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Besproken met de gidsgroep op 20 november 2016:
Waar is het rapport te vinden?
- Het volledige rapport in het Zweeds is te vinden via deze link:
https://ffn.skridsko.net/dokument/FFN/Rapport-olycka-Valaro.pdf
- Een versie van de Samenvatting (korte tekst dus) die door Marijn door automatische
vertaling is gehaald, en door Rob enigszins is bijgewerkt, staat bij Seizoen Drie van de
gidsopleiding op www.hlsk.nl
Voor wie is het rapport gemaakt?
- Voor alle schaatsers in Zweden
- Voor de reddingsdiensten in Zweden
Door wie is het rapport gemaakt?
- Rebecca Stenberg. Zij werkt bij een adviesbureau aangaande veiligheidsaspecten en
ze kreeg tijd tijdens haar werk opdracht om het rapport te schrijven. Je vindt haar op
SN met Zoek Persoon.
Waren de twee overledenen lid van een club?
- Zeker niet allebei; een van de twee wellicht
- Rapport roept clubs op om meer te doen aan veiligheid
- Het motto KUS (kunskap, utrustning, sällskap) waarmee de clubs de media en het
grote publiek informeren is niet goed genoeg
Belangrijke lessen
- Twee mannen van 70+, de vuistregel is dat je er dan niet meer alleen uitkomt
- Omstandigheden waren dusdanig dat met slechts twee personen het risico oploopt
- Groot/zout scheren we over een kam, maar bij zee is de kans groter dat je uit de kant
gaat dan bij een groot zoet water meer
- Als de kant slecht is, word je soms gedwongen uit de kant te gaan: dan andere
risicobeperking inbouwen (lager tempo, meer afstand, meer prikken, teruggaan als je
het niet vertrouwt)
- Er was gerapporteerd over het ijs en over zwakke stukken, maar de vraag is of de
twee mannen dat gelezen hebben
- Vermoeden van Rebecca: dat ze naast elkaar hebben geschaatst, maar dat kan een te
snelle conclusie zijn. Wim heeft in de praktijk gezien dat iemand probeert met een
stok iemand anders eruit te halen, maar vervolgens er zelf er ook inging. Dat kan hier
ook gebeurd zijn.
- Uitdunnend ijs: een kort stukje kan, maar ga geen lang stuk met je hele groep doen
- In LLK: na plurrning mailt de gids aan de andere gidsen wat er gebeurd is
- Op zout ijs vaker het ijs checken, want je kunt eerder op dun ijs zitten, zonder dat je
iets hoort of ziet
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De vraag: kom ik eruit als ik erdoor zak op dit ijs, is belangrijker dan kan ik schaatsen
op dit ijs? M.a.w. er is een bandbreedte dat je wel kunt schaatsen, maar niet eruit
kan komen: dit is een gevaarlijke situatie!

Reddingsdienst
- Reddingsdiensten in andere landen hebben dagelijks ervaring met vermissingen;
maar hoe is dat in Zweden?
- Waarom doen 72-jarigen dit samen, zonder groep? Conclusie: gebeurt vaker dan je
denkt; ervaren mannen denken dat ze het wel redden.
- Er was een delay in na de melding van een uur wegens geen ‘normale’ vermissing,
maar mensen die op het ijs zoek zijn -> zelfredzaamheid is dus belangrijk
- Aan reddingsdiensten altijd goed uitleggen dat je op het ijs bent
- Bellen vanuit het wak, twijfelachtig of het lukt. Zorg i.i.g. dat je zo eenvoudig mogelijk
bij je mobiel kan en dat je mobiel waterdicht is; indien niet dan waterdicht verpakt,
maar wees je bewust dat pakken/bellen moeilijker is met een hoesje eromheen.
- IJs beschrijven is belangrijker dan leuke tekst schrijven in je tochtrapport.
- Isobs en färdrapport zo schrijven dat de lezer de belangrijke punten snel door heeft,
vooral op zee en op meren waar ijs in beweging is
Open punten
- Schaatsten ze achter elkaar of naast elkaar?
- Voetplurrnings stonden niet gemeld in rapportage van de dag ervoor. Rebecca legt
verband daarmee, maar zijn die echt zo belangrijk om te melden?
- Zaklantaarn bij je hebben? Ja is al standaard HLSK paklijst
- Goede zichtbaarheid van je jas / rugzak / helm kan helpen bij de redding
Involvement HLSK-groep Joris/Marijke
- Joris/Marijke kwamen van de andere kant
- Stel, een groep van HLSK had ze gezien in het wak: wat dan te doen? Direct 112
bellen.
- Via land dichterbij komen kan een optie zijn.
- Laatste optie is lijnen aan elkaar binden, over ijs kruipen, lijn aangeven, groep op
dikker ijs gaat trekken.
- Eigen veiligheid staat voorop: niet zelf op ver dun ijs het wak ingaan. Als het gebeurt
tijdens je actie ok, maar niet bewust zelf het wak ingaan (geldt niet voor wak met
dikke ijsrand). Daar zit een grens: eigen veiligheid eerst
- Groep Joris/Marijke: het ijs was daar slechter dan we verwacht hadden
- Goede beoordeling van Marijke/Joris: slecht stuk, zijn terug gegaan, maar dat was
moeilijk, daarna goed prikken leverde constatering van dun ijs op, slechte plekken
Voor de HLSK gidsen / aspirant-gidsen / deelnemers
- Mobiel droog verpakt en altijd te pakken zonder rugzak af te nemen
- Alle gidsen/deelnemers mobiel kunnen pakken, waterdicht of waterdicht verpakt,
powerpack of tweede batterij bij je om tijdens fika te vervangen
- Was het ijs voor groep Joris/Marijke dik genoeg geweest om eruit te komen?
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Wat doe jij als je ver uit op dun ijs blijkt te zijn?
Op ijsschots (Visingsö, Mjøsa) mag je ervan uitgaan dat je tijd hebt om door
reddingsdienst te worden gered; maar bij massaplurrning niet, dat kost teveel tijd, je
moet er zelf met je groep uit kunnen komen
IJsschots hebben we nu 2x gehad in HLSK. Maar massaplurrning nog niet. Hier zit een
hoger risico dan op een ijsschots terecht komen. En het gaat een keer gebeuren….
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