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HOE FORCEER JE
EEN DEUR

BINNENDEUREN
1	Om de deur open te breken, trap je een of twee keer hard
tegen de deur in de buurt van het slot.

Trappen is effectiever dan op de deur af rennen en er met je volle
gewicht tegenaan knallen. Er zit veel meer kracht in een voet dan
in een schouder en met een schop kan je de kracht veel preciezer
richten waar die nodig is, namelijk bij het slot.

Nieuwere typen deuren
Nieuwere typen deuren die bij het bouwen van huizen vaak
gebruikt worden, holle-kerndeuren, bestaan vanbinnen uit
gegolfd karton bedekt met een vinyllaag en enkel wat dunne
stroken hout langs de randen. (Als je een hol geluid hoort als je
op de deur klopt, dan is het een goedkoop type deur.) Bij deze
deuren volstaat vaak een flinke trap in het midden van een van
de ‘panelen’ in de deur om er een gat in te krijgen en dan kan je er
met je hand doorheen om hem van binnen open te maken.
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Geef een trap
waar het
slot zit.

Als je een schroevendraaier of munt hebt
1	Draai het wc-slot open.
Wc’s en badkamers hebben meestal een zogenaamd wc-slot Deze
kunnen van binnen op slot worden gedaan en bestaan uit een
draaiknop met een schildje met rood en wit of ‘bezet’ en ‘vrij’. Aan
de binnenkant wordt de deur op slot gedraaid met een hendeltje
en aan de buitenkant zit onder het schildje het andere eind van de
hendel voorzien van een diepe gleuf. Met een schroevendraaier of
munt kun je de deur van buitenaf openen.

H OE FO R C EE R J E EEN DEU R
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EEN ZWERM DRONES
Multirotordrones zijn uitstekend te manoeuvreren en dankzij
nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie kunnen
ze in zwermen opereren: hierbij vliegen ze samen en volgen ze
doelwitten autonoom. Neem de volgende maatregelen om een
aanval te vermijden/overleven.
1

Ren hard en zigzaggend.

De drone is altijd sneller dan jij, maar heel snelle bewegingen
kunnen de sensoren in volgdrones wel in de war brengen zodat jij
kan ontsnappen – tenzij een deel van de zwerm al voor je uit vliegt.

Ren zigzaggend om
de sensoren in de
drone in verwarring
te brengen.
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2

Ren snel naar een bos of bomenpartij.

Kleine drones zijn snel uitgeschakeld als ze ergens tegenaan
vliegen. Ren naar een plek met veel bomen. Besef wel dat de
drones boven het gebied kunnen blijven vliegen om je op te
wachten als je weer tevoorschijn komt.
3

Blijf verstopt.

Kleine drones hebben maar een kleine accu die na ongeveer een
halfuur leeg is. Als je verstopt kan blijven, lukt het misschien om
aan ze te ontsnappen.
4

Maak gebruik van de uren dat het donker is.

In de EU mogen drones binnenkort ’s nachts vliegen, maar
dronecamera’s zijn niet gemaakt om doelen te volgen die ze niet
kunnen zien. Probeer dus weg te glippen als het donker is.
5

Haal ze uit de lucht.

Gebruik een deken, een bezem of iets anders om drones uit de
lucht te slaan als ze te dichtbij komen. Besef wel dat meerdere
drones tegelijk naar een doelwit kunnen duiken.
TIPS VAN DE EXPERTS

u

Ga er niet van uit dat je veilig bent als er veel wind
staat. Heel goede multirotordrones hebben effectieve
stabilisatoren en kunnen ook met harde wind prima vliegen.

u

Drones kunnen (nog) niets doen onder water, dus je
kan proberen te ontsnappen door onder water weg te
zwemmen. Drones kunnen wel boven het water blijven
hangen en jou weer oppikken zodra je boven komt.

H OE OV E R LEEF J E EEN D R ONE A A N VA L
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5

Als je door een onweersbui overvallen wordt op open
terrein, ga dan in de ‘bliksempositie’ zitten.

Ga door je hurken, maak jezelf zo klein mogelijk en bedek je
oren. Ga niet plat op de grond liggen, hierdoor vergroot je de
kans om getroffen te worden door lading die door de grond gaat.

Ben je op open terrein, ga
dan niet plat op de grond
liggen. Ga door je
knieën, met je handen
op de grond en houd
je hoofd laag.

6

Wacht tot de onweersbui overtrekt.

Het gevaar op blikseminslag neemt meestal af naarmate er meer
tijd tussen de flits en de laatste donderslag zit, maar kan nog een
halfuur aanhouden. Wanneer er een onweersbui in de buurt is,
maar niet direct boven je, dan is er zelfs kans op blikseminslag
bij heldere lucht en geen regen.
TIPS VAN DE EXPERTS

u
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Grote, afgesloten gebouwen zijn een veel veiligere plek
om te schuilen dan kleinere, open gebouwen. Het risico
op blikseminslag hangt ook af van de vraag of het gebouw
bliksemafleiders heeft of niet, het materiaal waar het
gebouw van gemaakt is en de grootte.

H OOFDSTUK Z E V EN : Avo n t u r e n e n s u rviva l

GA NIET
onder een boom staan.

u

Helemaal gesloten metalen voertuigen zoals auto’s,
vrachtwagens, bussen, bestelbusjes en afgesloten
landbouwvoertuigen met de raampjes dicht bieden goede
bescherming tegen blikseminslag. Zorg dat je geen contact
maakt met het metaal of geleidende oppervlakken binnen of
buiten het voertuig.

u

Ben je binnen in een gebouw of huis, vermijd dan contact
met geleidende materialen en oppervlakken die verbonden
zijn met buiten. Dit geldt ook voor de douche, gootsteen,
kranen en metalen deuren en kozijnen.

u

Vermijd stopcontacten, elektrische snoeren en aangesloten
elektrische apparatuur zoals telefoons, computers en televisies
(vooral tv’s met kabelaansluiting).

H OE VOO R KOM J E DAT J E G ET R OFFEN WO R DT DOO R DE B L I KSEM
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