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Algemeen
Er is op het aandachtsgebied van de Maatschappij in Nederland en in het buitenland veel gaande. Het bewustzijn dat er te veel verdrinkingen zijn en dat hiervan
vele kunnen worden voorkomen, groeit.
De Maatschappij volgt deze ontwikkelingen en doet wat in haar vermogen ligt om
dat bewustzijn te vergroten
In de eerste plaats richt zij zich daartoe op een gepaste bekroning van redders binnen de statutaire richtlijnen.
In 2003 vonden nog verschillende activiteiten plaats in het kader van het door de
Maatschappij in de RAI geïnitieerde World Congress on Drowning, dat van
26 tot 29 juni 2002 plaatsvond.
Belangrijke aandachtspunten lagen voorts in het personele vlak.
De heer J.E. Bourdrez, in zijn capaciteit van statutair secretaris, verliet de Maatschappij vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
Het bestuur is aan de heer Bourdrez dank verschuldigd voor de wijze waarop hij
in de periode van eind 1993 tot 1 oktober 2003 een bijdrage heeft gegeven aan
het verwezenlijken van de doelstellingen van de Maatschappij. In die periode zijn
er belangrijke initiatieven ontplooid en is veel tot stand gebracht. Hierin was zonder twijfel het internationale congres, gehouden in het jaar 2002, een hoogtepunt.
De Maatschappij wenst de heer Bourdrez veel succes toe in de nieuwe fase van
zijn leven.
Sinds november 2003 wordt het secretariaat
gevormd door de heer W. Mansheijm en de
heer J.G.P. van Huls van Taxis als opvolger
van de heer Bourdrez.
Veel dank is de Maatschappij verschuldigd aan
de heer Mansheijm, die in deze overgangsperiode het schip van de Maatschappij in administratieve zin drijvende heeft gehouden.
Dhr. W. Mansheijm
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World Congress on Drowning
In juni 2002 vond in het RAI-congrescentrum in Amsterdam het door de
Maatschappij geïnitieerde World Congress on Drowning plaats.
Voor het initiatief was voldoende reden. Ieder jaar verdrinken wereldwijd zo’n
500 000 mensen. Voor kinderen blijkt verdrinking doodsoorzaak door ongevallen nummer twee te zijn.
Boekje met conclusies en aanbevelingen
Aan de hand van de onderzoeksresultaten werden
tijdens het congres conclusies en aanbevelingen
opgesteld. In 2003 verscheen een boekje met deze
conclusies en aanbevelingen. Dit boekje werd
opgestuurd naar de deelnemers van het internationale en nationale congres en andere geïnteresseerden.
Congresboek
Al tijdens de aanloop naar het congres werd de
basis gelegd voor de samenstelling van het congresboek.
Handbook on drowning.
In de loop van 2003 werden praktisch alle hoofdstukken van het boek bij de
redacteuren ingeleverd. Het boek komt naar verwachting uit in de loop van
2004 en kan dan worden besteld via de boekhandel
Vervolg
De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen zullen worden aangeboden aan de verschillende instellingen in de wereld die verantwoordelijk zijn
voor de preventie, redding en medische behandeling en nazorg van verdrinking.
Met deze organisaties zullen in de komende jaren contacten worden onderhouden teneinde na te gaan of en hoe zij vorderingen hebben kunnen maken met
de implementatie. Aan de hand daarvan zal vastgesteld worden hoe vervolgacties kunnen worden ondernomen en welke initiatieven daartoe geëigend zijn.
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Resultaten van het congres
Al op korte termijn heeft het World Congress on Drowning tot resultaten
geleid. De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) stelde mede naar aanleiding van het congres een factsheet op en deed een boek verschijnen (Guidelines
for safe recreational water environment) waarin ook de tijdens het congres vastgestelde nieuwe definitie van verdrinking vermeld werd. Dit is van een niet te
onderschatten belang. Tevens verschenen in verschillende landen artikelen over
het congres, waarbij aandacht besteed werd aan conclusies en aanbevelingen. In
de wetenschappelijke literatuur (Circulation, Resuscitation, Current Concepts in
Critical Care) verschenen drie artikelen die gebaseerd waren op de bevindingen
van de medische task-forces. Voor enkele onderzoekers was het congres een
inspiratiebron om nieuwe onderzoeksvragen te gaan beantwoorden. Het tijdschrift Injury Control en Safety Promotion publiceerde een speciale uitgave met
artikelen van op het congres uitgenodigde sprekers. Ook was het World Congres on Drowning voor sommige organisaties aanleiding om zelf een symposium of congres te organiseren of voor te bereiden, waarbij gebruik gemaakt
werd van het internationale netwerk dat dankzij het congres tot stand was
gekomen. De openingsvideo van het World Congress on Drowning
(To the Rescue) werd hierbij, maar ook bij andere gelegenheden, vertoond.
In Nederland werden naar aanleiding van de aanbevelingen van het congres,
onder andere bij eerste hulpverleners, brandweer en zweminstructeurs, nieuwe
initiatieven gestart.
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Bekroonde reddingen 2003
Dossier 6788
Kampen, 16 november 2002
Redders: Mevrouw D. Vriesema, mevrouw C. Jansen
Op 16 november 2002 zocht mevrouw A.J. Smalbrugge, suikerpatiënte, de
weg in haar auto. Zij herinnert zich nog dat ze een hypo voelde aankomen,
maar kennelijk was het al te laat om de auto stil te zetten, want ze raakte met
haar auto te water. Mevrouw D. Vriesema zag het vanuit haar huis gebeuren.
Ze waarschuwde meteen 112 en bood verdere hulp. Ze slaagde erin de kofferbak te openen en samen met mevrouw C. Jansen lukte het om het slachtoffer
te bevrijden. Nadat mevrouw Smalbrugge wat suikers tot zich had genomen en
na een warme douche kwam zij weer op verhaal.
De Maatschappij beloonde beide redders met een waarderend schrijven.
Dossier 6789
Almere 10 december 2002
Redder: Marisa de Laat
Op 10 december 2002 gingen de 10-jarige Marisa de Laat en haar 8-jarige
broertje Michael samen met hun twee honden kijken of het ijs al dik genoeg
was. Beiden stapten het ijs op; maar dat bleek te dun en alletwee verdwenen
het water in. Michael schreeuwde om hulp en Marisa nam meteen aktie. Zij
greep haar broertje met één arm vast (de andere arm zat in het gips) en wist
hem veilig aan de kant te hijsen. Marisa sprong opnieuw het water in om met
een stok de twee honden te redden, die hen achterna het wak ingesprongen
waren.
Het bestuur beloonde deze redding met een waarderend schrijven.
Dossier 6790
Schermer, 4 juli 2002
Redders: R.T.M. Groot, M.W.P. Koning, W. Koomen, J.A. Rijlaarsdam,
O. Steen, A.J. Wit.
Op 4 juli 2002 raakte mevrouw S. uit Grootschermer met haar auto ondersteboven in het water langs de Oostdijk. Omstanders slaagden erin de vrouw met
behulp van een hijskraan uit haar benarde positie te bevrijden. Bij een eerste
reddingspoging dachten de redders bij het zien van het bewusteloze slachtoffer
in de auto dat zij overleden was. Het is toen de heer Rijlaarsdam geweest die de
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anderen heeft weten aan te sporen de redding voort te zetten en met succes.
Het bestuur van de Maatschappij bekroonde deze redding met een bronzen
medaille met oorkonde voor de zes redders.
Dossier 6791
Barendrecht, 13 december 2002
Redder: Arjan Prins
De 15-jarige Arjan Prins uit Barendrecht heeft dankzij koelbloedig optreden de
7-jarig Lisa K. van de verdrinkingsdood gered. Terwijl hij bezig was met zijn
krantenwijk hoorde hij hulpgeroep dat afkomstig bleek te zijn van Lisa die in
een wak in het ijs terecht was gekomen. Ze hield zich vast aan de voet van een
ander meisje, dat daardoor geen kant opkon. Samen met een onbekend gebleven volwassen man heeft Arjan de meisjes uit hun benarde positie bevrijd.
De redding werd beloond met een oorkonde voor Arjan Prins.
Dossier 6792
Purmerend, 13 december 2002
Redder: Jelle Terpstra
Jelle Terpstra, 9 jaar, en Nicky v.d. B., 8 jaar, liepen op 13 december 2002 over
het ijs van de vijver in het Gorsebos in Purmerend. Op een dunne plek vlak bij
een wak zakte Nicky er doorheen. Het ijs brokkelde af toen hij probeerde eruit
te klimmen. Jelle ging op zijn buik liggen en heeft Nicky eruit weten trekken
voordat deze weer onder water dreigde te raken.
De redding door Jelle werd bekroond met een oorkonde..
Dossier 6793
Haarlemmermeer-Hoofddorp 8 januari 2003
Redder: Tommy van ‘t Hoff
Op 8 januari 2003 was de 7-jarige Celeste H. aan het spelen met een vriendinnetje. Zij reden met een skelter achteruit op een grasveld dat met een glooiing
uitloopt op een sloot. De skelter was niet meer te houden, sloeg over de kop de
sloot in en Celeste lag er onder. De 11-jarige Tommy van ‘t Hoff zag het
gebeuren en hij heeft op zijn buik liggend Celeste onder de skelter vandaan uit
het water getrokken. Tommy werd beloond door de Maatschappij met een
bronzen medaille met getuigschrift.
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Dossier 6794
Kerkrade, 25 februari 2003
Redder: M. Nigl
Een 59-jarige jogger, de heer M. Nigl uit Kerkrade, haalde op 25 februari 2003
een jongen van ca. 12 jaar uit een wak in het ijs van een van de vijvers aan de
Craneweijer. Daarbij zakte de redder zelf ook door het ijs. Hij kon zelf ternauwernood gered worden door een omstander die hem een stok toestak. De heer
Nigl meldde het voorval bij de politie om te voorkomen dat de volgende dag
spelende kinderen weer op het te zwakke ijs zouden gaan.
De redder ontving van de Maatschappij een complimenterende brief voor zijn
kordate optreden.
Dossier 6795
Den Haag, 26 januari 2003
Redders: F.H.J. Vetter en L.D. van de Wetering
Op 26 januari 2003 raakte het slachtoffer de heer T.H.B. in beschonken toestand te water bij het Erasmusplein in Den Haag. Hij was gestruikeld. De
heren F.H.J. Vetter en L.D. van de Wetering hoorden hulpgeroep en haalden
de man uit het ijskoude water. Bij de redding sneed de heer Vetter zich aan in
het water liggend glas; samen met de geredde werd hij naar het ziekenhuis vervoerd.
De redders kregen een complimenterende brief van de Maatschappij.
Dossier 6796
Lochem, 23 februari 2003
Redder: H. Oldenkamp
Op 23 februari 2003 zag de heer H. Oldenkamp uit Deventer, die aan het
werk was in een woning, dat een kleine jongen in het water lag, die blijkbaar
net door het ijs gezakt was. Hij rende naar buiten en stapte het water in. Hij
wist de 6-jarige Mohamed E.H., die inmiddels in het midden van de Lochemse
gracht geraakt was, het droge op te trekken. Omwonenden zorgden voor
dekens. De jongen werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis
vervoerd en na een nacht ter observatie in goede gezondheid ontslagen.
Deze redding werd door het bestuur van de Maatschappij bekroond met een
zilveren medaille met oorkonde.
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Dossier 6797
Wymbritseradiel, 14 februari 2003
Redder: Floris Dijkstra
Op 14 februari 2003 heeft de 8-jarige Floris Dijkstra zijn 5-jarige buurjongen
Jorrit A. gered. Jorrit zakte door het ijs en zonder aarzelen kwam Floris in
aktie en heeft hem eruit getrokken. Er was verder niemand in de buurt op het
grachtje van het Croleskwartier. De Maatschappij heeft deze redding beloond
met een ingelijst getuigschrift en een zilveren pen.
Dossier 6798
Ten Boer, 5 januari 2003
Redders: Mevrouw S. Meijer en de heer G.S.M. Noorda
Op 5 januari 2003 raakte mevrouw K-S-T uit Ten Post vanwege een glad wegdek met haar auto in het water van het Damsterdiep ter hoogte van
Ten Boer. Voordat de auto in het water belandde had mevrouw K-S-T het portier reeds geopend, maar toen de auto het water raakte sloeg de deur dicht met
de vingers van het slachtoffer ertussen. Twee automobilisten,
mevrouw S. Meijer en de heer G.S.M. Noorda waren getuige van het ongeval
en begaven zich meteen te water om mevrouw K-S-T uit haar benarde positie
te bevrijden.
Het bestuur van de Maatschappij beloonde de beide redders met een bronzen
medaille met oorkonde.
Dossier 6799
Skarsterlân, 29 maart 2003
Redders: F.E.P. Oversteegen, R.K. Kuipers
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Ten gevolge van gevaarlijk weggedrag door een onbekend gebleven automobilist, kwam op 29 maart 2003 de 34-jarige mevrouw E.H.T. samen met haar
3-jarige dochtertje op de kop met haar auto in een sloot terecht. Zij kon zich
niet bevrijden en zat onder water vast in de auto. De heren F.E.P. Oversteegen
uit Zandvoort en R.K. Kuipers uit St.Nicolaasga hebben de ruiten ingeslagen
en eerst het kind gered, dat met het hoofd nog net boven water uit stak. Daarna werd op het nippertje de moeder gered, die reeds het bewustzijn had verloren. Zij heeft nog lange tijd in het ziekenhuis gelegen in verband met een
gebroken rugwervel. De Maatschappij heeft beide redders beloond met een zilveren medaille met oorkonde.
De KRO heeft eind 2003 de redders voorgedragen voor de titel “Held van
2003” in haar gelijknamige televisieprogramma.
Dossier 6801
Stevensbeek, 31 mei 2003
Redder: Amir Kulaglic
In het Asiel Zoekers Centrum Stevensbeek loopt op 31 mei 2003 de 5-jarige
S.M.A. het water in en verdwijnt. De 22-jarige moeder ziet dit gebeuren, loopt
hem achterna en verdwijnt op dezelfde plek onder water. Alleen haar vingertoppen zijn nog te zien. Er breekt paniek uit maar niemand doet iets. Een
andere asielzoeker, de heer Amir Kulaglic, komt op het geschreeuw af, gaat het
water in en redt moeder en kind. Het kind wordt op de kop gehouden om
water uit te braken en de moeder wordt op de rug geslagen; beiden zijn naar
huis gebracht door de redder.
Het bestuur van de Maatschappij bekroonde deze adequate redding met een
bronzen medaille met oorkonde. Daarnaast kreeg de redder 7 100 voor het
volgen van een EHBO-cursus.
Dossier 6802
Franekeradeel 28 mei 2003
Redder: Diego Molten
Op 28 mei 2003 reed de 3-jarige Stefan R. met zijn fietsje het water in. Het
kind kon niet zwemmen en verdween onder water. De 8-jarige Diego Molten
zag dat gebeuren en ging direct het water in. Diego kon hem echter niet vinden in het donkere water. Hij kwam toen op het idee om onder water met zijn
armen te gaan zwaaien en zo vond hij Stefan. Het slachtoffer werd daarna door
mensen uit de straat onder de douche gezet. De Maatschappij heeft deze redding onderscheiden met een bronzen medaille met oorkonde, terwijl de redder
ook nog een waterdicht horloge kreeg.

10

Dossier 6803
Harderwijk 17 april 2003
Redder: Marcel Meerens
Op 17 april 2003 zag de 14-jarige Marcel Meerens de bijna 2 jaar oude Ibrahim A. op z’n rug in het water drijven van de vijver aan De Wittenhagen te
Harderwijk. Marcel waadde tot zijn middel in het water naar het kind, bracht
het aan de kant en rende naar het huis van de dichtstbijzijnde buurtbewoner.
Beiden hebben eerste hulp verleend terwijl het kind braakte en regelmatig wegrakingen had Ook de polsslag viel soms weg. Vervolgens werd het kind overgedragen aan het ambulancepersoneel. Het jongetje bleek aan de aandacht van de
ouders ontsnapt te zijn. Hij is in goede conditie uit ziekenhuis ontslagen. De
Maatschappij beloonde deze redding met een oorkonde en een pen met
inscriptie.
Dossier 6804
Soest, 20 juni 2003
Redders: Koen van Barneveld, René Westerveld
Op 20 juni 2003 fietste de 3-jarige Karel D. met zijn driewieler in een vijver
vlakbij een kinderboerderij. Zijn even oude vriendje, Koen van Barneveld, zette
het op een schreeuwen en trok daarmee de aandacht van René Westerveld, die
met een tas vol boodschappen net langsfietste. Die zag het jongetje spartelend
onder water verdwijnen, sprong het water in en kreeg Karel D. te pakken.
Hierna bracht hij hem naar het ouderlijk huis. Eerste Hulp bleek niet nodig.
Vanwege de snelle redding, mede mogelijk gemaakt door alarmering door
3-jarig vriendje, besluit het bestuur als volgt te bekronen: brons voor de redder
René Westerveld en een leuk aandenken voor de 3-jarige Koen van Barneveld.
Dossier 6805
Zuidhorn 27 juni 2003
Redder: T. Katgert
Op 27 juni 2003 loopt de 77-jarige mevrouw P. uit Noordhorn de ophaalbrug
op over het Van Starkenborghkanaal nabij Zuidhorn terwijl het stoplicht op
rood staat en de brug omhoog gaat. Wanneer ze terug wil springen de weg op,
belandt zij in het water, waarbij zij haar been breekt. De 44-jarige heer T. Katgert springt haar onmiddelijk achterna, redt haar en houdt haar op veilige
afstand van het op dat moment onder de brug varende schip, opdat ze niet zou
worden meegezogen. Omdat de wal te hoog was om door omstanders uit het
water getrokken te worden, moesten redder en geredde drie kwartier wachten
voordat ze door de brandweer op het droge gebracht konden worden.
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Het bestuur van de Maatschappij bekroonde deze moedige redding met een
zilveren medaille met oorkonde.
Dossier 6806
Sassenheim, 20 juli 2003
Redder: Mevrouw Van Zuylen-Haneveld
Op 20 juli 2003 ziet mevrouw Van Zuylen-Haneveld uit Sassenheim dat twee
kleine kinderen bezig zijn te verdrinken buiten de veilige zone van het Valkenburgse meertje. Zij brengt beide kinderen veilig aan de kant. Het bleek te gaan
om een meisje, dat net haar zwemdiploma had, en haar jongere broertje, zonder diploma. Beide kinderen waren aan het spelen. Toen het broertje zijn zusje
volgde in dieper water verloor hij vaste bodem en greep zich vast aan zijn zusje.
Beide kinderen raakten in paniek en dreigden te verdrinken.
De snelle aktie van mevrouw Van Zuylen werd door het bestuur van de Maatschappij bekroond met een oorkonde.
Dossier 6807
Maassluis, 27 februari 2003
Redders: F.R. Stam, O. Celikkaya
Een werknemer van “Shoarma Shalom” wilde op 27 februari 2003 de bestelauto van zijn werkgever gaan besturen. Door een bedieningsfout reed het voertuig van de kade het water in van de Haven. Door de klap werden meerdere
personen gealarmeerd. Inmiddels was de auto enkele meters van de kade afgedreven en gedeeltelijk gezonken. De bestuurder trachtte tevergeefs het portier
te openen om zich uit het voertuig te bevrijden. Daarop waren de eigenaar van
“Shoarma Sjalom” de heer F.R. Stam en een andere werknemer de heer O.
Celikkaya het water in gesprongen. Zij trachten eerst het portier aan de
bestuurderszijde te openen; toen dat niet lukte probeerden zij de achterklep
open te krijgen. Toen dat ook niet lukte probeerden zij nogmaals het portier bij
de bestuurder. Ditmaal hadden zij succes en kon de bestuurder de heer B-E
worden bevrijd en met hulp van omstanders op het droge worden gehaald.
Vermeld dient te worden dat door de lage temperatuur van het water de heren
Stam en Celikkaya onderkoeld waren geraakt: zij werden door het inmiddels
aanwezige ambulancepersoneel behandeld. Voorts was de heer Celikkaya met
zijn voet klem komen te zitten tussen het portier en de carrosserie van de
bestelauto.
Door het daadkrachtig optreden van de heren Stam en Celikkaya kon de
bestuurder van een gewisse verdrinkingsdood worden gered. Het bestuur van
de Maatschappij bekroonde deze aktie met een zilveren medaille met oorkonde
voor beide redders.
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Dossier 6808
Geertruidenberg 1 augustus 2003
Redders: Mevrouw H.W. Ligtvoet-Sas en de heer P.M. Willart
Op 1 augustus 2003 raakte de 5-jarige V.S. uit Dongen te water in de lokaal als
gevaarlijk bekend staande zandput “De Veerse Pot”. Hij kon niet zwemmen en
verdween onder water. Zijn ouders probeerden hem te redden, maar omdat zij
ook niet konden zwemmen kwamen zij in een levensgevaarlijke situatie.
Mevrouw H.W. Ligtvoet-Sas en de heer P.M. Willart hebben eerst het kind en
daarna de moeder mevrouw E.T. aan de kant gebracht. De vader kon zichzelf
in veiligheid brengen. Door de ambulance werd zuurstof toegediend.
De snelle doeltreffende aktie van de beide redders in een onoverzichtelijke situatie wordt door de bestuurders van de Maatschappij bekroond met een bronzen medaille met oorkonde.
Dossier 6809
Oosterhout 6 augustus 2003
Redders: S. in ‘t Groen, K. Verdaes
Op 6 augustus 2003 ziet mevrouw Grootveld de 60-jarige heer Van D. voorover in het water van het recreatiepark Surae te Drost liggen. Gealarmeerde
leden van de reddingbrigades, de heer Sarath in ‘t Groen en de heer Koen Verdaes, trekken de man op de kant en stellen vast dat er geen hartslag meer is en
beginnen reanimatie. Na enkele minuten komen ademhaling en hartslag weer
op gang. Ongeveer 23 personen (medewerkers van het park, bezoekers en de
begeleider van het geestelijk gehandicapt slachtoffer) hebben aan de reanimatie
deelgenomen of anderszins hand- en spandiensten verricht. Het slachtoffer is
na 7 dagen uit het ziekenhuis ontslagen na enige tijd op de IC te hebben gelegen.
Er was hier sprake van voorbeeldige samenwerking en hulpverlening volgens
het boekje.
Het bestuur van de Maatschappij heeft deze redding beloond met een waarderend schrijven voor de heren In ‘t Groen en Verdaes en een oorkonde voor de
reddingbrigade.
Dossier 6810
Amsterdam Slotervaart, 18 juli 2003
Redder: H. Haarbosch
Op 18 juli 2003 springt een onbekende jonge vrouw in de Slotervaart te
Amsterdam. De heer H. Haarbosch wordt door zijn vriendin op de drenkeling
opmerkzaam gemaakt. Hij springt in zijn ondergoed in het water, draait het
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bewusteloze slachtoffer op haar rug en brengt haar richting de wal. Hier moet
hij ca. 5 minuten wachten voor het slachtoffer door brandweer en ambulance
op de kant getrokken wordt. De redder, voor wie verder geen aandacht is, blijft
5 minuten rusten in het water om van alle spanningen bij te komen en zwemt
dan naar zijn tuin aan de overkant van de vaart.
Door zijn inspanningen is de pijn aan zijn schouder die hij reeds eerder had,
toegenomen. Het slachtoffer, die onder invloed van drugs was, deed waarschijnlijk een suicide poging.
Het bestuur bekroonde deze redding met een bronzen medaille met oorkonde.
Burgemeester J. Cohen van Amsterdam reikte in het stadhuis e.e.a. uit aan de
redder in het bijzijn van een gedeelte van het bestuur van de Maatschappij.

Dossier 6812
Amstelveen 29 augustus 2003
Redders: L. Kramer; S. De Christofaro
Op 29 augustus raakt een auto met vier inzittenden te water in de Amstel.
Twee inzittenden weten zich al uit hun auto te bevrijden op moment dat de
heren Kramer en De Christofaro langs komen rijden. Deze heren zwemmen ca
6 meter naar de nog drijvende auto en weten de in paniek geraakte drenkelingen, die niet kunnen zwemmen, te redden. Inmiddels is bekend dat er nog
twee andere passagiers in de auto zitten. Ondanks alle reddingspogingen komt
de hulp voor één van deze twee te laat, omdat de auto inmiddels naar de
bodem is gezonken. De Amstel is ter plaatse vier meter diep. De ander wordt
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zwaargewond in het ziekenhuis opgenomen, waar hij later overlijdt.
Het moedige optreden van de redders – met in ieder geval goede afloop voor
twee van de vier drenkelingen – wordt beloond met een zilveren medaille met
oorkonde.
Vermelding dient voorts dat de redders met tegenwoordigheid van geest de
plaats waar de auto gezonken was, markeerden met een lange paal, opdat de
brandweer bij de voortzetting van de redding niet behoefde te zoeken naar de
auto.
Dossier 6813
Amsterdam, 14 oktober 2003
Redders: M.L. Bakker, A. Pieters en Aznag
Op 14 oktober rijdt een 96-jarige man, waarschijnlijk door een bedieningsfout,
met zijn auto in Amsterdam de Admiralengracht in. De omstanders Bakker,
Pieters en Aznag springen het water in en krijgen met veel inspanning het
slachtoffer uit de auto, die inmiddels wel al onder water is verdwenen. Daarna
wordt nog eens gedoken om te kijken of er nog meer passagiers waren. Reanimatie wordt door de redders zelf uitgevoerd. Dit lijkt aanvankelijk succesvol,
maar de drenkeling overlijdt later nadat de hulp was overgenomen door ambulance en ziekenhuis.
Het bestuur van de Maatschappij heeft deze redding beloond met een waarderend schrijven.
Dossier 6814
Voorburg, 17 mei 2003
Redders: Daniëlle Bourquin
Op 17 mei 2003 haalde de 21-jarige Daniëlle Bourquin de 66-jarige heer VdB
uit de sloot van de Prins Bernhardlaan in Voorburg. Deze was onwel geworden
en voorover in het water gevallen waar hij door onbekende oorzaak niet zelf uit
kon komen. De heer VdB werd overgebracht naar een ziekenhuis.
Het bestuur heeft deze redding bekroond met een waarderende schrijven van
de Maatschappij, uit te reiken door de burgemeester van Voorburg-Leidschendam.
Dossier 6815
Leerdam, 30 augustus 2003
Redders: J.A. Laponder, B. Thenu
Op 8 augustus 2003 zien twee jongens de 2-jarige Pepijn R. uit Arnhem in de
sloot liggen van de Lindenstraat in Leerdam met zijn hoofd onder water. Hij is
aan de ouderlijke aandacht ontsnapt tijdens een feestje in het buurthuis. De
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jongens beginnen reanimatie. Dit blijkt succesvol want het kindje komt huilend het ziekenhuis binnen.
Vanwege deze snelle redding en goede hulpverlening worden de beide redders,
J.A. Laponder uit Leerdam en B. Thenu uit Maarssen beloond met een waarderend schrijven.

Getuige van een ongeval?
• Schakel omstanders in en bel direct 112. Vertel duidelijk waar je bent en wat
er gebeurd is.
• Haal het slachtoffer uit het water.
• Blijf voorzichtig: duik niet in het water, maar kies een andere manier om het
water in te gaan.
• Gebruik een touw of stok of aan elkaar geknoopte kleding om de drenkeling
op de kant te krijgen.
• Help ook de redder.
• Verzorg het slachtoffer. Pas reanimatie toe totdat de ambulance is gearriveerd.
• Verzorg ook de redder.
• Volg altijd de aanwijzingen van het ambulancepersoneel op.

Kortom:..

Doe iets!!!
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Bekroning
Reddingsgevallen worden de Maatschappij bekend door speurwerk in de dagbladen en door spontane meldingen. Elke melding is welkom!
Na ontvangst van een melding wordt de burgemeester en/of de politie om
nadere gegevens gevraagd, waarna het bestuur een bekroning kan toekennen.
Na een toekenning wordt de burgemeester gevraagd de bekroning namens de
Maatschappij uit te reiken. Tussentijds wordt aan gemeenten gevraagd de spelling van de namen van de redders te verifiëren (heel wat keren bleek in het verleden dat een redder beteuterd keek naar de in medaille en oorkonde aangebrachte naam).
De uitreikingen zijn stemmige bijeenkomsten, met familie en verwanten van
redder(s) en geredde(n) en vaak de politie en anderen, die tijdens de redding
assistentie verleenden. De plaatselijke pers wordt steeds uitgenodigd.
In het overzicht van de bekroonde reddingen van 2003 zijn foto’s van enkele
uitreikingen opgenomen.
In 2003 kwamen ruim 40 meldingen binnen, waarvan 23 konden worden
bekroond met een medaille met oorkonde, een oorkonde of een waarderend
schrijven.
De Maatschappij is een ieder erkentelijk, die informatie verschafte en zo bijdroeg
aan de mogelijkheid een bekroning toe te kennen.
De medaille is in het jaar van oprichting 1767 ontworpen en is de oudste
medaille in Nederland die wordt geslagen en toegekend.
Aan de ene zijde wordt afgebeeld hoe De Menslievendheid, voorgesteld door
een vrouw, de drenkeling beschermt tegen de hem bedreigende Dood.
Het Latijnse randschrift REDDITUR HIC ENECTUS AQUIS PATRIAEQUE SUISQUE betekent in het water gesmoord wordt hij aan het vaderland
en de zijnen teruggegeven.
Aan de andere zijde is binnen de lauwerkrans plaats voor de gravering.
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Het latijnse randschrift aan deze zijde OB SERVATUM CIVEM EX DONO
CIC
SOCIET. AMSTELAED. CIDIDCCLXVII betekent tot beloning voor het redden van een burger, geschonken door de Amsterdamse Maatschappij opgericht in
1767

De medaille wordt toegekend voor respectievelijk:
• de inspanning waaraan voor een belangrijk deel de redding en/of de opwekking der levensgeesten van een geredde te danken zijn (brons)
• de redding die op een moedige en verdienstelijke wijze en/of de opwekking
der levensgeesten die op verdienstelijke wijze plaatsvond (zilver)
• de redding die met gevaar voor eigen leven en/of de opwekking der levensgeesten die op zeer verdienstelijke wijze plaatsvond (goud).

Tips voor baders en zwemmers
•
•
•
•
•
•
•

Ga nooit vermoeid en bezweet het water in.
Ga nooit het water in wanneer je net gegeten hebt.
Kan je niet zwemmen? Ga dan nooit verder dan tot je heupen in het water.
Speel nooit met een drijvend voorwerp in zee bij aflandige wind.
Ga nooit alleen in het water, maar met een groepje mensen.
Ga niet te snel in het water als je net een zonnebad hebt genomen.
Maak eerst handen en polsen goed nat om je lichaam aan de watertemperatuur te laten wennen.
• Blijf uit de buurt van vaarwegen; schippers zien je nauwelijks.
• Blijf uit de buurt van boeien, zandbanken, dammen of pieren.
• Houd rekening met eb en vloed.
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Voorlichting
Voorlichting is het belangrijkste middel van de Maatschappij om haar doelstelling te verwezenlijken: de beperking van de nadelige gevolgen van verdrinking.
Daarin begrepen is de voorlichting over de resultaten van de andere aktiviteiten,
zoals onderzoek en bekroning.
Het liefst zou de Maatschappij met deze voorlichting het publiek bereiken, dat
op korte of langere termijn geconfronteerd zal worden met een verdrinkingsongeval, zodat het in staat is op de juiste wijze te handelen.
Dit is uiteraard onmogelijk omdat niet vantevoren is vast te stellen waar en
wanneer een ongeluk zal plaatsvinden en wie er dan toevallig langskomt. Daarom richt de Maatschappij zich op ‘tussen-personen’, die de informatie kunnen
doorgeven en uitdragen, zoals gemeentebesturen, burgemeesters, hulpverleningsdiensten zoals politie en brandweer, docenten, beheerders en besturen van
watersportverenigingen.
Bekroningen
De bekroningen zijn er uiteraard om hulde te brengen aan de redders. Van de
uitreiking gaat een voorlichtende werking uit, des te meer naarmate er bekendheid aan wordt gegeven. Daarom stelt de Maatschappij het op prijs indien de
burgemeester de uitreiking wil verzorgen in aanwezigheid van familie, vrienden
en de lokale pers.
Op een enkele uitreiking na die bij Maatschappij in Amsterdam plaatsvond,
werden de bekroningen van het afgelopen jaar door burgemeesters verricht. De
Maatschappij is hen daarvoor dankbaar. De Maatschappij bezit veel krantenknipsels over uitreikingen, die hun uitwerking qua beeldvorming in de regio
niet zullen missen.
Het bestuur van de Maatschappij streeft ernaar zo veel mogelijk uitreikingen bij
te wonen.
Jaarverslag
Het jaarverslag bevat de samenvatting van de aktiviteiten van de Maatschappij.
Website
Doel en aktiviteiten van de Maatschappij worden in het kort op de website
www.drenkeling.nl weergegeven.
Gevallen van redding kunnen via de website worden gemeld; ook kunnen de
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details van het verloop van de redding op een vragenformulier worden ingevuld
en online ingediend.
De Maatschappij geeft op de website verslag van recente bekroningen.
Als onderdeel van de site is de voormalige website van het congres www.drowning.nl opgenomen. Deze laatste blijft aldus nog (tijdelijk) actief. De onderzoeksresulaten, zoals die op het World Congress on Drowning in juni 2002
zijn gepresenteerd, en de aanbevelingen die werden opgesteld, zijn per werkgroep onderverdeeld en kunnen van de site worden afgedrukt.
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Instellingen actief op het terrein van preventie, redden,
eerste hulp en bekroning
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Rokin 114 B, 1012 LB Amsterdam
Tel. 020 6241763, fax 020 6271317
E-mail: info@drenkeling.nl.
Websites: www.drenkeling.nl
www.drowning.nl
De Maatschappij houdt zich steeds aanbevolen o
ver reddingen te worden geïnformeerd.
Twee organisaties die zich eveneens bezighouden met het lot van drenkelingen:
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij KNRM
De KNRM is een professionele organisatie met moderne reddingboten, die
vanaf onze kust schepen te hulp schiet, die op de Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer in problemen zijn geraakt. Men beschikt over een aantal daartoe ingerichte reddingsstations.
Men kan donateur of lid worden. En er is plaats voor vrijwilligers en ‘opstappers’ op de boten. Er is een uitgebreid assortiment aan artikelen zoals boeken,
kleding, video’s (o.a. die welke samen met de Maatschappij tot Redding van
Drenkelingen werden ontwikkeld) te verkrijgen.
Postbus 434, 1970 AK IJmuiden; bezoekadres Haringkade 2 (tel. 0255
520501, fax 522572).
E-mail: knrm@knrm.nl.
Website: www.knrm.nl
Reddingsbrigades Nederland KNBRD
Reddingsbrigades Nederland is de koepelorganisatie van de vele zelfstandige
lokale reddingbrigades in het gehele land, die o.a.onderricht organiseren in
zwemmend redden, bewakingsdiensten verrichten aan stranden, en reddingsoperaties uitvoeren aan stranden en in overstroomde gebieden. Wie zich wil
aansluiten bij een reddingsbrigade, kan daarvoor de Gouden Gids en/of het
telefoonboek raadplegen of schrijven of bellen naar:
Dokweg 149, 1976 CA IJmuiden (tel. 0255 545858, fax 512584)
E-mail: postmaster@redned.nl.
Website: www.redned.nl.
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Overige instellingen die actief zijn op het terrein van preventie, redden, eerste hulp
en bekroning:
Het Oranje Kruis
Het Oranje Kruis bewaakt namens de overheid de eenheid en kwaliteit van de
opleiding tot het eenheidsdiploma EHBO en de afgeleide certificaten. Zij doet
dit door het vaststellen van de leerstof, het afnemen van de examens en het uitgeven van diploma’s. De opleidingen worden verzorgd door EHBO-organisaties, afdelingen van het Nederlandse Rode Kruis en door commerciële opleidingsinstituten. Het Oranje Kruis werkt samen met alle instellingen die zich
bezighouden met pre-professionele hulpverlening en eerste hulp bij ongelukken, waartoe ook reanimatie behoort.
Zij kan een geïnteresseerde naar de geëigende EHBO-vereniging doorverwijzen, of naar de plaatselijke afdeling van de Hartstichting, waar men onderricht
in eerste hulp en reanimatie kan krijgen.
Postbus 16462, 2500 BL Den Haag (tel. 070 3383232, fax 3544151).
E-mail: ok@ehbo.nl.
Website: www.ehbo.nl.
Stichting Carnegie Heldenfonds
Deze stichting bekroont mensen die anderen gered hebben met gevaar voor
eigen leven, dus ook in geval van verdrinking.
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (tel. 070 4416457, fax 4417823)
Stichting Consument en Veiligheid
Deze stichting onderzoekt voor overheid en instellingen de frequentie en aard
van ongevallen in de privé sfeer, d.w.z. thuis en in de vrije tijd, en geeft adviezen gericht op de preventie daarvan. Voor de komende jaren staat o.a. onderzoek naar verdrinking, gericht op ontwikkelen van voorlichting in Nederland
hierover, geprogrammeerd.
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De Stichting Consument en Veiligheid bereidde in opdracht van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen het congresgedeelte van het World
Congress on Drowning 2002 voor.
Postbus 75169, 1070 AD Amsterdam (tel. 020 5114511, fax 6692831) Servicedesknummer 020 5114567
E-mail: infodesk@consafe.nl
Website: www.consument-en-veiligheid.nl
Nederlandse Hartstichting
De Nederlandse Hartstichting organiseert, in het kader van de bestrijding van
hart- en vaatziekten, reanimatielessen. Uitvoerenden zijn de plaatselijke afdelingen.
Bordewijklaan 3, 2591 XR Den Haag (tel. 070 3155558, fax 3838752)

Tips voor veilig varen
• Vertel achterblijvers (ouders, familie, vrienden) wat je gaat doen.
• Let tijdens het varen goed op.
• Zorg voor de juiste kleding (altijd een hoofddeksel) en draag steevast een
reddingsvest
• Zorg dat je genoeg brandstof voor de motor hebt.
• Onderhoud je boot goed.
• Kijk alles na voordat je met de boot vertrekt.
• Luister naar de weerberichten.
• Neem actuele waterkaarten mee.
• Bedenk vooraf waarheen je kunt gaan als de wind draait of als het weer zo
slecht wordt dat je niet meer kunt doorvaren.
• Neem eens les of volg een cursus bij een zeilschool.
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Samenstelling van het bestuur en de commissies
Per 31 december 2003

Uitvoerend bestuur:
Mr B. Heldring		
Jhr.drs. F.S. von Balluseck
Prof.dr. Th.M. van Gulik

voorzitter
penningmeester
ondervoorzitter

Overige bestuurders:
Mr. J.M. Boll, jhr.mr. J.E. van der Does de Willebois, mr. J.C.M. van Dorp,
mr. F.J.A. van Hall (per 23-2-2004) mr. J.A.G. Jonckheer, jhr.drs. H.S. van
Lennep, ds. N.M.A. ter Linden, mr. R.J. graaf Schimmelpenninck.
Consulent-bestuurders:
Prof.dr. J. Bierens, prof.dr. P.A. Voûte
Secretaris:
J.G.P. van Huls van Taxis
Commissie van Advies:
Prof.dr. D.A. Bosch, prof.dr. W.H. Brummelkamp, prof.dr. J.T.A. Knape
Ere-bestuurders:
Mr. W.H.C. Boellaard, C.C. Delprat, arts, J.F. Dudok van Heel,
mr. H. baron van Imhoff, R.C. Kolff, prof.dr. A.M. van Leeuwen,
mr. O. Regout, jhr.mr. J.P.E. Teding van Berkhout.

Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Rokin 114 B, 1012 LB Amsterdam
tel.: 020 6241763, fax: 020 6271317
e-mail: info@drenkeling.nl
website van de Maatschappij: www.drenkeling.nl
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