Reddingsbrigade bij de Buddy Divers
Zaterdag 13 Maart 2004
Zaterdagavond 13 Maart is de reddingsbrigade uitgenodigd om bepaalde reddingstechnieken te leren
aan leden van de Buddy Divers.
Er waren 8 leden van de reddingsbrigade van Heythuysen aanwezig. Er werden 3 groepen gemaakt
van ieder 4 personen waar dan weer bij elke groep 2 leden van de reddingsbrigade werden bijgevoegd.
Welke oefeningen werden er gedaan:
-

Kloswerpen; ( sommige mensen waren daardoor ook de klos).
Touwwerpen;
Hurksprong; ( te water gaan zonder dat je onder water verdwijnt)
Iemand redden d.m.v. een boei;
Iemand redden d.m.v. een reddingsboei; (geel)
Iemand redden d.m.v. een plasticce boei.

Sommige mensen werden bestookt met reddingsmiddelen.
Dat was voor sommige mensen wat te veel van het goede. We hadden ook Baywatch taferelen.
Zo werd Henk “Hasselhoff” gered door Jacqueline “Anderson” en andersom.
Iedereen deed serieus mee om alles ook maar echt te laten lijken. Nadat we deze oefeningen met goed
resultaat hadden afgerond werd er een demonstratie gegeven door leden van de Buddy Divers in
samenwerking met de reddingsbrigade.
De situatie was als volgt:
2 Studenten ( Eric en Renè ) waren aan het varen met een vriend ( Paul ). Op hetzelfde moment waren
ook een vader ( lid van de reddingsbrigade ) met kind ( Benny ) aan het varen.
De moeder ( Gerda ) stond aan de kant.

De vriend kreeg ruzie met de 2 studenten waardoor een aanvaring ontstond tussen de twee vaartuigen.
Het kind van de andere boot werd ook van boord geslingerd en verdween ook onder water.
Vader en moeder waren helemaal in paniek. Moeder sprong daarom ook in het water om een poging te
ondernemen om Benny te redden.
Na een tijdje op de bodem te hebben gelegen werden de 2 studenten van de bodem geplukt en naar de
kant vervoerd. Hier werden ze d.m.v. een plank door omstanders op de kant geholpen.
Eèn van de studenten had door de klap zijn onderarm gebroken. Het kind is ook heelhuids van de
bodem gehaald en behandeld door leden van de reddingsbrigade.
De demonstratie is goed verlopen.
Na de demonstratie was het de beurt aan de leden van de Buddy Divers om de leden van de
reddingsbrigade iets bij te brengen.
Ze kregen daarom de kans om ook eens onder water te gaan met een duikuitrusting.
De mensen werden onderverdeeld en verdwenen onder het wateroppervlak. Ze kwamen allemaal zeer
enthousiast boven en hadden het dus geweldig gevonden.
Nadat alles opgeruimd was en iedereen omgekleed was werd er in de kantine nog een dankwoord
uitgesproken door onze voorzitter en werden er certificaten uitgedeeld voor Funduiken aan de leden
van de reddingsbrigade.
Iedereen was zeer tevreden.
Met dank aan de reddingsbrigade en de organisatie van de Buddy Divers Gerda en Renè.
Het was een zeer leerzame en leuke avond.
Groetjes Eric

