
All is lost….. 

Na een  botsing met een container vergaat  de Virginia Jean en tracht de enige opvarende te 

overleven in zijn reddingsvlot. De meedogenloze zon en het gebrek aan voedsel en drinkwater maken 

dat de situatie hopeloos wordt. De schipper weet niet de aandacht te trekken van langsvarende 

schepen wel die van enkele haaien. Tot overmaat van ramp raakt het vlot lek wanneer de schipper 

met een in brand gestoken scheepsjournaal de aandacht van een passerende tanker wil trekken. De 

schipper zinkt uitgeput weg in de zee  All is lost….  

Dit lot zou haar leden bespaard moeten blijven, meende het bestuur van de NKV na het zien van de 

gelijknamige film. Zaterdag 21 november waren derhalve de leden bij Survitec in Grou uitgenodigd 

voor de keuringsdag vlotten en vesten. 

                                     

Na een verse kop koffie met koek van Mattie van Baalen werd een duidelijke uitleg gegeven hoe het 

het testen van een reddingsvlot in zijn werk gaat en wat er aan boord zou moeten zijn. Met de 

opbeurende woorden “zeeziek wordt iedereen in een vlot en je gebruikt het pas als je schip onder je 

voeten wegzinkt” kwamen vervolgens aan de orde :  altijd aan de loefzijde activeren, topside up, hoe 

kom je erin en hoe lang houd je het erin uit?  ?  

                 

Daarna werd het oude vlot van Klaas van Baalen aan een test onderworpen. Na activering klonk er 

een enorme explosie. Een enkeling verliet ontredderd het pand. Klaas zonk neer bij de resten van het 

vlot en constateerde dat het tijd werd voor een nieuwe en Mattie zag nog een mooie bestemming 

voor   de kleinkinderen. 

                                                     

En toen kwamen de vesten aan de orde.  



 

Reddingsvesten  onderscheiden zich van zwemvesten door een wat saaiere vormgeving. En nog wat 

zaken zoals het ontbreken van vrolijke gezichten. 

                        

De leden waren wat teleurgesteld omdat de verwachte praktijktest door de voorzitter al op een 

eerder tijdstip had plaatsgevonden. Hij was snel gevonden overigens dankzij het optionele vlaggetje. 

                                             

De experts van survitec legden vervolgens uit hoe je jouw vest zelf kan controleren. Verrassend was 

te horen hoe belangrijk het is dat je snel het fluitje moet kunnen vinden.  Immers daarmee trek je 

snel de aandacht van de helikopterbemanning zoals in de instructie is te lezen. 

                    

Terugkijkend kunnen we constateren dat we een bestuur hebben dat een scherp oog en oor heeft 

voor de veiligheid van haar leden tijdens hun zeiltochten met daarbij een aanvullend advies “Als je 

drooggevallen bent en het schip lek , dan kun je beter het trapje nemen ”.   Deze leerzame ochtend 

werd afgesloten met een lunch, waar ondergetekende helaas verstek moest laten gaan. Hij moest 

nog een wensenlijstje voor St. Nicolaas inleveren met daarop…een nieuw vest. 

Gerard W van Dorp a/b Kleine Beer.    


