NK SERC 2020
1e voorronde: Een broeierige zaterdagavond.

Enkele leerlingen van de nabijgelegen Pieter Zandt scholengemeenschap zitten op een broeierige
zomeravond bij een plas aan de J.C. van Andelweg gezellig bij elkaar. De gezelligheid verdwijnt als er
een groepje vervelende hangjongeren bij komt. Het groepje wordt ingesloten en het water
ingejaagd. De ruzie wordt er niet leuker op. Schoppen, trekken, duwen, onder water houden. *
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Vriend(in) van SO2 is er slecht aan toe. Hoest en proest en komt niet of nauwelijks aan adem.
Jongen in gezicht geschopt. Is in paniek. Wil zijn vriend(in) niet in de steek laten
Meisje is enorm boos, ziet helpers aan voor aanvallers en moet gerustgesteld worden.
Jongen is bewusteloos van onder water duwen. Drijft nog op water.
Dader, vlucht weg en laat zich niet pakken. Goed signalement is mogelijk.
Dader, vlucht ook weg, maar struikelt. Is uitgeput en kan naar de kant. (Pas op voor confrontatie.)

* Let op met instructie slachtoffers om ze erop te wijzen dat er geen ruzie ontstaat met de redders.
Bericht aan de ploeg.
Jullie komen van het zwembad af na een training en passeren de plas aan de J.C. van Andelweg. Jullie
zien een vechtpartij in het water. Jullie schatten in dat het risico om het water in te gaan en de ruzie
te beslechten klein is en grijpen in.
Materialen (alles dubbel): Geen materialen.
Reddings- en hulpmiddelen (alles dubbel): een tuigje met lijn dat een teamlid bij zich had. (Krijgen ze
mee bij start.)

NK SERC 2020
2e voorronde: Plezier slaat om in angst.

Voorjaar op Waterpark Beulaeke Haven, Wanneperveen. Jachteigenaren zijn volop bezig met
onderhoud van hun boten om ze klaar te maken voor het nieuweseizoen. De meegekomen jeugd
vermaakt zich op en om het water. Met enkele kleine bootjes houden ze schijngevechten op het
water. Een achteruit varende boot raakt met zijn schroef de rubberbootjes en vaart in eerste
instantie weg. Eén bootje is lek, het ander slaat om. Stuurman van jacht is de eerste die hulp wil
verlenen, maar is erg onvoorzichtig, glijdt uit en valt over de reling.
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Stuurman jacht breekt knie bij val van de boot. Vreselijke pijnen.
Is geraakt door de schroef en heeft een flinke wond aan zijn arm en hand.
Goede zwemmer blijft bij SO2. Heeft zelf niets.
Onder omgeslagen bootje. Is in paniek. Slechte zwemmer
Zoekt SO4, maar niet onder het bootje, dus gaat pas mee als SO4 gevonden is.
Staat aan de kant en vraagt zich af hoeveel slachtoffers er zijn. Komt er één te kort *
Komt na 90 sec. aanlopen. Lag te slapen in een boot en komt op het lawaai af. Is het missende
slachtoffer.*

*SO 6 en SO 7: SO 7 kan vervallen bij aangepaste instructie van SO 6.
Bericht aan de ploeg.
Voorjaar op Waterpark Beulaeke Haven, Wanneperveen. Jullie zijn een bevriende schipper aan het
helpen bij het vaarklaar maken van zijn zeilboot. Bij de aanlegsteiger om de hoek is plotseling een
hoop geschreeuw. Jullie gaan een kijkje nemen.

Materialen (alles dubbel): (Rubber) bootjes (Voor twee personen is voldoende.)
Reddings- en hulpmiddelen (alles dubbel): Rescuetube en werpzak.

Finale: Daar kom je niet mee thuis deze keer.

Op een frisse, maar daarom ook rustige nazomeravond zitten wat mensen aan het terras bij Elly’s
Beach en Bistro aan de Veneweg in Wanneperveen. Het is inmiddels windstil geworden. Een grote
heteluchtballon is daardoor in de problemen gekomen. Pal uit het westen komend probeert hij het
strandje te bereiken. Een bootje van de aanlegsteiger bij het strand tracht een lijn vanuit de ballon te
grijpen. Alle hulp is vergeefs. De ballon komt voor het strand in het water. De zware mand duwt het
helpende bootje om en slaat ook zelf om in het water. Het schouwspel trekt veel bekijks, maar
helpen ho maar.
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Uit hulpbootje. Kreeg de mand op zich. Ligt op de bodem.
Uit hulpbootje. Ligt in het water, is versuft, maar heeft verder niets.
Balloneigenaar. Aangezichtsverbranding i.v.m. brander die nog een laatste stoot gaf. Ziet niets.
Passagier. Zit in de schuin liggende mand, wil eruit, maar kan er niet uit.
Passagier zit ook in de mand, maar wil er niet uit, want kan niet zwemmen.
Passagier in het water. Is zijn dure fototoestel kwijt en gaat niet naar de kant zonder dat ding.
Passagier is onder het zeil verdwenen en probeert er onderuit te komen. (Moet snel hulp)
Passagier uit de mand, zit vast aan een lijn die om zijn voet zit. Kan drijven, maar is daardoor in
paniek.

Bericht aan de ploegen.
Jullie gaan na een dagje uit naar het terras bij Elly’s Beach en Bistro in Wanneperveen. Aangetrokken
voor een buffet, maar als je daar komt ook voor een spectaculair ongeval met een heteluchtballon.
Kunnen jullie hulp bieden, want verder zijn er (bijna) alleen maar toeschouwers.
Materialen: Ballon (Groot zeil/doek) met lijnen vast aan een mand. (Omgekeerde tafel als basis?)
Dummy met onopvallend T-shirt
Reddings- en hulpmiddelen: lijnen en rescuetube

