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FEMKE VAN GARDEREN 

Na de euforie van begin deze week breken
reddingsteams in Thailand zich het hoofd:
hoe moeten de twaalf jonge voetballers en
hun coach, die al meer dan tien dagen
vastzitten in de grot, snel en veilig naar
buiten geraken? 

23 juni beloofde een mooie zaterdag te worden voor
twaalf Thaise tieners. Die middag, na hun voetbal-
training, fietsten ze met hun coach het natuurpark
Tham Luang Nang Non in. Op het programma: een
bezoek aan het bekende en  kilometers lange grot-
tencomplex. 

Eenmaal de jongens de grot introkken, gingen de
hemelsluizen open. In sneltempo liepen onder-
grondse gangen vol water en raakte de ingang
 versperd. De jongens konden daardoor enkel  dieper
de grot in. Het was avond toen de parkbeheerders
hun achtergelaten fietsen opmerkten. 

Meteen werden zoekacties op poten gezet. Water
werd voortdurend weggepompt. Maar al die inspan-
ningen bleken negen dagen lang tevergeefs.
Niemand raakte bij de voetballers. De wanhoop van
de kamperende ouders rond de grot werd hoe langer
hoe groter. 

De ontlading was maandagavond immens: twee
redders, speciaal vanuit Groot-Brittannië overge-
vlogen, slaagden erin om 4 kilometer diep in de grot
te duiken en het team te ontmoeten. Ze maakten
een video van hun eerste contact: het team was nog
voltallig. Daarna volgden vragen: of er eten was, hoe-
lang ze onder de grond zaten, wanneer ze naar huis
konden. “Jullie moeten wachten”, moesten de dui-
kers antwoorden. 

“Deze reddingsoperatie is nog niet voorbij”, bena-
drukte gouverneur Narongsak Ostanakorn gisteren.
De grot is zeer moeilijk bereikbaar en de komende
tijd wordt er weer veel regen voorspeld. Voor de

Thaise minister van Binnenlandse Zaken Anupong
Paojinda zijn de weersvoorspellingen een reden om
snel werk te maken van de evacuatie. Hij sugge-
reerde dat er een van de komende dagen een poging
wordt ondernomen met duikmateriaal. “Als het
water nog stijgt, wordt het te moeilijk.”

Ervaren duikers
Ben Reymenants, een Belg betrokken bij de operatie
in Thailand, deelt die bezorgdheid, zo vertelde hij
de VRT. Hij vraagt zich af of duiken de beste manier
is om het voetbalteam te evacueren. Voor ervaren
duikers als hij was het allesbehalve evident om zo
diep in de grot te raken: het duurt uren om op de
juiste plek te raken. Hoe moeten twaalf mensen, die

niet eens kunnen zwemmen en fysiek erg verzwakt
zijn, diezelfde klus klaren? 

Stijgt het water verder en geraken de jongens niet
weg, dan zitten ze wellicht nog drie, vier maanden
vast, zegt Reymenants. Het leger bekijkt alvast hoe

eten voor zo’n lange periode bij hen kan worden
gebracht. Ook wordt onderzocht of er tele-

foonlijnen kunnen worden gelegd, zodat
contact met de familie mogelijk wordt.

Tot nog toe verkeren de jongens in
een vrij goede gezondheid. Slechts
een paar van hen zitten door lichte
verwondingen in de zogenaamde
oranje categorie. Sinds gisterenmid-

dag wordt het team vergezeld door
een arts en verpleegkundige.
Volgens duikjournalist en -instructeur

Patrick Van Hoeserlande is het mogelijk om
het team te leren duiken. “De medische toestand
van die jongens moet het wel toelaten.” Hij heeft het
over oor- en luchtwegenproblemen. “Als de druk in
de oren niet goed kan worden geregeld, doorstaat
zo’n kind helse pijnen en kan het in paniek raken.
Dat scenario kan levensbedreigend zijn.” Hij wijst
erop dat een kind sowieso niet leert duiken zoals
een volwassene. Zoiets kost tijd. “Twee weken, om
de basis te leren om buiten te geraken.”

Karel Logghe, opleidingsdirecteur bij de Vlaamse
Reddersfederatie en officier bij Defensie, vraagt zich
af of het niet beter is om te wachten tot het water
voldoende zakt of er een tunnel kan worden gegra-
ven. “Duiken in deze omstandigheden kan echt heel
snel verkeerd lopen.” 

Een lang verblijf ondergronds is volgens hem ook
heel zwaar. Vooral mentaal dan. “Maar voor de over-
levingskansen is dat misschien het minst risicovol.”

Gevonden maar nog lang niet gered 
Evacuatie Thais voetbalteam uit grot kan in slechtste geval maanden op zich laten wachten 

► Een Brits reddingsteam stuurde de eerste beelden naar 
de  buitenwereld van de tieners in de grot, levend en wel. © AFP

‘Als het water nog stijgt, 
wordt een evacuatie 

uit de grot te moeilijk’
ANUPONG PAOJINDA

MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

CHINA

LAOS

VIETNAM

CAMBODJA

MYANMAR

Bangkok

Tham
Luang-
grot

THAILAND

CHINA

AM

ANMAR

AAM

OS

VIETNAM
YYANMARM

g

CAMBODJ

LA

g-

THAILAND

ggrot

T
Luang-g

mThamT m

okBangk
A


