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De Maatschappij heeft ten doel:
• het bevorderen van alles dat kan strekken ter voorkoming van verdrinken
• het ontwikkelen van het reddingwezen voorzover dit op het redden van drenkelingen in de ruimste zin betrekking heeft.
De Maatschappij werd in 1767 opgericht en streeft deze doelstellingen na
door voorlichting, onderzoek en bekroning van geslaagde reddingpogingen.
In dit verslag informeren wij u over onze werkzaamheden in 2004.
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Algemeen

Het bewustzijn in Nederland en daarbuiten dat er veel verdrinkingen zijn en
dat hiervan vele kunnen worden voorkomen, groeit.
De Maatschappij volgt deze ontwikkelingen op de voet en doet wat in haar
vermogen ligt om dat bewustzijn te vergroten.
De Maatschappij propageert in dat verband de installatie in openbare zwembaden van automatische systemen, die potentiële verdrinkingen detecteren en
zwembadpersoneel alarmeren.
De follow-up van het door de Maatschappij in de RAI geïnitieerde World
Congress on Drowning, dat van 26 tot 29 juni 2002 plaatsvond, nadert definitieve afronding. Het eindverslag van het congres, neergelegd in het Handbook
on Drowning, uitgegeven door Springer Verlag, ligt thans bij de drukker en zal
in de loop van 2005 via de reguliere boekhandel verkrijgbaar zijn.
Aanbevelingen
Van het document Final recommendations of the World Congress on Drowning,
Amsterdam 26 – 28 June 2002, volgt hier een beknopt résumé.
• Er is een nieuwe definitie van verdrinking nodig, met name ten behoeve van
een juiste registratie van verdrinkingsongevallen; de registratie moet beter en
internationaal worden opgezet. Vooral is op dit vlak aandacht nodig voor
verdrinking in ontwikkelingslanden. (Tijdens het congres is een voorlopige
definitie geformuleerd)
• Rapportage van verdrinkingsgevallen moet uniform zijn.
• Beleid en samenwerking is nodig op het gebied van preventie.
• Iedereen moet leren zwemmen. Dit geldt in het bijzonder voor politie-agenten en brandweerlieden.
• Reddingstechnieken moeten worden onderworpen aan onderzoek.
• Iedereen die zich beroepshalve in de buurt van water bevindt, moet reanimatietechnieken leren.
• Voor behandeling van ernstige verdrinkingsgevallen dienen onderzoek en
opleiding nader te worden gespecialiseerd. Dit geldt ook voor ziekenhuisop3

names, bijvoorbeeld voor het aandachtsgebied van patiënten met hersenbeschadiging ten gevolge van verdrinking.
• Het dragen van de juiste, tevens isolerende, overlevingsvesten moet worden
bevorderd.
• De veiligheid van duiker-vissers en van recreatie-duikers vraagt meer aandacht.
• Aan de bewaking van stranden is nog veel te verbeteren, zoals eenheid van
borden en signalen, risiko-analyse van stranden, verbetering van surveillance-technieken, eenheid van trainingprogramma’s van strandwachten.
• Verdere technische ontwikkeling is nodig van reddingsboten, die op specifieke taken en werkomstandigheden zijn afgestemd.
• De juridische implicaties van verdrinkingsongelukken en de aansprakelijkheid van redders moeten helder worden.
• Ontruimingsplannen van grote passagiersschepen moeten gekeurd worden.
Deze aanbevelingen, en hun implementatie, behoeven de volle ondersteuning
van de overheid en organisaties en instellingen (zowel nationaal als internationaal) en van verantwoordelijke individuen.
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, medische behandeling en nazorg van verdrinking.
Met deze organisaties zal in de komende jaren contact 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 kunnen worden
genomen
Nieuw initiatief:
legpenning van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Naast de bekroning van reddingsgevallen met een gouden, zilveren of bronzen
medaille, wil de Maatschappij personen onderscheiden die zich op een uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor het lot van drenkelingen. Hieronder wordt
verstaan al hetgeen kan strekken tot voorkoming of behandeling van verdrinking en tot ontwikkeling van het reddingwezen voorzover dit op het redden
van drenkelingen in de ruimste zin betrekking heeft. De onderscheiding,
waarvoor een breed internationaal draagvlak wordt beoogd, zal tenminste eens
in de vijf jaar worden toegekend te beginnen in 2007. De onderscheiding
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bestaat uit een legpenning van de Maatschappij en een oorkonde.
Kandidaten voor de legpenning worden, vergezeld van een schriftelijke motivering, bij de Maatschappij aangemeld. Voordracht van de kandidaat zal
tevens onderwerp zijn van een pré-advies van de Raad van Advies van de
Maatschappij.
De onderscheiding wordt uitgereikt in een openbare bijeenkomst die door het
bestuur van de Maatschappij wordt bijeengeroepen. Aan de ontvanger van de
onderscheiding zal in voorkomende gevallen, worden gevraagd een lezing te
geven over zijn of haar activiteiten in het reddingwezen. In deze bijeenkomst
zal de Maatschappij het veld van het reddingwezen in brede zin betrekken.

Bestuurswisseling

Buiten de verslagperiode vond in februari 2005 de statutair geregelde tweejaarlijkse bestuurswisseling plaats.
Mr B. Heldring trad af als voorzitter en werd opgevolgd door prof.dr Th.M.
van Gulik, die tot die tijd ondervoorzitter was.
Mr F.A.J. van Hall trad aan als nieuwe ondervoorzitter.
De Maatschappij dankt Mr Heldring voor zijn inzet gedurende de afgelopen
twee jaar en wenst prof. Van Gulik succes in zijn nieuwe functie.
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Bekroonde reddingen 2004
Dossier 6816
Harlingen, 24-12-2003

Op 24 december 2003 raakt op de Waddenzee bij windkracht 5 en mist met
een zicht van 100m een motorjacht in brand. Door de hevige brand moesten
de vier opvarenden overboord springen. Zij worden gered door de schipper
en de opstapper van de YE 182. De redders H.J. Jumelet en M.C. Lont
worden beloond met een oorkonde. Omdat twee van de drenkelingen vrijwilliger zijn van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij worden de
redders tegelijk gehuldigd door deze instelling.

Dossier 6817
Etten-Leur, 20-7-2003
Op 20 juli 2003 ontsnapt de 6-jarige Quyen Hurkx aan de aandacht van zijn
vader. Het kind loopt de Westpolderplas in en het is aan de heer R. Koning
te danken dat de luchtbellen opgemerkt werden op de plek waar Quyen
ondergegaan was. Samen met de havenmeester de heer A. Stoop haalde hij
het slachtoffertje naar boven. Toen de heer Koning met het kind in zijn
armen het water uit rende, kwam het slachtoffer bij kennis. De beide redders
werden beloond met een bronzen medaille met oorkonde.
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Dossier 6818
Amsterdam, 12-4-2003
Op 12 april 2003 valt een Amerikaanse toerist, Ben Ali, voor de ogen van
ruim honderd terrasbezoekers in de Keizersgracht. Wanneer een passerende
waterfietser hem niet kan redden, springt mevrouw A. Perlin het water in. Zij
krijgt de man te pakken voordat hij vanwege een epileptische aanval onder
water verdwijnt. Het slachtoffer is zo verstijfd dat mevrouw Perlin samen met
hem dreigt te verdrinken. Ofschoon niemand van de omstanders reageert op
haar hulpgeroep, weet ze de drenkeling naar de steiger te zwemmen. Daar
wordt ze geholpen de drenkeling op het droge te hijsen. De Maatschappij
beloont mevrouw Perlin met een zilveren medaille met getuigschrift.

Dossier 6820
Zevenhuizen-Moerkapelle, 14-11-2003
Op 14 november 2003 is de 6-jarige Dani Slingeland met twee vriendjes aan
het spelen op een afgelegen talud. Hij valt in het water en kan nog met zijn
hoofd boven water blijven. Dani wordt door zijn vriendjes Jan Jaap Hartog en
Mark Büdger op het droge getrokken. De redders krijgen een oorkonde en
een cadeautje.

Dossier 6821
Stadskanaal 2-11-2003
Op 2 november 2003 belandde de heer P. met zijn echtgenote en twee kinde-
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ren na een ongelukkige inhaalmanoeuvre met de auto in het water. De auto
zonk snel. Een vijftal voorbijgangers en buurtbewoners haalden de slachtoffers uit de auto. De redders mevrouw H. Reints en de heren H.H. Hummel, M. Zwitser, H.G. Mezach en T. Grooten werden beloond met bronzen
medailles met bijbehorende getuigschriften.

Dossier 6822
Amsterdam, 13-1-2004
Op 13 januari 2004 geeft mevrouw I.M. Lamers gas in plaats van te remmen
en komt met haar auto in de gracht. Ze maakt een portier open, maar die gaat
weer dicht wanneer ze haar veiligheidsgordel losmaakt. De auto begint te zinken en ze krijgt het portier niet meer open. De heer A. Kool is te water
gesprongen, heeft de achterruit ingetrapt en het slachtoffer uit de auto
gehaald. Samen zijn zij naar de kant gezwommen. De redder wordt door de
Maatschappij beloond met een zilveren medaille met bijbehorende oorkonde.

Dossier 6823
Helmond, 23-4-2003
Op 23 april 2003 ging de heer N. van Ham samen met zijn kleinzoon vissen
in het Eindhovens kanaal. Toen zijn kleinzoon geïnstalleerd was, gleed de
heer Ham uit en viel van het hoge talud in het water. Door de kou en zijn
zware natte kleding kon hij niet op het droge klimmen. Zijn kleinzoon haalde
hulp en de heer Coolen, die toevallig voorbij reed, haalde nog meer hulp en
gezamenlijk wisten zij het slachtoffer te redden. De heren B.L.M. Coolen,
H.C.J.A. Velings ontvingen een waarderend schrijven en kleinzoon Jari van
Ham werd beloond met een oorkonde.

Dossier 6824
Katwijk, 20-1-2004
Op 20 januari 2004 raakt de 72-jarige heer Van Dijk bij het controleren van
zijn bootje te water. Door zijn dikke winterkleding kon hij zich niet redden.
Zijn hulpgeroep wordt door drie chauffeurbeladers van de reinigingsdienst
gehoord. Deze wisten het bejaarde slachtoffer op de kant te trekken, waarbij
één van de redders een rib blesseert. De heren C.W. van Dijk, D. van Duin
en K. de Wit worden beloond met een oorkonde.
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Dossier 6826
Oostburg-Sluis. 3-2-2004
Op 3 februari 2004 zien mevrouw Dieleman, haar dochter Carlien en de heer
Beije een vrouw in het “grote gat” in Sluis liggen. Zij gaan gedrieën te water
en hijsen de vrouw op een steiger. Mevrouw Dieleman is verpleegster geweest
en neemt de reanimatie op zich. De redders worden door de Maatschappij
beloond met een oorkonde.

Dossier 6827
Giessenlanden-Hoornaar, 30-1-2004
Op 30 januari 2004 wordt de 55-jarige mevrouw Cernoia-Zanen door een
onverwachte beweging van haar hond in een diepe moddersloot getrokken. Zij
verdwijnt steeds dieper in de modder. De 58-jarige mevrouw Merrienboer-de
Bruijn wordt gealarmeerd door de hond en ziet nog net het hoofd van het
slachtoffer boven water. Het lukt haar echter niet om haar uit de zuigende
modder te trekken. De redster laat het slachtoffer daarom de takken van een
boom vasthouden en gaat hulp laten. Uiteindelijk lukt het samen met twee
voorbijgangers, de heren Van Muilwijk en De Groot, om de onderkoelde
drenkeling op het droge te krijgen. De redders worden beloond door de
Maatschappij met een oorkonde.
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Dossier 6828
Leersum-Leusden, 21-3-2004
Op 3 maart 2004 trekt de 5-jarige Victor Hüu Thiên zijn zwembandjes uit en
springt in het diepe deel van het zwembad in Leusden. Vier schoolvrienden
zijn aan het spelen. Twee duikende vrienden, de 13-jarige Sebastiaan Waslijah
en Pim Voorwerk, zien het kind op de bodem liggen en slaan alarm. De ook
13-jarige Emiel Hendriks brengt de drenkeling boven water en de 14-jarige
Rianne van Blokland waarschuwt de badmeester, die de reanimatie begint. Bij
deze redding wordt Emiel Hendriks beloond met een zilveren medaille; de
anderen krijgen een oorkonde.

Dossier 6829
Rotterdam, 3-3-2004
Op 3 maart 2004 ontsnapt de 4-jarige Jovian Roberts aan de aandacht van
zijn moeder in het zwembad Zevenkamp in Rotterdam en verdwijnt in het
diepe bad. De 11-jarige Jovana Lazerevic ziet het kind liggen op de bodem
van het bad. Zij alarmeert het zwembadpersoneel en die brengt het jongetje op
het droge. Het personeel reanimeert het slachtoffertje. De redster wordt
beloond met een bronzen medaille met ingelijste oorkonde en tevens een
cadeautje.

10

Dossier 6830
Westland-Honselersdijk, 18-3-2004
Op 18 maart 2004 raakte de 2-jarige Sandra Vermolen met haar fietsje te
water. Een bewoonster hoorde haar gillen en zag nog net een handje boven
het water uitkomen. Haar 15-jarige zoon, T.A. Disseldorp, trok daarop een
sprint en ging het water in. Hij wist de inmiddels onder water verdwenen
peuter op de tast te vinden en kon haar op de kant krijgen. De redder werd
beloond met een bronzen medaille met bijbehorende oorkonde.

Dossier 6831
Eindhoven, 4-4-2004
Op 4 april 2004 ontving de politie van Brabant-Zuidoost een melding dat een
auto te water was geraakt in het Eindhovens Kanaal. Toen agent de heer R.
van Kleef ter plaatse kwam, was de auto reeds onder water verdwenen. De
bestuurder zat volgens de toeschouwers er nog in. De redder dook meteen het
water in en kon het slachtoffer, de heer F. Hoefakker, door het portierraam
naar buiten trekken. De heer Van Kleef werd beloond met een zilveren
medaille met bijbehorende oorkonde.

Dossier 6832
Leeuwarden, 14-4-2004
Op 18 april 2004 zag brugwachter, de heer M. Nagelhout, het slachtoffer de
gracht in springen in een kennelijke suicidepoging. De heer Nagelhout ging
gekleed te water en kon het bewusteloze slachtoffer uit het water halen. Het
bestuur beloonde de redder met een zilveren medaille met oorkonde.

Dossier 6833
Tholen-Sint Maartensdijk, 1-5-2004
Op 1 mei 2004 verloor de 19-jarige V.E. van Vossen de macht over het stuur
van zijn auto, reed het dijktalud af en kwam ondersteboven in de naastliggende sloot terecht. Zijn vriendin, de 17-jarige Liecke van der Aa, kwam daarbij
onder water onder de auto te liggen. De bestuurder kon zelfstandig uit de auto
kruipen, maar Liecke moest met vereende krachten bevrijd worden. De heer
D.C. Geluk en mevrouw M. Geluk-Vroegop zagen het gebeuren en sloegen
alarm. De heren F. van der Rest en F. Boegem trachtten met de hand de auto
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op te tillen om het slachtoffer onder de auto vandaan te krijgen. Dat lukte
niet. Vervolgens werd met hulp van de heer E.B. Doeselaar en diens trekkertje
de auto opgetild. Daarna werd Liecke door mevrouw H.M. Geilings en
mevrouw W. van Kaam op de kant getrokken, waarop mevrouw Geilings
met de reanimatie begon. Liecke werd zwaar gewond naar het ziekenhuis vervoerd. Het bestuur van de Maatschappij beloonde alle betrokkenen bij deze
redding met zeven bronzen medailles en bijbehorende oorkondes.

Dossier 6834
Den Haag, 26-4-2004
Mevrouw J. Risma verloor op 26 april 2004 de macht over het stuur van haar
auto en kwam samen met haar twaalf maanden oude dochtertje in het water
terecht van de Rijswijkse Waterweg. De heer G. Vlaming dook onmiddellijk
het water in om hulp te bieden. Mevrouw Risma kon het hoofd van haar
kind boven water houden en de redder heeft het kind van haar overgepakt via
de passagiersdeur. Daarna kon hij het bestuurdersportier openen en de moeder zelf redden. De Maatschappij beloonde de redder met een bronzen
medaille met getuigschrift.

Dossier 6835
Haarlem, 5-6-2004
Op 5 juni 2004 reed de 45-jarige heer G.G.W. Gasman over de Kinderhuissingel in Haarlem toen hij met zijn scootmobiel uit de bocht vloog en in het
water van de singel terechtkwam. Op dat moment passeerde de heer E. Mol.
Terwijl zijn vriendin 112 belde sprong de redder meteen het water in: hij zag
de invalidenauto snel zinken. Het slachtoffer zat nog vast met zijn veiligheidsgordel, maar toen de redder die tenslotte los kreeg, kon het slachtoffer door
omstanders op het droge getrokken worden. De Maatschappij beloonde de
heer Mol met een bronzen medaille met bijbehorende oorkonde.

Dossier 6836
Twello-Voorst 22-6-2004
Op 22 juni 2004 reed de 83-jarige heer A.M.W. Resius in Twello op zijn
invaliden-scootmobiel achter zijn vrouw aan die op de fiets reed. Door een
bedieningsfout reed hij de naastliggende sloot in en kwam net zijn been onder
de invalidenwagen klem te zitten. De 17-jarige Jorien Oudshoorn reed met
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haar moeder langs en zij werden gewaarschuwd door mevrouw Resius. Terwijl mevrouw Oudshoorn telefonisch hulp mobiliseerde, ging Jorien meteen
het water in om de drenkeling te redden. Een andere passant hielp haar tenslotte om het slachtoffer op het droge te krijgen. Jorien Oudshoorn werd
beloond met een bronzen medaille met oorkonde.

Dossier 6837
Alphen aan de Rijn, 16 juli 2004
Op 16 juli 2004 reed de heer E.I. Kalshoven over de Hoorn in Alphen aan de
Rijn toen hij vermoedelijk een hartstilstand kreeg. Hij raakte van de weg,
raakte een boom en kwam daarna in een sloot terecht. Een omwonende, de
heer A.G. Harteveld, heeft de bestuurder uit zijn auto gehaald en samen met
de heer W.H.D. Bastel het slachtoffer gereanimeerd. Het bestuur van de
Maatschappij beloonde deze redding met een zilveren medaille met oorkonde
voor de heer Kalshoven en met een bronzen medaille met oorkonde voor de
heer Bastel.

Dossier 6838
Ouderkerk, 3-8-2004
Op 3 augustus 2004 raakte de 2-jarige Issah Boerefijn te water in een vijver.
Hij was aan de aandacht van zijn moeder ontsnapt. De buurtbewoners die
door zijn moeder waren opgetrommeld zagen het jongetje levenloos in het
water drijven. Yvonne Anneveld uit Gouderak dook met kleren en al het
water in en, omdat Issah het bewustzijn had verloren, reanimeerde zij hem al
zwemmend. De redster werd beloond met een bronzen medaille met oorkonde.

Dossier 6839
Leiden, 31-7-2004
Mevrouw M. Lacourt redde op 31 juli 2004 het leven van een 2-jarig jongetje
uit Nijmegen, die in het water was gevallen van de Oude Rijn. Zonder te aarzelen dook de redster de gracht in om het jongetje op te vissen. Op zich was
dit geen ongevaarlijke actie, gezien de fietsen en winkelwagentjes die hier in
het water liggen. Van te voren had zij de ouders van het kind gewaarschuwd
voor het gevaar dat het kind aan de waterkant speelde en toen zij later weer
langs de plek reed zag zij het kind niet meer. Bij nadere inspectie zag zij het
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kind onder water liggen. De Maatschappij beloonde deze redding met een
bronzen medaille met oorkonde.

Dossier 6840
Kampen, 1 mei 2004
De 76-jarige heer J. Lieftink uit Kampen wilde zijn hengel uitleggen. Hij
raakte daarbij echter bekneld tussen een vlonder en de oever en viel gedeeltelijk in het water. Gelukkig werd hij gezien door de heer C. de Graaf. De redder kon het slachtoffer boven water houden totdat omstanders hulp boden.
Het bestuur van de Maatschappij bekroonde deze redding met een waarderend schrijven.

Dossier 6841
Venray, 19-5-2004
De 15-jarige N.M. Masih uit Afganistan ging baden in zwembad “De Sprank”
in Venray. Hij dook het water in en kon niet meer op eigen kracht bovenkomen. Daan en Gijs Bruisten, een tweeling, zagen het slachtoffer op de bodem
van het zwembad liggen en waarschuwden het zwembadpersoneel. Deze haalden de drenkeling uit het water en reanimeerden hem. Via de directie van het
zwembad verzocht de Maatschappij haar dank aan de redders over te brengen.
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Tevens gaf de Maatschappij het dringende advies aan het zwembadmanagement om een automatisch elektronisch onderwater-detectiesysteem te plaatsen
ter voorkoming van dergelijke ongevallen.

Dossier 6842
Tholen-Scherpenisse, 30-5-2004
Op 30 mei 2004 reed de 84-jarige heer A.A. Douw uit de richting van SintAnnaland. In een bocht van de Bartemeetweg naar de Broekseweg begon de
auto te glijden. Hij kwam in de watergang terecht. Het slachtoffer kon aanvankelijk niet uit de auto komen omdat het portier in de modder vastzat. De
heer A. Klippel kon het slachtoffer via de achterdeur bevrijden waarna zij
samen op het droge klommen. Het bestuur van de Maatschappij beloonde de
redder met een waarderend schrijven.

Dossier 6843
Tytsjerksteradiel, 19-6-2004
Op 19 juni 2004 zaten de heren J.C.C.W. Foppele en E. Softic in een klein
bootje, toen eerstgenoemde onwel werd en buiten bewustzijn de boot langzaam deed kantelen. De boot maakte water en zonk uiteindelijk. De heer H.
van der Schaaf zag het gebeuren en omdat hij de eerstgenoemde drenkeling
niet zag bewegen sprong hij in een schouwtje en roeide naar de heer Foppele
om te helpen. De heer Van der Schaaf kon met grote moeite de bewusteloze
drenkeling in zijn bootje hijsen. Onderweg naar de oever kwam de heer Foppele weer bij kennis. De andere drenkeling kon op eigen kracht de kant bereiken.
Het bestuur van de Maatschappij beloonde de heer H. van der Schaaf met een
waarderend schrijven

Dossier 6844
Rouveen-Staphorst, 24-7-2004
Op 24 juli 2004 reed de 20-jarige mevrouw H. Coster met haar auto het
water in van de Conradsweg: zij had in een bocht de macht over het stuur verloren. Haar 21-jarige vriend, de heer M.A. Moorman, die voor haar reed, zag
het ongeval gebeuren en wist haar uit de auto te halen. Deze redding werd
bekroond met een waarderend schrijven voor de redder.
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Dossier 6845
Gouda 13-8-2004
Op 13 augustus 2004 raakt de 35-jarige Regina Bosch de macht over het stuur
van haar auto kwijt en rijdt met haar 3-jarige dochtertje een sloot in. Marco
Riemers, bestuurder van een vuilniswagen, ziet vanuit zijn hoge positie over
het riet van de sloot heen. Andere automobilisten kunnen niet zien dat achter
het riet een auto aan het zinken is. Wanneer Marco bij de auto aankomt is
deze nog 40 cm boven water. Hij haalde eerst de moeder en daarna de dochter uit de auto. Beide drenkelingen zijn met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd, maar blijken niets te mankeren. Deze redding werd beloond
met een waarderend schrijven voor de heer Riemers.

Dossier 6846
Venlo/Tegelen, 9-9-2004
Op 9 september 2004 kwam de 35-jarige heer R.P.H.W. van Dooren met zijn
fiets terecht in een sloot langs de weg. Waarschijnlijk had hij een black-out
gekregen. Enkele passanten zagen het gebeuren en zagen dat het slachtoffer
kopje onder ging. De Maatschappij drukte haar waardering uit voor de doortastend uitgevoerde redding in een waarderend schrijven aan mevrouw L.
Huys en de heren J.J.C. Gruiters, M. Kremers en H. Scheurs.

Dossier 6847
Loppersum 2-8-2004
Op 2 augustus 2004 reed de heer D.B. Meinardi, 62 jaar oud, op zijn scootmobiel door Loppersum. Tijdens een keermanoeuvre ging het mis: hij
belandde met zijn scootmobiel in de sloot en kwam onder het wagentje in het
water te liggen. De 9-jarige Niels Vegter zag het gebeuren en waarschuwde
direct omwonenden. De heren A. de Winter en C. Dijkema gingen het water
in en hielden het hoofd van de drenkeling boven water totdat de inmiddels
gewaarschuwde politie te hulp kwam. Het bestuur bekroonde deze redding
met een waarderend schrijven en een cadeau voor de 9-jarige redder.

Dossier 6848
Rotterdam, 8-9-2004
Op 8 september 2004 springt een 18-jarige meisje vanaf de kade bij de Erasmusbrug twaalf meter naar beneden het water in. Toeschouwers, waaronder
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de politie, zien het gebeuren en
gooien een reddingsboei naar de
zwemmende vrouw. De 33-jarige
heer A.M. Seebregts, advocaat,
ziet dat deze pogingen vruchteloos
zijn, springt zelf in het water en
zwemt met een reddingsboei naar
het slachtoffer. Hij plaatst haar
eerst in de boei en vervolgens trekt
hij haar een toegeworpen reddingsvest aan. Een inmiddels gevorderde boot brengt de drenkeling naar
de kade. Daar wordt de verwarde
vrouw overgedragen aan de ambulancedienst. De redder wordt
gedecoreerd met een koninklijke
onderscheiding nl. de Erepenning
voor Menslievend Hulpbetoon in zilver. Het bestuur van de Maatschappij
bekroont daarnaast deze redding met haar zilveren medaille met bijbehorende
oorkonde.

Dossier 6849
Pijnacker-Nootdorp, 21-10-2004
Op 21 oktober 2004 ontsnapt de 3-jarige Rebecca Wisman aan de aandacht
van haar moeder in zwembad “De Viergang” in Pijnacker. De moeder ontdekt
dat de peuter buiten bewustzijn op de bodem van het zwembad ligt en brengt
haar aan de kant. Twee medewerkers van het zwembad, mevrouw N. van der
Kleij en mevrouw J. Molenaar, beginnen met de reanimatie. De peuter komt
gelukkig snel bij kennis en wordt naar het ziekenhuis ter observatie vervoerd.
De Maatschappij drukt haar waardering voor mevrouw Van der Kleij en
mevrouw Molenaar uit in een waarderend schrijven en adviseert het zwembadmanagement een elektronisch drenkeling-detectiesysteem te installeren.
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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.
De uitreikingen zijn bijzondere 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 2004 zijn foto’s van enkele
uitreikingen opgenomen.
In 2004 kwamen ruim 60 meldingen binnen, waarvan meer dan de helft konden worden bekroond met een medaille met getuigschrift, 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 van de Maatschappij in 1767 ontworpen door J.G. Holtzhey en is de oudste medaille in Nederland die nog
steeds 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. Het
latijnse randschrift aan deze zijde OB SERVATUM CIVEM EX DONO
SOCIET. AMSTELAED. CIDIDCCLXVII
betekent Tot beloning voor het
CIC
redden van een burger, geschonken door de Amsterdamse Maatschappij opgericht
in 1767.
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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).

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.
• 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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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 en zwembaden.
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.
Er zijn talloze krantenartikelen over uitreikingen, die hun uitwerking qua
beeldvorming in de regio niet zullen missen.
De Maatschappij streeft ernaar zo veel mogelijk uitreikingen met een vertegenwoordiger van het bestuur bij te wonen.
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 doorgegeven; ook kunnen de details van het verloop van de redding op een vragenformulier worden
ingevuld en online ingediend.
De Maatschappij doet op de website verslag van recente bekroningen.
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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 en www.drowning.nl
De Maatschappij houdt zich steeds aanbevolen
over 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.
Adres: 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 reddingoperaties 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.
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)

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.

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.
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)
International Life Saving Federation (ILS)
Georganiseerde internationale reddingsactiviteiten gaan terug tot 1878 toen
het eerste World Congress in Marseille werd gehouden. De noodzaak voor een
internationaal forum om ideeën uit te wisselen werd spoedig daarna erkend.
De ILS is te vinden op het internet op www.ilsf.org

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.

Samenstelling van het bestuur en de commissies
Per 31 december 2004

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

voorzitter
penningmeester
ondervoorzitter

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

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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