

SO 6 Krijgt ter plekke na een halve minuut een circulatiestilstand. 

SO 7 Eigenaar van het bootje en not amused. 

 
Materialen (alles dubbel): Bootje, beademingspop,  
 
Reddings- en hulpmiddelen (alles dubbel): Rescuetube en werpzak. 
 
 
 
 
 



 
Finale: Kunst en vliegwerk. 

 
Iemand heeft aan zijn bootje een buitenboordmotor vastgebonden Met tape en een stuk touw zit 
het allemaal vast. De trotse bezitter gaat het met een stel vrienden uitproberen. Ze begeven zich op 
het water, de Zegerplas. Ook de waterskiërs en wakeboarders zijn weer actief op de plas. Door de 
harde wind, maar vooral door het gebrek aan stuurmanskunst is geen enkele deelnemer aan dit 
drama op zijn eigen plaats en vindt een aanvaring plaats tussen een wakeboarder en het bootje. Het 
komt hard aan. De gevolgen zijn zowel voor de wakeborder als de inzittenden van het bootje niet 
gering. 
De motor breekt af en gaat met de eigenaar verbonden door een touw de diepte in. Het bootje is lek 
en heeft nauwelijks nog draagvermogen. De inzittenden liggen dus allemaal in het water. 
 

SO 1 Kan zwemmen en komt daartoe aangespoord naar de kant. Vertelt dat ze met zijn zessen waren. 
(Telt de wakeboarder dus niet mee) 

SO 2 Wakeboarder heeft door de klap op het bootje enkele ribben gebroken. Ligt in het water. 

SO 3 Zijn hoofd is in aanraking gekomen met het wakeboard, ligt in het water en raakt bewusteloos. 
(Ademt wel) 

SO 4 Slechte zwemmer, is verward en moet begeleid worden. Komt er niet op eigen initiatief uit.  

SO 5 Kan niet zwemmen en klemt zich vast aan het wakeboard.  

SO 6 Zwemt rond om zijn vriend SO 7 te zoeken, maar doet dat ondoelmatig. (Roept hem) 

SO 7 De eigenaar van het bootje (Dummy) ligt onder water nog verbonden met de buitenboordmotor.  

 
Materialen: Een bootje, een zwaar voorwerp dat een buitenboordmotor voor kan stellen, een 
dummy met blauw T-shirt, een wakeboard of waterski’s of iets wat ervoor door kan gaan.  
 
Reddings- en hulpmiddelen: lijnen en rescuetube 
 


