
   NMCRK 2012 – Kamp van Elsenborn 
     Proef MEDEVAC 
 
 
 
“Een kolonne van drie voertuigen is op weg naar een opdracht in Zuid-Libanon. Vooraan rijdt 
een commandowagen, dan volgt een ambulance en tenslotte ook een vrachtwagen waarin 
uzelf zit. 
De voertuigen rijden op geruime afstand van elkaar. De eerste wagen is reeds voorbij, maar 
de ambulance rijdt op een mijn en is beschadigd. Er zijn gewonden. U bent gestopt en moet 
hulp bieden aan de slachtoffers.” 
 
Het rampscenario – proef MEDEVAC- waarmee de deelnemers aan de NMCRK 2012 op 
donderdag 10 mei in het kamp van Elsenborn geconfronteerd worden… 
 
Een prachtig scenario uitgedokterd door Med LtKol(Res) Philippe Schockaert, onze 
deskundige die niet alleen door zijn professionaliteit maar ook door zijn ervaring uitblinkt. 
 
Daar liggen zij dan : Slachtoffer 1 met zijn tibiafractuur, gapende wonde dijbeen en nogal 
bleekjes (schockerig) … En om het nog wat “delicater” te maken ligt deze brave jongen daar 
nog met een geladen GP 9 mm in zijn hand … 
 
Een rol waarin ik mij weeral met het nodige stressopwekkend vermogen kon inleven.  
Enkele competitoren hadden mij liever naar het hiernamaals geholpen … 
Maar zeer concreet en met de nodige medische kennis kon ik inspelen op de reacties van de 
hulpverleners. 
 
Gewoon onvergetelijk om op zo’n deskundige manier “toegetakeld” te worden door onze 
grimmeur AdjChef (Res) Didier Vanhoecke. 
 
Slachtoffer 2 had een rib-,borstbeenfractuur en een gapende hoofdwonde. Hij was echter 
wel nog bij bewustzijn. 
 
Onze hulpverleners werd het niet gemakkelijk gemaakt. Medische zorg bieden en evacueren 
in een mijnenveld. Als daarbij nog eens de vraag gesteld wordt wie het eerst geëvacueerd 
moet worden  is het moment inderdaad aangebroken om iets te nemen tegen hoofdpijn … 
 
Naast de praktische proef MEDEVAC was er ook nog aansluitend een theoretisch gedeelte :  
Dit met de nodige wijsheid in goede banen geleid door Den LtKol (Res) Marcel Vanpol. 
 “Stel de NINE LINER” op correcte wijze op voor de praktische proef !” 
 
Dit jaar mochten wij ons ook verheugen met de aanwezigheid van Den Maj(Res) Jan 
Meskens. Oorlogsverslaggeving – met de nodige bloederige foto’s – ten beste. 
 
Al enkele jaren bieden wij met ons team aan de competitoren NMCRK een boeiende, 
realistische  en zeer leerrijke proef MEDEVAC aan. 
Tevreden dat we terug konden deelnemen aan deze terug onvergetelijke NMCRK. 



 
Marcel, we zullen je missen volgend jaar … 
 
Voor verslag 
 
MOK Cdt(Res) Stefaan Vergaerde 
Slachtoffer 1 
 


