Handleiding voor vrijwilligers

voor bijzondere

watersporter

s...

i
o
h
A chipper
S
Stichting Plons
www.plons.nl
Postbus 4131
3006 AC – Rotterdam
Telefoonnummer: 084 - 003 13 43

1

E-mail: info@plons.nl

Handleiding voor Vrijwilligers

Inhoud

pagina

1. Inleiding

3

2. Wie en wat is Plons?

4 t/m 5

3. Plons visie op watersport door mensen met een beperking
4. Werkzaamheden vrijwilligers
5. Vragen, verwachtingen, vooroordelen……

6
7 t/m 8
9 t/m 11

6. Mensen met een lichamelijke beperking

12 t/m 16

7. Veiligheid en verantwoordelijkheid

17 t/m 22

8. Protocol voor Schippers en Fokkenisten van Plons

23

9. Protocol Man Overboord

24 t/m 25

10. Tot slot

26 t/m 27

Stichting Plons zet zich in als watersportorganisatie voor mensen
met een beperking
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1.

Inleiding
Hartelijk welkom als vrijwilliger van Plons. Plons is blij dat je een steentje
wilt bijdragen aan het sportieve plezier van mensen met een beperking.
Je doet dit zonder enige vergoeding of eigenbelang en het is geweldig dat
je hiertoe bereid bent.
Kanoën, roeien, zeilen, surfen, waterskiën…Watersport is er voor iedereen die van water houdt, een beperking of niet. Steeds meer mensen doen steeds vaker aan watersport, dat geldt ook voor mensen met
een beperking. Dit gebeurt niet alleen bij watersportverenigingen. Ook
scholen, instellingen of gehandicaptensportverenigingen organiseren
watersportactiviteiten.
Bij Plons bedrijven mensen watersport onder begeleiding van een vrijwilliger/instructeur. Voor Plons is een vrijwilliger iemand die iemand met
een beperking vertrouwd kan maken met de ‘wereld van watersport’. Hij
of zij geeft hem het gevoel dat het vasthouden van een helmstok of een
lijn hem al een aardige kapitein maakt. Als vrijwilliger stimuleer je mensen
hun eigen mogelijkheden te ontdekken, grenzen te verkennen en deze
eventueel te verleggen.
Als vrijwilliger hoef je niet met een groot medisch handboek op zak te
lopen. Het is echter wel goed het een en ander te weten over bijvoorbeeld de belevingswereld van mensen met een verstandelijke beperking
en tiltechnieken.
In deze handleiding voor vrijwilligers vind je informatie over deze en
andere onderwerpen.
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2.

Wie en wat is Plons?

Doelstelling
Het samenbrengen van mensen met èn zonder beperking in een
zeilboot om op deze manier hen een zinvolle vrijetijdsbeleving te
bezorgen. Vergroten van het gevoel van eigenwaarde, positieve beeldvorming en plezier vormen de basis.

Activiteit
In Rotterdam zijn vele activiteiten opgezet om het voor mensen met
een beperking mogelijk te maken sport te beoefenen. Watersport
(zeilen, kanoën, zwemmen en roeien) is onder mensen met een
beperking één van de populairste sporten. Dit blijkt onder meer uit
de Peiling Sportbeoefening en de Richtlijn Sportdeelname Onderzoek
(RSO). Begrijpelijk, want de lat ligt minder hoog dan bij andere sporten
en varen is een avontuur voor deze groep mensen.
Helaas konden ze nergens in Rotterdam terecht,terwijl geen enkele
andere stad zoveel met water heeft. Belangrijkste reden is dat goede
begeleiding en watersportmateriaal behoorlijk wat tijd en geld kost.
Daarom is in april 2004 Stichting Plons opgericht.
Het gaat vooral om het "meevaren" en af en toe een kleine opdracht
uitvoeren. Het is niet de bedoeling om daadwerkelijk het zeilen aan te
leren bij deze doelgroep, maar het zou er op langere termijn wel toe
kunnen bijdragen.We hebben inmiddels drie Randmeren tot onze
beschikking. Dit zijn stabiele kielboten waarin maximaal vier tot vijf
personen en 2 begeleiders kunnen meevaren. Tevens bezit Plons een
rescueboot (RIB) en een Sonar kielboot (Paralympische klasse)
Schippers en Fokkenisten varen op vrijwilligersbasis.
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Plons heeft een bestand van
ongeveer 100 vrijwilligers,
die twee of drie keer per
seizoen op de zondagmorgen
van 11.00 uur tot 13.30 uur
gaan zeilen op het terrein van de
Watersportvereniging Rotterdam (WSVR).
Dat doen we voorlopig twee zondagen per maand. Het seizoen loopt
van april tot en met oktober.

Schoolzeilen
In overleg met een aantal Rotterdamse scholen voor Speciaal
Onderwijs (cluster 3) is in 2008 begonnen met het ontwikkelen van
schoolzeil activiteiten door Stichting Plons. De reden is dat we in
willen zetten op buitenschoolse activiteiten gericht op activering van
leerlingen in recreatieve zin en hen in contact willen brengen met de
zeilsport. In het seizoen kan er op diverse doordeweekse dagdelen (in
overleg met de Watersport Vereniging Rotterdam) gezeild worden in
groepen tot ongeveer 18 leerlingen. Deze activiteit kan in de ochtend
of middag plaatsvinden.

Deelnemers
Deelnemers bij Stichting Plons zijn mensen (jongeren en volwassenen) met een lichamelijk of verstandelijke beperking. Veel mensen
schrijven zich individueel in, anderen in groepsverband, zoals leerlingen van scholen of bewoners van woonvormen.

Schippers en Fokkenisten
Volwassen vrijwilligers die beschikken over ruim voldoende ervaring
met zeilen en met een affectie met mensen met een verstandelijke
beperking.
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3.

Plons visie op watersport door mensen
met een beperking
Watersporters komen in de eerste plaats om te sporten. Bij Plons
komen mensen dus om te zeilen. Dit betekent dat het uitgangspunt
bij het organiseren van watersportactiviteiten de sporter is, niet zijn of
haar beperkingen.
Plons gaat ervan uit dat mensen met een beperking - evenals andere
sporters zelf aangeven hoe ze willen sporten, waar ze willen sporten
en of ze daarbij geholpen willen worden.
Zelf kunnen kiezen voor watersport impliceert dat je op de hoogte
bent van de verschillende mogelijkheden. Welke tak van sport kan
ik doen, waar kan ik dat doen, zijn er eventueel hulpmiddelen die ik
daarbij kan gebruiken, welk materiaal is voor mij het meest geschikt.
Watersport kan op een zeer actieve en op een meer recreatieve
manier beoefend worden. Als wekelijkse terugkerende activiteit, in
een wedstrijdverband, als dagtocht of sportdag of bijvoorbeeld als
vakantieactiviteit.
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4.

Werkzaamheden vrijwilligers

Bemanningsleden, deelnemers en vrijwilligers zorgen er samen voor
dat het schip gezeild kan worden. De verschillende werkzaamheden
worden in onderling overleg verdeeld, zodat er voldoende ruimte blijft
voor eigen initiatief. De verschillende werkzaamheden van vrijwilligers
zijn in een paar “hoofdgroepen” te verdelen.

Begeleiding, instructie tijdens het varen
Als vrijwilliger kun je deelnemers zoveel mogelijk betrekken bij de
verschillende werkzaamheden.
De begeleiding is individueel,
of gebeurt in kleine groepjes. Je
kunt ze stimuleren – naar eigen
vermogen – zo actief mogelijk
mee te helpen.

Verzorging
Een groot aantal zeilers bij Plons
heeft assistentie nodig bij de verzorging of bij het varen. De ene keer gaat het om helpen bij aan- en
uitkleden of soms bij naar het toilet gaan, de andere keer gaat het om
assistentie tijdens het eten of een steuntje in de rug bij het in de boot
gaan. Sommige mensen hebben overal assistentie bij nodig.
Als vrijwilliger help je deelnemers voor zover dat nodig is. Doorgaans
geven zij zelf het beste aan of, en hoe ze geholpen willen worden. Je
krijgt hier van ons ook richtlijnen voor. Ook bij de verzorging gaan
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we ervan uit dat mensen zelf doen wat ze zelf kunnen. Vaak is het zo
dat deelnemers onderling elkaar helpen, met eten of drinken bijvoorbeeld. Verzorging behoeft een basis van vertrouwen. Soms moeten
beide kanten wat schroom overwinnen, voordat een deelnemer zich
door iemand bij het aankleden of op het toilet laat helpen. Of voordat
iemand zich blindelings naar het einde van de steiger laat begeleiden.
Plons gaat ervan uit dat je hier als vrijwilliger zorgvuldig mee omgaat.
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5.

Vragen, verwachtingen, vooroordelen…

Als je als vrijwilliger voor het eerst in contact komt met iemand met
een lichamelijke beperking, vraagt een aantal punten de aandacht.

Verwachtingen en vooroordelen
Het idee dat je hebt van iemand met een beperking beïnvloedt de
manier waarop je met iemand omgaat. Vaak wordt dat idee versterkt
door ervaringen uit het verleden. Zo kun je iemand in een rolstoel die
bij verschillende zaken hulp nodig heeft, ten onrechte gaan zien als
iemand die in zijn totaliteit hulpbehoevend is.
Bij veel mensen bestaat het misverstand dat iemand met een beperking, automatisch ook een verstandelijke beperking heeft. Ook bestaat
het stereotype beeld van een “hulpbehoevende en zielige gehandicapte” die de neiging tot betuttelen oproept.
Je ziet dit bijvoorbeeld wanneer iemand in een rolstoel met iemand op
stap is die loopt. Niet zelden worden vragen (bijvoorbeeld in winkels,
restaurants of elders) plotseling alleen aan, of via, degene die loopt
gesteld. Op deze manier kleineer je de ander en plaats je jezelf (onbewust) op een voetstuk. Een oprecht en gelijkwaardig uitgangspunt
voor contact sta je hiermee in de weg.
Ten aanzien van de watersport zou je een bepaalde verwachting kunnen hebben van iemands mogelijkheden of eventuele beperkingen.
Deze verwachting kan gebaseerd zijn op je “stereotype beeld van
bijvoorbeeld iemand die spastisch is” of op je eerdere ervaringen met
“iemand met een dwarslaesie”. Realiseer je dat je, wanneer je vanuit dit
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soort (onterechte) verwachtingen handelt, iemand tekort kunt doen of
veel te hoge eisen aan iemand kunt stellen. “De gehandicapte” bestaat
immers niet, ieder individu is uniek.
Wanneer je jezelf mogelijk betrapt op vooroordelen of misverstanden
ten aanzien van mensen met een beperking, hoef je jezelf niet schuldig te voelen. Belangrijk is natuurlijk wel dat je eventuele vooroordelen bij jezelf onderkend.

Medeleven
In een krampachtige poging om hun eigen onzekerheid te verbergen,
vluchten mensen soms in een vorm van onpersoonlijk “formeel” gedrag. Medeleven wordt dus zoiets als: “wat vervelend, hè”, waardoor
je eigenlijk de aandacht al weer van het onderwerp afbrengt en een
gelijkwaardige, eerlijke en open relatie onmogelijk maakt. Praten over
iemands beperking is overigens beslist geen “must” (en is meestal
gewoon ongewenst). Als je een goede relatie met iemand hebt opgebouwd, hoeft het natuurlijk ook geen taboe te zijn.

Het belang dat je hecht aan een beperking
Uiteraard is iemand met een beperking meer dan haar of zijn beperking alléén. Bij een eerste contact speelt de beperking vaak een duidelijke rol (de beperking staat op de voorgrond). Als je eenmaal
lekker aan het watersporten bent en het draait redelijk dan
wordt de beperking van steeds minder belang (verdwijnt
naar de achtergrond).
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Helpen of betuttelen
Deze vraag kan lastig zijn als je bijvoorbeeld iemand
ziet klungelen met de fokkeschoot of het aantrekken
van een zeiljas. Je wilt het niet té snel uit handen nemen,
maar als je helemaal geen hulp aanbiedt, is het mogelijk nog
frustrerender. Ga er pas vanuit dat iemand iets niet kan of ergens mee
geholpen wil worden nadat je dat ervaren of gevraagd hebt.

Vragen stellen
Vragen wat iemand wil, of iemand geholpen wil worden, hoe iemand
het liefst geholpen wil worden e.d. is geen taboe. Ga ervan uit dat
iemand doorgaans het beste zelf antwoord kan geven op deze vragen.
Help je iemand bijvoorbeeld uit de rolstoel in de boot te komen, dan is
het plezierig als ‘getilde’ te ervaren dat je ‘een persoon’ bent en geen
‘zak aardappelen’. Vragen stellen en antwoord krijgen is natuurlijk een
tweezijdig proces. Ook iemand met een beperking moet zich voor
kunnen stellen dat een vrijwilliger twijfels heeft of (nog) niet weet op
welke manier hij of zij het beste verschillende zaken kan vragen of
hulp kan bieden.
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6.

Mensen met een verstandelijke beperking

Belangrijk is dat je beseft dat: DE mensen
met een verstandelijke beperking en DE
methode van omgaan met en HET watersporten met mensen met een verstandelijke
beperking niet bestaan.
Als er over mensen met een verstandelijke beperking als groep
wordt gepraat, suggereert dat
mogelijk dat het om een homogene groep gaat. Mensen met
een verstandelijke beperking verschillen echter in gedrag, niveau
en mogelijkheden van elkaar, net
als andere mensen. Het enige wat
ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze een duidelijke beperking hebben in hun verstandelijke vermogens. Dit heeft niet alleen consequenties voor de zogenaamde schoolprestaties, maar mogelijk ook voor de
zintuiglijke waarneming, het sociaal functioneren en de motoriek.

Oorzaken
Voor het merendeel van de verstandelijke beperkingen is geen aantoonbare lichamelijke afwijking gevonden. Vaak speelt een aangeboren of verworven hersenbeschadiging een rol of is een ziekte in het
spel.
Ook kunnen factoren van buitenaf een verstandelijke beperking

12

veroorzaken. Denk aan langdurig zuurstofgebrek tijdens de geboorte,
hersenvliesontsteking of een hersenbloeding.
De mate waarin een verstandelijke beperking zich manifesteert, wordt
ook bepaald door de opvoeding. In het ene gezin zal een kind met een
verstandelijke beperking meer gestimuleerd worden zich te ontwikkelen dan in een ander gezin.

Mate van verstandelijke beperking
Mensen met een lichte verstandelijke beperking zijn zich in het algemeen redelijk goed bewust van wat er zich in hun omgeving afspeelt
en kunnen leerstof aan tot het nivo 6e tot 7e groep basisschool. Het
spontane leren door ervaring is beperkt. Zij kunnen niet altijd het
verband zien tussen oorzaak en gevolg. Zij zoeken de oorzaak van
mislukte handelingen vaker buiten zichzelf. In de omgang zijn sommige mensen met een verstandelijke beperking eerst enigszins verlegen
(bangelijk/terughoudend), anderen zijn juist erg ondernemend en
eisen alle aandacht voor zich op. Er is een sterke ervaring van het hier
en nu.
Op watersportgebied is heel wat mogelijk. Roeien en kanoën zijn vaak
prima sporten. Met zeilen is hoog aan de wind varen en een perfecte
man-over-boord manoeuvre teveel gevraagd, maar een fok aanslaan,
het bedienen van de zeilen, het sturen naar een vast punt gaan vaak
prima. Pas doelstellingen aan aan het niveau van de individuele deelnemer, anders frustreert het alleen.
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De één kan zich heel waardevol voelen voor de groep en de boot als
hij of zij bij iedere overstagmanoeuvre de fok kan aantrekken of loslaten, een ander kan enkele uitwijkregels en benamingen van bootonderdelen leren.
Mensen met een matige verstandelijke beperking hebben in het algemeen weinig inzicht in situaties, maar kunnen prima meehelpen met
het hijsen van de zeilen of het sturen. Simpele, afgebakende activiteiten zijn goed mogelijk. Hun inzicht in het eigen gedrag is beperkt, zij
reageren impulsief.
Mensen met een ernstige verstandelijke beperking nemen weinig
op uit hun omgeving. Verbaal kunnen ze zich niet uitdrukken (wel
via gelaatsuitdrukkingen, houding en beweging). Watersport wordt
een passieve vorm van genieten. Het schommelen en stampen van
een zeilbootje op de golven zijn vaak aangename prikkels, waardoor
dwangmatige handelingen kunnen verminderen en er een rustige en
ontspannen stemming kan ontstaan.

Ontwikkeling van de motoriek
Ten aanzien van de ontwikkeling van de motoriek kunnen we een
aantal dingen opmerken.
• In de regel loopt de motorische ontwikkeling een aantal jaren
achter bij die van leeftijdsgenoten. Voor de ontwikkeling van
de motoriek is het van belang dat een kind zo vroeg mogelijk
begint met het ontdekken van de ruimte, de wereld om hem heen,
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kruipen, lopen, dingen aanraken, vastpakken. Kinderen met een
verstandelijke beperking hebben een minder grote drang om de
wereld om hen heen te ontdekken. Vaak zijn ze meer ik-gericht
dan omgevingsgericht. Dit heeft een remmende werking op de
ontwikkeling van de motoriek. Bewegingen worden vaak houterig,
hoekig uitgevoerd, de soepelheid ontbreekt.
• De coördinatie, vooral die tussen oog en hand, is beperkt.
• Mensen met een verstandelijke beperking kunnen doorgaans
minder goed verbanden leggen tussen oorzaak en gevolg van
anderen. Hierdoor leren ze niet spontaan van hun eigen fouten. De
oorzaak van een mislukte actie zullen ze niet bij zichzelf zoeken
maar wijten aan de omgeving.
• Het zich concentreren op een prikkel uit de omgeving is een
probleem. Ze zullen snel afgeleid worden door allerlei dingen die
er om hen heen gebeuren of aanwezig zijn.
Evenals bij het werken met andere mensen geldt ook hier dat je altijd
te maken hebt met een heterogene groep mensen. Mensen met hun
eigen mogelijkheden en beperkingen. Probeer deze te ontdekken en
erop in te spelen.
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Aandachtspunten bij watersport door mensen met een
verstandelijke beperking
Het plezier dat je kunt beleven aan het bewegen, het samen sporten is
– naast het leren van sporttechnische vaardigheden – een belangrijk
element van activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking (in feite van alle sportactiviteiten met wie dan ook).
• Voordat de activiteit begint, is het goed mogelijk dat deelnemers
eerst het een en ander aan je kwijt willen. Dingen vertellen die voor
hen belangrijk zijn. Neem hier even wat tijd voor.
• Betrek deelnemers zoveel mogelijk bij de activiteit. Laat ze
bijvoorbeeld helpen bij het dragen en klaarleggen van materiaal.
• Werk stap voor stap. Wat voor ons een kleine stap is, kan voor een
deelnemer al een hele grote zijn.
• Doe een beweging of een oefening voor. Deelnemers kunnen dan
zien wat je bedoelt.
• Gebruik tijdens je uitleg makkelijke woorden. Houd het kort,
ellenlange verhalen worden niet onthouden en niet begrepen.
• Geef één enkele opdracht tegelijk. Deelnemers kunnen zich niet
op meerdere opdrachten concentreren.
Een goede sfeer, een veilige situatie en vertrouwen zijn erg belangrijk.
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7.

Veiligheid, verantwoordelijkheid

Iedereen die het water op gaat, moet zo goed mogelijk op de hoogte
zijn van de voorzieningen en maatregelen die nodig zijn om de veiligheid van de watersporters en het materiaal te waarborgen.
De coördinator van Plons deelt aan de schippers portofoons uit, zodat
zij contact kunnen houden met de wal en met de rescueboot.
Besteed aandacht aan het in- en uitstappen van de boten en houd
rekening met mogelijke gladheid van het dek, zwaaiende gieken, wapperende zeilen en bewegingen van de boot. Zorg ervoor dat minimaal
twee vrijwilligers samenwerken per boot om de deelnemers in- of uit
te laten stappen. Vooral het veilig in- en uitstappen is van groot belang, mede omdat de watersporters hier vaak hulp bij nodig hebben.
Voordat mensen kunnen in- of uitstappen, moet de boot voor en achter vastliggen. De schipper en de fokkenist zijn aanwezig bij het in- en
uitstappen. Eén van hen staat daarbij in de boot en de ander aan wal.
Je moet op de hoogte zijn van de vaarregels, weten op wat voor
manier mensen verantwoord het water op kunnen en wat elementaire
EHBO-handelingen beheersen. Bovendien moet je als je meegaat
als instructeur van Plons
controleren of je materiaal
in orde is.
Enkele aandachtspunten:
1) Gebruik zwemvest of reddingsvest
2) Materiaal controle
3) Uitrusting, kleding
4) Vaarregels, vaargedrag
5) Weersomstandigheden, vaargebied
6) Til- en begeleidingstechnieken
7) EHBO
8) Onderkoeling

17

1) Gebruik zwemvest of
reddingsvest

Nb. Bij mensen met een
beperking kan een reddingsvest
anders reageren dan bij anderen.
Bij het ontwerpen van vesten is
geen rekening gehouden met
andere lichaamsverhoudingen
of het ontbreken van ledematen
bijvoorbeeld.

Watersporters – in elk geval
de gebruikers van klein
vaarmateriaal – moeten in
principe kunnen zwemmen.
Nu is ‘kunnen zwemmen’
bij het werken met watersporters met een beperking
Test bij voorkeur ‘watervrijheid’,
zwemvaardigheid en zwem- en
soms een ruim begrip. Trek
reddingsvesten.
hen dus een zwem- of reddingsvest aan als daar ook
maar enige reden voor is.
Het lijkt zelfs een goede zaak
bij het geven van instructie – altijd – een vest te dragen, zodat
gewenning optreedt. Iedereen (ook de vrijwilligers!) een vest aan
werkt beter dan een enkeling een vest aan.
Een zwemvest is iets anders dan een reddingsvest. Van de drager
van een zwemvest wordt verwacht dat zij of hij zwemmen kan. Als
je bewusteloos te water raakt, is een zwemvest dus onvoldoende.
Een reddingsvest heeft meer drijfvermogen en laat een drenkeling
met het hoofd boven water drijven.
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2) Materiaal controle
Voor instructeurs van Plons is het van belang te controleren of het
bootmateriaal en ander materiaal in orde zijn. Kijk bij een zeilboot
bijvoorbeeld of de standaard uitrusting aanwezig is en functioneert.
Zorg dat een kano drijfvermogen heeft, een wherry in orde is.
Controleer bij een surfplank of de lijnen en het zeil in orde zijn.
Zorg dat je reserve materiaal of –onderdelen en eventueel wat
gereedschap bij je hebt of in de buurt hebt.

3) Uitrusting, kleding
Zorg ervoor dat mensen die gaan watersporten, weten wat voor
kleding ze kunnen dragen. Veel mensen zijn hiervan niet goed op
de hoogte. Kleding moet soepel zitten, warm zijn – indien nodig,
waterdicht zijn – eventueel moet je iets extra’s aan kunnen doen.
Extra schoenen zijn belangrijk. Evenals je kleren moet je ook je
schoenen kunnen wisselen als ze nat worden.
Niet alleen wind of regen, ook zon
is verraderlijk op het water.
Verbranden gaat snel!
Gebruik bijvoorbeeld
zonnebrand of draag
een dun shirt, petje,
etc. Een zonnesteek
kun je ook via je nek
oplopen, bij voorkeur
beschermen dus.
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4) Vaarregels, vaargedrag
Zorg dat je als instructeur van Plons op de hoogte bent van de
meest noodzakelijke vaarregels en hoe je ze toe moet passen.
Beroepsvaart heeft altijd voorrang. Grote schepen hebben een
grote “dode” hoek, blijf dus uit de buurt. Vaak veroorzaken ze
zuiging, ook een reden om uit de buurt te blijven. Denk bij twijfel
nooit “ík kan er nog wel even voorlangs”. Blijf op groot water met
kleine bootjes zo dicht mogelijk bij elkaar. Je kunt dan elkaar snel
helpen indien nodig en voor andere watersporters ben je te zien
als “groep”en als zodanig te ontwijken.

5) Weersomstandigheden, vaargebied
Als instructeur van Plons pleeg je met je mede-instructeur zondagochtend overleg over de weersverwachting, hoe is het weer nu,
hoe kan het later op de dag zijn. Plons vindt het niet verantwoord
te gaan zeilen bij constante regenval of vanaf windkracht 5.
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De coördinator neemt hierover na overleg een besluit. Bedenk
voordat je afvaart of het beschikbare vaargebied geschikt is en of
er speciale zaken zijn waar je speciaal rekening mee moet houden.

6) Til- en begeleidingstechnieken
Zorg dat je op een verantwoorde manier mensen kunt tillen of
begeleiden als dat nodig is. Verantwoord voor jezelf (houding) en
voor diegene die je helpt. Het is hoogst onplezierig om ongewild
tussen wal en het schip te raken, op een gladde loopplank onderuit
te gaan of pas als je al in het water ligt te merken dat de steiger
opgehouden is.

7) Onderkoeling
Onderkoeling kun je gerust beschouwen als het grootste gevaar
voor een watersporter. Dit komt eigenlijk alleen voor op grote
wateren, waar Plons niet vaart. Om het zekere voor het onzekere te
nemen, hierbij wel de kenmerken van onderkoeling.
• Ongecontroleerd huiveren en niet meer in staat zijn warm te
worden
• Moedeloos en het gevoel van “ het kan me niet meer schelen”
• Wazig zien, slecht horen en slechte coördinatie
• Grauw gezicht en grauwe handen
• Spierstijfheid in plaats van huiveren
• Bewusteloosheid
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Krijg je er desondanks mee te maken, de kans is minimaal, aarzel
dan niet en neem onmiddellijk contact op met de mensen aan de
wal, die voor de veiligheid beschikbaar zijn. Zij kunnen vertellen
wat je op zo’n moment moet doen. Let er in ieder geval op dat een
onderkoeld persoon horizontaal moet liggen. Anders krijgen de
hersenen onvoldoende zuurstof, met alle gevolgen van dien
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8.

Protocol voor Schippers en
Fokkenisten van Plons
1

Beschouw de Plonzer* als gelijkwaardig persoon.

2

Zodra een Plonzer op het watersportterrein komt, moet hij/zij een
zwemvest aan. Help bij het aandoen en controleer of het goed vast
zit, vooral de lijn tussen de benen.

3

Zorg ervoor dat je een portofoon bij je hebt voor contact met de
reddingsboot en coördinator.

4

In- en uitstappen is het gevaarlijkste moment: zorg ervoor dat de
boot goed vast ligt: voorlijn, achterlijn en spring (midden).

5

Plonzers moeten IN de boot zitten en niet op de rand.

6

Laat ze zoveel mogelijk meewerken: sturen, schoot vasthouden.
Geef een eenvoudige uitleg.

7

Verzin spelletjes, b.v.: gooi een stootwil overboord die ze weer op
moeten vissen, vaar een wedstrijdje met een andere boot, etc.

8

Man over Boord: Neem direct contact met de reddingsboot en
coördinator. Blijf bij de drenkeling en stel hem of haar en ook de
anderen in je boot gerust!! Uit het water halen kan het beste gebeuren met de reddingsboot die stabieler is en een zachte kant heeft.

9

Zorg ervoor dat alle tijdens de activiteit gebruikte boten en materiaal
weer op hun oorspronkelijke plaats worden opgeborgen.
* Een Plonzer is een bijzondere watersporter.
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9.

Protocol

Man over boord
1

PROT

Hulp inroepen
Met portofoon naar de Coördinator en rescue -met mobiele
telefoon naar clubhuis van de WSVR (010-4520078) of de
coordinator.

2

MAN OVER BOORD

Vaar terug naar de drenkeling

Laat iemand de drenkeling aanwijzen, afvallen, gijpen en
1. bijHULP
INROEPEN
-met portofoon n
oploeven.blijf
drenkeling.
wacht op de rescue om drenkeling
uit het water te halen. rol fok op en laat grootzeil zakken-met mobiele tele
Stel drenkeling en mensen in de boot gerust

WSVR (010-452

2. VAAR TERUG NAAR DRENKELING:
Laat iemand de d
oploeven.blijf bij
wacht op de resc
rol fok op en laat
Stel drenkeling e

Uit het water hal
heel zwaar. Dit k
stabieler is en e

IEMAND DIE ZICH NIET LEKKER VOELT A
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1. HULP INROEPEN

-met portofoon n
-met mobiele tele

Iemand die zich niet lekker voelt aan boord
1

Hulp inroepen
Met portofoon naar de coördinator en rescue -met mobiele telefoon naar clubhuis WSVR.

2

Stel de persoon gerust en leg hem in stabiele zijligging
Zorg dat de boot recht ligt, rol fok op en laat grootzeil zakken wacht
op de rescueboot Er kunnen heel veel redenen zijn waardoor een
Plonzer zich niet lekker kan voelen zoals epileptische aanval of hart
problemen, die niet makkelijk te herkennen zijn. roep daarom altijd
hulp in.
De Coördinator beslist of 112 gebeld wordt voor eventuele
medische begeleiding.

Voordat je gaat varen:
Controleer de portofoon en zorg dat je weet hoe je hem moet gebruiken en/of -voer het telefoonnummer van de coördinator of de WSVR
(010-4520078) in je telefoon.
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10.

Tot slot

Gelet op de mensen met wie we werken, geeft Plons zoveel mogelijk
informatie over de veiligheid in en rond de zeilboten. Het is per slot
van rekening, hoe je het ook wendt of keert, een zekere verantwoordelijkheid die je als vrijwilliger neemt. In zeilen met mensen zonder
beperking schuilt al een risico, laat staan in watersporten met mensen
met een beperking.
Vergeet echter niet dat het ook ontzettend leuk is om mensen met
een beperking de kans te geven zich uit te leven. Om dat besef te benadrukken, vieren wij elk jaar de opening van het watersportseizoen.
Dan zetten wij onze vrijwilligers in het zonnetje. Bij de eerstvolgende
seizoensopening begroeten wij je graag.
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Dat vrijwilligers zich inzetten voor mensen met een beperking, is bijzonder. Het onderstreept nog eens hoe geweldig het is dat zij zich willen inzetten om vrijetijdsbesteding voor een ander mogelijk te maken.
Plons is trots op haar vrijwilligers. Daarom probeert Plons haar vrijwilligers met deze handleiding voor te bereiden op het watersporten.
Op onze website, www.plons.nl, is nog een document te vinden
waarin de taken van de vrijwilligers op de Plonszondagen staan
omschreven. Verder vind je daar ook de actuele planner.
Hierop wordt duidelijk wanneer Plons actief is
en welke vrijwilligers verwacht worden.
Mochten er toch nog vragen zijn, dan
is de snelste weg naar een antwoord
een e-mail naar: info@plons.nl
Behalve alle informatie over
hoe om te gaan met je
nieuwe vrijwilligerswerk,
willen we nog één ding kwijt:
heel veel plezier op het water!
Het bestuur,
Rotterdam.
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