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Woord en Gebaar
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Door Marc Huiskamp Foto's Peter-Jan Rijpkema

EHBO

In actie bi; Liever Sportiever Lentevolleybaltoernooi in Arnhem

HET
EHBO-TEAM
VOOR DOVEN EN SLECHTHORENDEN
Zaterdag 18 Maart was in Arnhem het Liever Sportiever Lentevolleybaltoernooi. We wilden al
heel lang de mensen achter het EHBO-Team voor Doven en Slechthorenden (afgekort EHBOTeam DF&SH) een keer spreken over hun werk. In 2016 is het EHBO-Team DF&SH maar liefst
twaalf keer aanwezig geweest op evenementen, van MuteSound tot diverse sportevenementen.

arco de Ridder (slechthorend, secretaris en coördinator activiteiten)
runt vanuit Cothen het secretariaat
met zijn partner Elles van Leeuwen
(horend, algemeen bestuurslid 2, notulist).
Elles geeft daar ook cursussen voor de vrijwilligers van het EHBO-Team DF&SH. Daarnaast
geeft ze ook EHBO-cursussen aan horende cursisten.
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De verdeling van de cursisten is ongeveer
50/50, de helft is horend, de andere helft is
doof of slechthorend. In seizoen 2015-16 werd
aan deze groep nog gezamenlijk les gegeven,
maar inmiddels is deze gesplitst omdat het
lesgeven in gebarentaal een andere insteek
vereiste vanwege het gebruik van een tolk
gebarentaal.
Het volleybaltoernooi in Arnhem was een
mooie gelegenheid om Marco en zijn team in
actie te zien.
Als ik aan kom rijden vanuit Amsterdam
bij Sportcentrum Valkenhuizen in Arnhem
blijkt het lastig om een parkeerplek te vinden.
De parkeerplaats is overvol en van de fotograaf had ik al een WhatsApp gekregen dat het
erg druk was. Terwijl ik naar het gebouw loop
vallen mij de groepjes gebarende mensen op.
Als het buiten al zo druk is, hoe ziet het er
dan binnen uit? En hoe druk heeft het EHBOteam het dan wel niet?

EHBO DF&SH en een paar mensen van buiten.
Wilma Berends (Doof) en Elles van Leeuwen
werken vandaag met vier andere vrijwilligers
van EHBO DF&SH in ploegendienst om daar
waar nodig, eerste hulp te verlenen. Wilma
vertelt dat het voor haar de tweede keer is dat
ze op zo'n groot evenement mee mag draaien
sinds ze haar EHBO-opleiding heeft afgerond.
Hiervoor heeft ze een keer bij MuteSound als
vrijwilliger gewerkt, maar dit evenement is wel
wat groter. Marco vertelt: 'Wat ons team uniek
maakt is dat EHBO-verenigingen normaal regionaal opereren, wij zijn het enige team wat
landelijk werkt, omdat wij het enige EHBOteam zijn dat zich richt op doven en slechthorenden'. In 2015 werd EHBO DF&SH officieel
een zelfstandige vereniging, opgericht door
Henri Struik (voorzitter), Bert Smale (penningmeester) en Marco. Inmiddels tellen ze 22
leden. Er zijn nog zes mensen in opleiding
(cursus seizoen 2016-17), die volgende maand
examen doen. Naast hun werk bij evenementen doen ze ook mee aan districts- en landelijke EHBO-wedstrijden. Vorig jaar werden ze
vijfde bij de landelijke wedstrijden waaraan
veertien teams deelnamen.

ambulance bij moest komen. 'Dat valt erg mee,
tegenwoordig is 112 ook per sm ~ bereikbaar
en eenmaal op locatie blijkt dat de overdracht
van EHBO-team naar ambulance personeel vlot
verloopt. Beide zijn professioneel en weten
hoe te handelen en mochten er problemen zijn
met de communicatie dan is er altijd een tolk
of een (slecht) horend teamlid die eventueel
bij kan springen. Gelukkig zijn er tot nu toe
maar een paar situaties geweest waarbij de
ambulance echt nodig was:
Ook tijdens het volleybaltoernooi in Arnhem
bleven de blessures gelukkig beperkt: er was
iemand met geïrriteerde armen van het volleyballen en een man met zweepslag in zijn kuit.

Mocht je ge1nteresseerd zijn,

dan is
het altijd mogelijk om vrijwilliger te worden
bij het EHBO-team DF&SH. Na een cursus van
negen zaterdagen doe je tijdens de laatste les
examen. Voor de cursus en het cursusboek
betaal je 195 euro. Prijzen kunnen verschillen.
De leslocatie is in Cothen.
W. •
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Ik vroeg Marco of ze in

de praktijk tegen
problemen aan liepen als er bijvoorbeeld een
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Binnengekomen is het inderdaad een
drukte van belang, meer dan 50 teams zijn
bezig met de competitie en op de tribunes
zitten familie en vrienden. In die drukte va lt
de' rust die de EHBO-stand uitstraalt meteen
op. Marco de Ridder doet zelf ook mee met de
competitie met zijn team vrijwilligers van
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