Enkele voorbeelden van cases ter aanvulling bij opleiding PO:
-Hoe spreek je een persoon aan welke zich met een hond op het strand
bevindt, die er eigenlijk niet mag komen.
-Hoe ga je om met agressieve bezoekers op het strand. Welke stappen
onderneem je.
-Onverwachts zie je een zwemmer in nood, op de kop van de golfbreker,
hoe ga je te werk, welke opeenvolgende handelingen voer je uit. Hoe
organiseer je de tussenkomst.
-Er wordt iemand uit het water gehaald welke gereanimeerd moet worden.
Hoe gebeurt de communicatie. Hoe organiseer je deze actie.
Taakverdeling bij landing heli op het strand of op zeedijk (hoog water).
Melding: via de portofoon, mug/heli zal landen op het strand
-Melding van persoon met hartstilstand op het strand. Communicatie,
organisatie actie, taakverdeling…
-Wat indien een zwemmer je richtlijnen negeert.
-Hoe reageer je indien een bader obscene gebaren in je richting maakt,
nadat je hem iets duidelijk wil maken.
-Hoe organiseer je een snelle interventie met de boot na een oproep.
Wie is bootsman bij zware zee?
-Wat doe je indien je een bader in nood ziet
-Hoe reageer je als iemand je meldt dat er een naaktloper rondloopt op
het strand.
-Welke stappen onderneem je bij het aanspoelen van een levend
(dood) zeehondje. Wat met een gewond dier.
-Wat kan je doen, wanneer je merkt dat in een dichtstbijzijnde,
onbewaakte zone, veel baders aanwezig zijn, maar ondertussen jouw
bewaakte zone de volle aandacht vraagt.
-Waar plaats je de mirador, boot, beach flags in bepaalde situaties.
-Hoe leer je aan de nieuwe redders, het verplaatsen van de mirador op
een veilige manier.
-Iemand meldt dat een kind onder het zand is bedolven..
-Een kind wordt als vermist opgegeven door ouders, welke stappen
onderneem je?
-Ongeval op het strand: procedure indien boot niet in het water is.
-Ongeval op het strand: procedure indien boot in het water is.
-Ongeval op zee & zoekactie: bader vermist in zee. Zoekpatronen.
-Melding kind verdwenen in de branding.
Wat te doen als de vermiste bader gevonden is.
-Probleem met personeel op de post. Probleemsituaties, voorbeeld: een
collega wil het nodige materiaal niet opbergen niettegenstaande deze
taak steeds aan hem werd toevertrouwd.
-Kiter in moeilijkheden, vermoedelijk materiaalbreuk.
Hoe de kiter benaderen?
-Kiter in moeilijkheden hoogdringende hulp nodig.
Het redden van een kiter.
-Kennis van het gemeentelijk politiereglement betreft:
Watersporters, honden op het strand, strandvisserij, pleziervaartuigen…
-Welke controle voer je uit bij motorpech?
-Wat doe je wanneer je met de boot te water bent en plots motorpech hebt?
=> zie “wat als…” (cases)
-Gebruik van logboek?
-Maatregelen en begeleiding bij landing MUG-heli.
-Algemene weetjes…zeemanschap…

