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Jaarverslag 2021
De Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
heeft ten doel:
• het bevorderen van alles wat kan strekken ter voorkoming
van verdrinken,
• het ontwikkelen van het reddingwezen voor zover 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.
Eind 2017 ontving de Maatschappij het predicaat Koninklijk.
Vanaf die tijd is de naam officieel
‘Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen’
In dit verslag informeren wij u over de activiteiten van de
Maatschappij in 2021.
Ir. A. Ledeboer, voorzitter
Drs. A. Schneemann, secretaris
Amsterdam, april 2022
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Over de Maatschappij
De Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
(Maatschappij) speurt actief in de media naar niet fataleverdrinkingen waarbij één of meerdere redders heldhaftig
hebben opgetreden. Het bestuur van de gemeente waar het
ongeval heeft plaats gevonden krijgt van de Maatschappij het
verzoek om melding te doen van de  redding via de website
van de Maatschappij. Steeds vaker weet men de Maatschappij
te vinden en melden burgers en gemeentes spontaan een niet
fatale-verdrinking.
Na ontvangst van een melding wordt de burgemeester en/of
de politie van de gemeente waar de redding plaatsvond om
aanvullende informatie gevraagd. Op basis van de verkregen
informatie besluit het bestuur van de Maatschappij welke
bekroning gepast is.
Zodra het besluit is genomen en de versierselen gereed zijn,
wordt de burgemeester gevraagd de versierselen (certificaat
en/of penning) namens de Maatschappij aan de redder(s) uit
te reiken.
De uitreikingen zijn bijzondere bijeenkomsten met familie
en verwanten van redder(s) en geredde(n) en soms de politie
en anderen die tijdens de redding assistentie verleenden. Ook
de plaatselijke pers is doorgaans aanwezig. In het overzicht
van de bekroonde reddingen van 2021 zijn foto’s van enkele
uitreikingen opgenomen.
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Bekroningen 2021

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ
TOT REDDING VAN
DRENKELINGEN
opgericht te Amsterdam in het jaar 1767

OORKONDE
ALS BLIJK VAN WAARDERING
UITGEREIKT AAN

ter beloning van de op

getoonde bijzondere verdienste

bij de redding van iemand, die in levensgevaar verkeerde.
AMSTERDAM,
HET BESTUUR:

VOORZITTER

SECRETARIS

Oorkonde en voor- en achterzijde van de nieuwe penning

In 2021 heeft het bestuur van de Maatschappij 46 gevallen
bekroond waarvan 12 bekroningen van gevallen voor 2021.
In totaal werden er 65 bronzen, 27 zilveren medailles en 9
oorkondes uitgereikt. Daarnaast ontvingen 4 mensen een
waarderend schrijven namens de KMRD.
Een aantal gevallen werd niet verder in behandeling genomen
om een van de volgende redenen: op verzoek van de
betreffende gemeente wanneer die de redding niet bekroning
waardig achtte, in geval de drenkeling overleden is (de
Maatschappij bekroont alleen als de drenkeling overleeft) of
indien er onvoldoende informatie verkregen kon worden om
de redding te kunnen beoordelen.
In Nederland en ook daarbuiten groeit het bewustzijn dat veel
verdrinkingen kunnen worden voorkomen. De Maatschappij
juicht deze ontwikkeling toe en zij zal blijven bevorderen dat
dit bewustzijn verder wordt vergroot.
De Maatschappij is eenieder erkentelijk, die informatie verschafte
en zo bijdroeg aan de mogelijkheid een bekroning toe te kennen.
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Versierselen
Redders die door de Maatschappij bekroond worden ontvangen een bronzen, zilveren of gouden penning. Deze penning 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.
In 2018 werd het ontwerp van de penning aangepast vanwege het verkrijgen van het predikaat ‘Koninklijk’. De afbeelding op de
penning bleef ongewijzigd. Aan de voorzijde 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 keerzijde is een lauwerkrans van eikenblad
afgebeeld. De naam van de redder en de plaats van het ongeval worden hierop gegraveerd.
Het Latijnse randschrift aan deze zijde OB SERVATUM CIVEM EX DONO SOCIET. AMSTELAED. CIDIDCCLXVII - betekenis
‘Tot beloning voor het redden van een burger, geschonken door de Amsterdamse Maatschappij opgericht in 1767’- werd vervangen door
Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen 1767 met een kroontje aan de bovenzijde van de penning.
De bronzen penning wordt doorgaans toegekend bij de inspanning waaraan voor een belangrijk deel de redding en/of de opwekking der
levensgeesten van een geredde te danken zijn.
De zilveren penning wordt doorgaans toegekend bij de redding die op een moedige en verdienstelijke wijze en/of de opwekking der
levensgeesten die op verdienstelijke wijze plaatsvond.
De gouden penning wordt doorgaans toegekend als de redder met gevaar voor eigen leven en/of de opwekking der levensgeesten die op zeer
verdienstelijke wijze plaatsvond.
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Bekroonde reddingen in 2021
7498

Ter ere van hun trouwdag gaan de heer van der Krift en zijn vrouw op woensdagavond 22 augustus 2018 uit eten bij de Italiaan in
IJsselstein. Als ze net de deur achter zich dicht hebben getrokken horen zij een vrouw om hulp roepen: haar kinderwagen met kind
erin is van het talud afgerold en ligt in de gracht. Van der Krift springt in het water en weet het 2-jarige kind onder water te vinden en
op de kant te brengen. De Maatschappij bekroont de redder met een Oorkonde.

~7499

Op vrijdagavond 8 mei 2020 belandt een auto met drie inzittenden door een onbekende toedracht op de kop in een 1-2 meter diepe
sloot in Berkel en Rodenrijs. Onmiddellijk staan vijf omwonenden in het water bij de auto, waaruit al snel twee niet-Nederlands
sprekende meisjes kunnen worden bevrijd. Er is ook een derde persoon die op de achterbank zit. Deze blijkt vast te zitten aan zijn
kleren, bewusteloos en met het hoofd onder water. Met een keukenmes kan hij worden losgesneden en op de kant getrokken. Er wordt
met mond-op-mond beademing gestart. Als de ambulance en de politiehelikopters arriveren is de reanimatie gelukt. Er waren negen
mensen betrokken bij de redding.
De heer en mevrouw van Zeestraten, de heer Duijvesteijn, de heer Vermeer, vader en zoon Overdevest (resp 61 en 23 jaar) zijn te water
gegaan waarna de twee meisjes uit de auto gehaald werden door de families Zeestraten en Overdevest. Overdevest (sr) kreeg de man
uit de auto met een groot keukenmes dat gehaald werd door Marijke Kars. Seymor Overdevest (jr) begint met reanimatie (dat hij nog
nooit gedaan heeft) zodra het slachtoffer op de kant ligt. Daarna nemen twee voorbijgangers (hardloopster Juliette S. Devi Paiga en de
heer R. van Paassen) de reanimatie over. De heer D. Bierman heeft intussen een AED gehaald.
De Maatschappij bekroont de negen redders met een zilveren medaille.

~7500

Op woensdagochtend 19 juni 2020 laat de 16-jarige Bobbie Hoeve de honden uit bij de Lange Vaart in Bleiswijk als hij enorm kabaal
hoort gevolgd door een plons. Een auto is uit de bocht gevlogen en dwars door de rietkraag in het water beland. Bobbie springt direct
in het water om de bestuurder te helpen, maar hij krijgt de autodeur niet open. De auto zinkt ondertussen steeds dieper. Via het raam
lukt het uiteindelijk de man uit de auto op de kant te krijgen vlak voor deze onder water verdwijnt.
Met hulp van Ties Koelemij wordt de drenkeling op de kant gehesen.
De Maatschappij bekroont de beide redders met een bronzen medaille.

~
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7501

Op vrijdag 7 augustus 2020 brengt Ineke Niemandsverdriet (61) zwemmend een bewusteloze drenkelinge naar de kant bij
Schelphoek in Poortvliet (Oosterschelde) en redt haar van een verdrinkingsdood. De hulpdiensten zijn snel ter plaatse en de
drenkeling wordt afgevoerd door de ambulance.
De Maatschappij bekroont de redder met een zilveren medaille.

~7502

Op zondagavond 9 augustus 2020 traint zeezwemmer Frank Faes in de Noordzee bij Cadzand. Zijn maat heeft geen wetsuit aan en
besluit voor de Zwingeul naar het strand terug te zwemmen, maar Frank wil nog even alleen door. Ineens ziet hij een meisje van 16
jaar in paniek vechten tegen de stroming. Hij zwemt naar haar toe. Het meisje spreekt alleen Frans en trekt in haar paniek Frank
bijna onder water. Frank laat haar drijvend op zijn boei zijn enkel vasthouden, terwijl hij schuin tegen de stroming koers zet naar het
strand. Ondanks zijn buitengewone fitheid raakt hij uitgeput door de sterke stroming. Maar op het moment dat hij overweegt om zich
toch af te laten drijven, voelt hij grond onder zijn voeten. De ouders van het meisje hebben de redding gevolgd vanaf het strand en
wachtten hen op.
De Maatschappij bekroont de redder met een zilveren medaille.

~7503

Op 21 augustus, vlak na de start van het nieuwe schooljaar, hoort een docent van de Emma Basisschool in Lopik buiten een kind
schreeuwen. Het is half 7 ‘s avonds, dus hij rent ernaartoe. Buiten blijkt er één kind van 4 in de sloot te liggen. Zijn 2-jarige broertje
zit met een nat pak op de kant en lijkt zelf uit de sloot gekropen te zijn. De leraar gaat te water en haalt het 4-jarig kind uit de sloot.
Daar treft hij de ouders aan, die de kinderen aan het zoeken waren. Ze waren op eigen initiatief naar buiten gegaan om te spelen.
De Maatschappij bekroont de redder met een bronzen medaille.

~7504

Op 21 augustus 2020 zit de heer Janssen zop het strand van de zwemplas van camping de Watermolen in Opende en ziet voor zich
ineens een peuter herhaaldelijk kopje onder gaan. Hij rent ernaartoe en brengt het meisje naar de kant. Het meisjes hoest en geeft
water over. Hij brengt haar naar haar ouders, die niets in de gaten hadden. Ze bedanken hem zeer, maar de ernst lijkt niet tot ze door
te dringen. De redding heeft de redder toch wel aangegrepen, zijn vrouw vertelt dat hij er wel ‘een traantje om heeft moeten laten’.
De Maatschappij bekroont hem met een Oorkonde.

~7505

Op dinsdag 8 september 2020 rijdt de heer B. (80)) voor de tweede keer in zijn leven met zijn scootmobiel een sloot in Andijk in.
Hij werd op zijn tochtje mogelijk vergezeld door zijn schoondochter, maar haar rol bij de redding is onduidelijk. Ambulance en
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Brandweer rukken uit om hem te helpen, maar Tony Visser (28) heeft de heer B. dan al op de kant. Naar eigen zeggen kwam hij nog
geen minuut te laat‚ omdat de drenkeling met zijn hoofd onder water lag. De redder moest te water om de heer B. eruit te halen.
De Maatschappij bekroont de heer Visser met een bronzen medaille.

~7506

Op zonderdagmiddag 4 oktober 2020 ziet Tony Lups (31) hoe de heer T. op zijn scootmobiel de controle over het stuur verliest en de
pardoes de vijver bij Vredeveldseweg in Assen in rijdt. Hij is snel ter plaatse en probeert de drenkeling op de kant te krijgen waarbij
hij geholpen wordt door de heer Komdeur. Zo komt de drenkeling snel weer op de kant waar hij door de inmiddels gearriveerde
ambulance wordt meegenomen.
De Maatschappij bekroont de beide redders met een bronzen medaille.

~7507

Op zaterdag 10 oktober 2020 rijdt mevrouw H.(77 ) op de Nieuweweg richting Benningbroek en raakt door onbekende oorzaak met
haar auto van de weg en belandt in de sloot aan de andere kant van de weg. Mevrouw H. had lange tijd geen auto gereden en was
onlangs weer goedgekeurd voor haar rijbewijs. Ze had zojuist een nieuwe auto opgehaald en ze reed achter haar echtgenoot aan naar
huis. Haar echtgenoot de heer Vonk (79), die vermoedelijk ook in de auto zatben de heer Gjaltema (45) weten de drenkeling op de kant
te krijgen. Hierbij halen ze beiden een nat pak. Een ambulance neemt mevrouw H. mee.
De heer Gjaltema krijgt een bronzen medaille van de Maatschappij.

~7508

Op 12 oktober 2020 rijden twee gehandicapte broertjes van hun opvang in Delft naar huis in een speciaal busje van Connexion. De
chauffeur zit niet op te letten en merkt niet op dat één van de broertjes bij een willekeurige stop zomaar uitstapt. Het 5-jarig jongetje
loopt de straat op en gaat daar spelen. De bus rijdt door. De weg is best druk en daarom besluit het mannetje een duik te nemen in de
sloot naast de weg. Gelukkig zien een moeder en haar zoon, die aan de overkant van de weg wonen dit allemaal gebeuren. Binnen 30
seconden heeft de zoon het kindje uit het water gehaald. Ze nemen hem mee naar binnen, drogen hem af en waarschuwen de politie.
De beide redders worden door de Maatschappij bekroond met een bronzen medaille.

~7509

Op zondagochtend 1 november botsen twee auto’s bij de kruising van de Larenweg en de Maaspoortweg in Den Bosch. Eén van beide
auto’s belandt daarbij in de naastgelegen sloot. De bestuurder van de andere auto, de heer Groenendijk (36) komt te hulp om de
drenkeling de heer L. (75), woonachtig in België op de kant te helpen. De redder gaat tot zijn knieën in het water om de drenkeling te
bevrijden uit zijn auto.
De Maatschappij bekroont de heer Groenendijk met een bronzen medaille.

~
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7510

In de middag van 6 november 2020 rijdt een onbekende man op een scootmobiel, samen met zijn vrouw rond in Berkel en Rodenrijs.
Door een onbekende oorzaak raakt hij te water aan de Louis Paul Boonstraat. Jasper Spaanderman ziet het gebeuren, gaat te water
en kan de man onmiddellijk op het droge brengen. Hij wordt daarbij geholpen door Marieke Bakker die niet te water is gegaan. Het
slachtoffer is daarna met de ambulance naar een ziekenhuis vervoerd.
De Maatschappij bekroont de heer Spaanderman met een bronzen medaille en mevrouw Bakker krijgt een oorkonde.

~7511

Op zaterdagochtend 12 december 2020 belandt een auto met een hoogbejaard echtpaar (91 en 87) in de stadsgracht van Barneveld.
Een omstander ziet hoe bij het in- of uitparkeren de auto achteruit het water in schiet en daarbij een onfortuinlijke passant raakt.
De passant raakt niet te water maar loopt botbreuken op. Het echtpaar komt niet uit de auto. De heren van Beek (26) en Visser (44)
gaan te water en weten via het achterportier de gordels van het echtpaar los te maken, de voorportieren te openen en het echtpaar
uit de auto te krijgen. Elk begeleiden zij een drenkeling naar de kant. Ze worden opgevangen in de nabijgelegen kerk om zich op te
warmen. Hier worden zij opgepikt door de ambulance. Het loopt voor beiden goed af.
De Maatschappij bekroont de beide redders met een bronzen medaille.

~7512

Op 12 januari 2021 vriest het 6 graden in Noardburgum en er ligt ijs in de sloten. In de namiddag rijdt een dronken fietser van het
pad de sloot in en komt er niet meer uit. Gelukkig komen na een tijdje twee jongens van 20 langsfietsten die de man opmerken en uit
de sloot bevrijden. De dronken man wil onmiddellijk naar huis. Hij woont 7 km verderop en wil al aan de wandeltocht beginnen. De
jongens praten dat uit zijn hoofd en overreden hem om in een bushokje op de ambulance te wachten. Bij aankomst van de ambulance
was de fiets alweer vastgevroren in het ijs. De beide redders worden door de Maatschappij bekroond met een bronzen medaille.

~7513

Op een koude donderdagmiddag, 21 januari 2021 moet een jonge vrouw uitwijken voor een fietser en een brommer op de N194 nabij
Berkhout. Bij de manoeuvre verliest zij de macht over het stuur en rijdt de brede sloot in naast de weg. De fietsers en brommers rijden
door, maar gelukkig stoppen wel de heren van de Kamp (58) en van der Velden (59). Zij gaan te water en weten de drenkeling snel en
ongedeerd op de kant te krijgen, ondanks het koude water en de ondersteboven gekantelde positie van de auto.
De Maatschappij onderscheidt de twee redders met een zilveren medaille.

~7514

Politieman Struyck is belast met de noodsurveillance op de schaats en moet op 14 februari 2021 onverwijld naar de Mooie Nel in
Haarlem waar de 56-jarige P. L. door het ijs is gezakt en al enkel malen kopje onder is geweest. Schaatsers Antonie Mathot en Ruben
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de Bruin trekken dan hun kleren uit en gaan in het wak. Vier andere schaatsers (Van Berkel, Van Duivenboden, Van Duivenboden
en Raggers) hebben de schaatser verzorgd en klaargemaakt voor transport van het eilandje naar de wal. Met behulp van brandweer
met waadpakken en een bootje. In verband met het smeltende ijs was het daarna lastig om bij Mooie Nel weg te raken. Struyck
complimenteert in zijn verslag meerdere malen de omstaanders.
De Maatschappij bekroont Mathot en De Bruin met een zilveren medaille, de andere vier redders krijgen een bronzen medaille.

~7515

Op 15 februari 2021 gaat gemeentebode Leo van Loon polshoogte nemen op een stukje land achter het gemeentehuis in Oegstgeest
waar een loslopende hond enkele schapen zou lastig vallen. Hij ziet niets bijzonders maar belt toch even naar boer H.H, die de
eigenaar van de schapen is. Als H.H. daarna door zijn zoon gebeld wordt dat een schaap in het water ligt, gaat H.H. terug naar het
gemeentehuis van Oegstgeest. Daar springt de oudere man in het ijskoude water met het doel het arme dier te redden, maar hij komt
door modder tot zijn middel muurvast te zitten. Hulpgeroep kan daar niet gehoord worden; het is daar eenzaam, er ligt sneeuw en
een dunne laag ijs op het water. Henk legt zijn telefoon op de kant en belt het laatste gebelde nummer, van bode Leo, die uit de kreten
begrijpt dat het over een noodsituatie gaat. Leo rent naar de sloot en krijgt na eerst het schaap te redden ook H.H. aan de kant. In het
gemeentehuis mag Henk opwarmen waarna hij naar huis gaat.
De Maatschappij bekroont de redder met een bronzen medaille.

~7516

De 14-jarige J.H. is op 17 februari 2021 met zijn hondje Ike aan het spelen in het Bernisse recreatiegebied te Simonshaven. Als
het hondje achter een balletje aanrent en daarbij het ijs van de plas bij de Molendijk oprent, gaat J.H. er achteraan en zakt tot zijn
middel in het ijs op ongeveer 5 meter van de kant. Twee handhavers Falong Srikharnhorn (21) en Ayse Erarslan (26) worden door
voorbijgangers gealarmeerd. Falong gaat met een touw (gekregen van een toevallig passerende huisarts) om haar middel te water
en weet de drenkeling aan de kant te krijgen. Het hondje kon door de brandweer bevrijd worden met behulp van een ladder van de
buurman. De twee handhavers krijgen een oorkonde van de Maatschappij.

~7517

Op 22 februari 2021 zijn de heer en mevrouw Alberts (61 en 58 jaar) aan de wandel nabij de Beumerkampsvijver in het stadspark van
Beinum in Doesburg als ze een vrouw in paniek om hulp horen roepen. Het blijkt dat haar kinderwagen met daarin de drie maanden
oud baby te water is geraakt waarna de baby onder water is terecht gekomen. De oma had nog een ander kleinkind van 2 jaar en een
hond bij zich. Mevrouw Alberts gaat het 1-2 meter diepe water in, waadt naar de kinderwagen die 1-5 meter uit de kant ligt en bevrijdt
de baby. Samen met haar man verzorgen ze de baby en brengen haar naar het huis van de oma. Op advies van de huisartsenpost is de
baby daarna nog een nacht opgenomen. Het echtpaar Alberts wordt door de Maatschappij onderscheiden met een bronzen medaille.

~
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7518

Op 24 februari 2021 breekt een waterleiding in de Westerstraat te Wormerveer. De heer J.W., 32 jaar uit Krommenie, fietst met zijn
kinderen door de enorme plas water die aan het ontstaan is en komt in een zogenaamd sinkhole terecht. Sebastiaan Schut, 29 jaar uit
Wormerveer komt aangereden en ziet de vader en kinderen met fiets en al verdwijnen in het sinkhole. Schut twijfelt geen moment en
gaat erop af. Hij weet samen met de vader het kind op het fietsje er snel uit te krijgen. Het andere kind zit in het fietsstoeltje. Schut en
een inmiddels toegesnelde andere redster, mevrouw La Grand, weten met veel moeite de vader en het kind uit het sinkhole te trekken.
De Maatschappij bekroont de beide redders met een zilveren penning.

~7519

Op 5 maart 2021, rond 11.20 uur rijdt de heer A. S. met grote snelheid een afwateringskanaal in
langs de N57 Dammenweg te Hellevoetsluis. Waarschijnlijk kreeg hij een epileptisch insult.
De heer Knops ziet het gebeuren en gaat te water. Het is lastig om de bewusteloze bestuurder uit
de auto te krijgen omdat de hand verkrampt vastzat om de handrem. Door de drenkeling een flinke
klap te geven laat hij de handrem los en kan de heer Knops de drenkeling aan de kant brengen.
De Maatschappij bekroont de heer Knops met een bronzen penning.

~7520

Bij een aanrijding op 11 maart 2021 tussen twee wagens nabij de A28 bij Putten komt een auto op de kant te liggen en trekt direct de
aandacht van de andere weggebruikers. De tweede auto komt aanvankelijk op de zijkant in een sloot en draait vervolgens op de kop.
Dat is het moment dat vrachtwagenchauffeur Kompier met zijn vrachtwagen naar deze plaats scheurt. Hij sprint naar de auto, springt
in het ijskoude water en weet een aanvankelijk fors tegenstribbelende bijrijder uit zijn veiligheidsriem te krijgen waar hij met het volle
gewicht inhing. Na de bevrijding uit de auto helpt hij de oude man aan de kant. Hij was volledig uitgeput en zeer geëmotioneerd.
De 78-jarige bestuurster kwam op eigen kracht uit de auto op de tegenoverliggend slootkant en wordt uit het water geholpen door de
heer Oldenhinkel. Het moment waarop het echtpaar elkaar weer in de ogen kon kijken was diep ontroerend. Daarna werd het echtpaar
met spoed naar het ziekenhuis vervoerd.
De Maatschappij bekroont beide redders met een bronzen medaille

~7521

Op 22 april 2021 springt een man (leeftijd tussen 20 en 35) van de hoge Nelson Mandela brug in de Rijn bij Arnhem. Eenmaal in het
water wil hij echter na een kwartiertje gered worden. De stoere Kroatische schipper van het partyschip Jules Vernes, Marko Rakulji,
ziet het gebeuren en gaat samen met collegae van het cruiseschip met een vlotje naar het slachtoffer toe. De drenkeling lag zo’n
30-35 meter van het partyschip en meer dan 5 meter uit de kant. Terug naar de Rijnkade peddelend probeert hij nog wat contact te
krijgen met de inmiddels dankbare maar zwaar onderkoelde drenkeling en geeft hem zijn trui en een deken. Deze is er echter zo
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slecht aan toe dat hij niet zelfstandig de trap op kan naar de walkant. Hiervoor is uiteindelijk een hoogwerker nodig. Daarna wordt het
onderkoelde slachtoffer naar een ziekenhuis gebracht. De redder wordt door de Maatschappij bekroond met een een bronzen medaille.

~7522

Op 27 april 2021 ontdekken twee dames een man met een scootmobiel in een sloot te Damwald. Dit blijkt de heer T.F. te zijn. Hij zou
daar al enige tijd beklemd gelegen hebben. De dames alarmeren de hulpdiensten. Dit wordt ook opgevangen door een persfotograaf
die ter plaatse gaat en al dan niet na het maken van een foto, te water gaat en de man uit de benarde positie bevrijdt. Nadat ook politie,
brandweer en ambulance ter plekke kwamen, wordt het slachtoffer naar het Medisch Centrum Leeuwarden vervoert. De fotograaf
wordt bekroond met een bronzen penning.

~7523

De heer van E., 78 jaar, heeft de ziekte van Parkinson en als hij met zijn driewieler gaat fietsen zijn de voeten aan de pedalen bevestigd.
Dat werd een probleem toen hij op 6 mei 2021 rond 10:30 te water raakte in een 1-2 meter diepe sloot aan de Burgemeester van
Doornlade/hoek van Merlelaan in Haarlem. Hij dreigt met het hoofd onder water terecht te komen. Hij ligt 1 tot 5 meter uit de kant.
De echtgenote van het slachtoffer, de 72-jarige mevrouw Douwes, de 60-jatrige mevrouw Geerdink en de 34-jarige heer Pannecoeck
gaan te water en krijgen het slachtoffer aan de kant. Brandweer en Mobiel Medisch team kunnen onverrichter zake naar huis terug. De
Maatschappij bekroont de drie redders met een bronzen medaille.

~7524

Op 12 mei 2021 komt de 14-jarige M.v.G. door een onbekende oorzaak in het water vast te zitten in de onderwater relling van
de jachthaven Oude Pekela. Er is geen onmiddellijk gevaar en zijn hoofd blijft boven water. Omstanders hebben waarschijnlijk
gealarmeerd want de 33-jarige Jakob Meulenkamp, die in de buurt aan het werk was, hoort het op zijn P2000 pieper. Hij gaat naar de
plek toe en bevrijdt de jongen uit een benarde positie nadat hij zelf ook het diepe water is ingegaan. Deze is met de ambulance naar
huis gebracht. Verschillende brandweercorpsen met oppervlakte reddingsteams waren opgeroepen maar de konden hun boeltje snel
weer inpakken. De heer Meulenkamp wordt door de Maatschappij bekroond met een bronzen medaille.

~7525

Op 13 mei rond 7 uur in de avond komt een nog steeds onbekend jongetje met zijn been vast te zitten in een sloot in de buurt van
De Watermolen in Zaandam. Er staan erg veel kinderen te kijken maar niemand doet iets terwijl het toch duidelijk is dat het jongetje
aan het worstelen is om het hoofd boven water te houden. Tot de 10-jarige Don Steding langskomt op weg naar huis nadat hij bij een
vriendje was wezen spelen. Hij springt wel in het water en kan uiteindelijk met een andere tak het been van het jongetje loskrijgen.
Hij moest daarvoor wel onder water. Hij krijgt applaus van de wal, maar geeft achteraf aan wel erg bang geweest te zijn.
De Maatschappij bekroont de redder met een bronzen medaille.

~
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7526

De 63-jarige mevrouw S. heeft mogelijk door onbekende oorzaak een kortdurend bewustzijnsverlies op 26 mei 2021 waardoor ze
met haar fiets in de gracht aan de Nieuwendam te Hoorn terecht komt. Haar hoofd blijft daarbij onder water maar door haar blauwe
jas is ze goed zichtbaar. De tamelijk smalle gracht is aan de zijkanten minder diep dan in het midden. De plons die bij het te water
raken wordt veroorzaakt, wordt ook opgemerkt door de 28-jarige Daniel Swart die bij zijn busje stond en enkele buurtbewoners.
Alleen Daniel gaat te water, hij moet via het diepe deel van het kanaal naar de andere kant zwemmen en vervolgens weer terug met
de inmiddels weer bij bewustzijn gekomen drenkeling. Karel Swart (de vader van Daniel) en E. Meld (buurman) en politie wachten
beiden op en tillen haar uit het water. Inmiddels had een andere buurvrouw 112 gebeld.
Daniel Swart krijgt een bronzen medaille en de beide helpers een oorkonde.

~7527

Op 29 mei 2021 rijdt een auto met twee inzittenden het ongeveer 1,5 meter diepe water aan het Oostrumsedijkje te Houten in en
belandt dan op de kop. De inzittenden zouden met het hoofd onder water zijn geweest. Jillis en Roeland Noorderbos (45 jaar en 42
jaar), de heer Vollinck (42 jaar) en mevrouw Tergouw (28 jaar), zien het gebeuren, gaan te water en redden de twee inzittenden. De
redding verliep lastig doordat de deuren dichtzaten en er een taalbarriere was. De inzittenden worden door het ambulancepersoneel
nagekeken maar niet naar het ziekenhuis meegenomen.
De vier redders worden door de Maatschappij bekroond met een bronzen medaille.

~7528

Op 31 mei 2021 gaan drie klasgenootjes zwemmen in een binnenwater te Meppel. Hiervan heeft A. een geïmplanteerde defibrillator
(ICD). Nadat ze van een stijger springt, krijgt ze in het water blijkbaar een circulatiestand want ze blijft met het gezicht in het water
bewegingsloos liggen. Haar vriendin Rosanne lag al in het water en draait haar op de rug en brengt haar naar de kant. Terwijl ze A.
vast heeft, geeft de ICD een shock aan beide meisjes waarna A. weer bijkomt. Inmiddels was Marion, die nog op de steiger stond, naar
de opa van A. gerend.
De beide meisjes worden door de Maatschappij onderscheiden met een bronzen medaille.

~7529

Een groepje acht-jarigen is op 4 juni 2021 aan het spelen aan de Streep in Nieuwolda wanneer een van de leeftijdsgenootjes als grap
in het Termunterzijldiep wordt geduwd en daar verdwijnt in de diepte. De 68-jarige heer Christiaan van der Veen en de 53-jarige
mevrouw Anje Jaappien Bultjer, die het zien gebeuren, komen onmiddellijk in actie omdat ze weten dat het slachtoffer niet kan
zwemmen. Ze gaan beiden te water en op de tast wordt het meisje gevonden dat op de kant even bewusteloos zou zijn geweest.
De Maatschappij bekroont de beide redders met een bronzen medaille.

~
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7530

Het is onduidelijk waarom en hoe lang de 69-jarige heer J.A.G. op 6 juni 2021 in de sloot langs het Kruispad te Spijkenisse gelegen
heeft, als dit wordt opgemerkt door de 20 jaar jongere plaatsgenoot Jeremya Johannes Hijman. De drenkeling was met zijn hoofd
onder water. De redder is te water gegaan en heeft hem boven water gehouden tot de hulpdiensten arriveerden. Deze stelde een
lichaamstemperatuur van 34.8 C vast, wat er op lijkt te wijzen dat de persoon al langer in het water lag.
De heer Hijman wordt door de Maatschappij bekroond met een bronzen medaille.

~7531

Op 8 juni fietste Geurtsen vanuit Nieuwegein richting Linschoten en Oudewater naar Schoonhoven. Eenmaal aangekomen bij de
Prinses Christinabrug (ter hoogte van de Radiolaan in Lopikerkapel) hoorde hij een man op de brug hard roepen. De heer Geurtsen
was al voorbij de brug, maar besloot vanwege het roepen terug te gaan.
De roepende man op de brug wees naar de wetering en zei ‘er ligt er een in het water’. Daar zag de heer Geurtsen het slachtoffer
en zijn scootmobiel liggen. Op basis van hoe de scootmobiel in het water lag, is het slachtoffer waarschijnlijk achterstevoren te
water gegaan. Het slachtoffer stond tot aan zijn middel in het water en hield zichzelf staande door over zijn scootmobiel te hangen.
De heer Geurtsen belde meteen 112 en ging daarna zonder verder na te denken het water in. Kort daarna kwam de bestuurder van
de vrachtwagen langs (de heer Tol). De vrachtwagenbestuurder had een kraan achterop de vrachtwagen staan, waar hij een pallet
aanhaakte. De heer Geurtsen klom op de pallet en ging zo opnieuw het water in. Daar hielp hij het slachtoffer op de pallet zodat hij uit
het water kon worden geholpen. De heer Geurtsen ging opnieuw op de pallet het water in om de scootmobiel aan de kraan te koppelen
zodat deze uit het water kon worden getild.
De Maatschppij bekroont de twee redders met een bronzen medaille.

~7532

Op 12 juni gaat een 10-jarige Eritrese jongen zwemmen in het ondiepe water van het Gooi-meer bij Huizen. Hij drijft af naar de diepe
aanloop-geul richting de haven van Huizen, waar hij niet meer kan staan. Vanaf de kant zien twee leeftijdsgenoten, Jayden en Dex hem
gelukkig. Hij is op dat moment tussen de 1 en 5 meter van de kant. Ze besluiten om onmiddellijk hulp te halen door naar de vader
van Dex, Gert Bonefaas te gaan. Dex blijft staan om de jongen in de gaten te houden, want hij weet dat het te gevaarlijk is om zelf daar
heen te zwemmen. Jayden rent naar Dex zijn vader en alarmeert hem. Die komt direct aan rennen en ziet zijn buurvrouw Nicolette
van Gorp en roept haar hulp in. Er is een jongen aan het verdrinken is de boodschap. Gert komt ter plekke en springt in het water
terwijl Nicolette met 112 belt en aanwijzingen geeft aan Bert waar de jongen zich bevindt. Zij bewaakt daarmee dat Gert in de goede
richting zwemt als hij de jongen soms uit het oog verliest. Ondertussen heeft zij contact met 112. Als de drenkeling aan wal wordt
gebracht is hij bewusteloos en ademt niet meer. Gert zet hem recht op en verricht handelingen waarop hij spontaan gaat spugen, water
overgeeft en weer gaat ademen. Dat gaat langzaam maar zeker de goede kant op.
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Vanuit 112 worden nog wat controlevragen gesteld en de uitgestuurde ambulance wordt teruggeroepen nu de jongen weer op eigen
kracht alles lijkt te doen. Ook de politie is niet ter plaatse geweest. Gert en Nicolette brengen de jongen naar huis voor een goede
overdracht van wat er is gebeurd. Daar blijken de ouders niet aanwezig te zijn maar wel een oudere zus. Later op de avond horen
Gert en Nicolette dat iemand die dit is overkomen nog 24 uur lang een zeker risico loopt. Zij besluiten naar de jongen te gaan, er
waren geen ouders, en dat te bespreken. Aansluitend gaan zij naar de eerste hulp waarna een nachtopname wordt geregeld voor de
zekerheid. Nicolette en haar partner halen de volgende dag met de zus van de drenkeling de jongen op in het ziekenhuis. Het gaat dan
nog steeds goed met hem. Zij brengen hem thuis. De Maatschappij bekroont de vier redders met een bronzen medaille.

~7533

Twee vriendjes lopen 13 juni 2021 ‘s avonds laat op straat in Harlingen en zien dan een fiets in de berm liggen met een jongen ernaast.
Ze besluiten hun vader te gaan halen. Vader en een vriend van hem komen met de jongens mee, maar als ze ter plaatste komen is de
jongen verdwenen. De fiets ligt er nog wel. Ze bellen daarom de hulpdiensten, en gaan wel vast zoeken. Dan zien ze iets bewegen in
het water. Vader moet naar het water overhellen, terwijl de vriend hem vasthoudt, zodat hij met zijn telefoon kan zoeken tussen het
riet. Dan zien ze een hoofd. De vader roept ‚‘Steek je arm op’. Hij hangt nu zelf helemaal tussen het riet en het water en wordt door
zijn vriend vastgehouden. De drenkeling steekt zijn arm op en vader weet die te pakken en uit het water te trekken. De drenkeling is
een jongen van 17 en blijkt helemaal versuft. Ze nemen hem mee naar huis en zetten hem onder de douche. 112 wordt gebeld dat ze
niet meer hoeven te komen. De vier redders worden bekroond met een bronzen medaille.

~7534

Op 13 juni 2021 belanden een oude dame en een heer in een rolstoel te water in Blokker. Zij duwde de rolstoel, maar verloor controle
toen zij over en stoeptegel struikelde. Een getuige ziet het gebeuren doet een voorbijgaande auto stoppen. Deze getuige is ons
onbekend. De bestuurder van de auto, de heer Balla (30) wordt gevraagd om hulp te bieden. Deze reageert hier direct op, rent naar de
plek en laat zich zelf langs de berm het water in glijden. Doordat de rolstoel-drenkeling slecht ter been is, lukt het in eerste instantie
niet om hem uit het water te krijgen. Balla en de begeleidster zorgen ervoor dat hij niet met zijn hoofd onder water terecht komt.
Op het moment dat er meerdere omstanders bij komen lukt het om iedereen uit het water te krijgen.
De Maatschappij bekroont de heer Balla met een bronzen medaille.

~7535

Op 18 juni 2021 maakt een oude man in de vroege ochtend een wandelingetje vlakbij zijn huis in Jubbega. Het laatste jaar is hij aan
het dementeren. Niemand weet wat er die ochtend is gebeurd, maar een half uurtje later hoort zijn buurman, die zijn hond uitlaat,
gespartel en gehijg in de sloot naast de weg. De hoge gras van de aan de slootkant is ook platgestampt. Zo vind de man, bijna kopje
onder in de sloot ligt. Hij trekt hem op de kant en waarschuwt de ambulance. De drenkeling is nog herstellende.
De Maatschappij bekroont de redder met een bronzen medaille.

~
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7536

Op 23 juni wandelt een moeder met haar 5-jarige dochter langs de Hollandse IJssel in Capelle. Het meisje valt plotseling in het water.
Haar moeder springt er onmiddellijk achter aan en ook een omstander de heer Van Zijl springt erin. Vanaf de overkant van het water
ziet een visser, de heer Kaho in een bootje het gebeuren en ook hij vaart erheen. Hij weet de moeder en het kind en de heer Van Zijl op
het droge te krijgen. De Maatschappij bekroont de twee redders met een bronzen medaille.

~7537

Op 27 juni rond 20.00 uur vlak na het fluitsignaal waarmee Nederland het EK verliet, hoorden bewoners van de Poelkade in’s
Gravenzande een harde klap. Een van de spelers ging kijken wat er gebeurd was. Een auto met hoge snelheid was door de vangrail
gereden en in de sloot beland. De man hielp de bestuurder uit de auto komen waarna het voertuig bijna onder water verdween.
De man had zijn EK-kleding met de Nederlandse vlag nog aan. Brandweer, politie, ambulance, duikers en de mobiele kraan van de
brandweer kwamen kort daarna ter plaatse. Eerst ging de brandweer met waadpakken aan nog zoeken bij de auto en zelf duikers
hebben nog gezocht naar mogelijke andere inzittende(n), maar die bleken er niet te zijn. De bestuurder van de auto is met spoed naar
het ziekenhuis vervoerd.
De Maatschappij bekroont de redder met een bronzen medaille.

~7538

11 juli dit jaar, een warme en zonnige dag, raakt een echtpaar met een baby van 18 maanden van de weg in Hoofddorp. De auto belandt
in een 2 meter diepe vijver. Geen van de inzittenden kan zwemmen. De achterliggende auto stopt en belt 112 en twee anderen die
het zien gebeuren gaan te water. Dit zijn de heer Broeders en mevrouw Fromm. Samen weten zij het gezin compleet naar de kant te
krijgen.
De beide redders krijgen een bronzen medaille van de Maatschappij.

~7539

In de middag van 15 juli dit jaar wandelt een grootmoeder met haar 18 maanden oude kleinkind langs de kade in Vlissingen.
Ze komt bij haar auto aan en zet de kinderwagen stil om de auto te openen. Zonder dat ze het in de gaten heeft rolt de kinderwagen
van het talud naar beneden en belandt met een halve salto in water. Ondertussen is de heer Max Constantin (afkomstig uit Drunen
en campinggast in Zoutelande) al aan het rennen richting de kinderwagen. Hij probeert hem tegen te houden maar is net te laat.
Hij trekt zijn jas uit en springt onmiddellijk van de 2 meter hoge kade in het water. Het echtpaar van de woonboot die daar aan de
kade ligt, helpt hem en het kind aan boord. Max wordt onder de douche gezet en het kind goed afgedroogd en warm gemaakt met
lichaamswarmte. Als de ambulance arriveert, maken redder en drenkeling het beiden inmiddels goed.
De Maatschappij bekroont de redder met een bronzen medaille.

~
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7540

Op 24 juli 2021 redden drie politie agenten en één civiele redder gezamenlijk een 18-jarig meisje uit de Oude Maas bij Spijkenisse.
Een omstander had dat vanaf zijn appartement op de 18e verdieping gezien dat een jonge vrouw te water ging. Hij was ernaartoe
gerend, na eerst de politie te hebben gewaarschuwd. Hij bereikte het meisje, dat inmiddels 20 meter uit de kant dreef als eerste.
In zijn eentje lukte het hem niet om het meisje naar de kant te krijgen. Met de hulp van twee extra zwemmende agenten lukt dat nog
steeds niet. Pas nadat een derde agent te water gaat lukt dat na enige tijd wel.
De redder wordt bekroond met een zilveren medaille van de Maatschappij.

~7541

Op 6 augustus 2021 rijdt een hoogbejaard echtpaar, bij het uitparkeren van hun auto, met hoge snelheid achteruit de
Haarlemmerringvaart ter hoogte van Badhoevedorp in. Vijf omwonenden horen de klap op het water en beginnen aan een moeilijke
reddingspoging, die op een haar na goed afloopt. Eerst proberen ze de auto dichter bij de kant te duwen met een rubberboot, maar
dat lukt niet. Daarna gaan de eerste redders te water en wordt de vrouw in de bijrijdersstoel uit het raam getrokken. Ze blijkt niet te
kunnen zwemmen en wordt naar de kant begeleid. De man is moeilijker te ontzetten. Hij is in paniek en reageert niet op instructies
om het raam open te doen terwijl de auto begint te zinken. Een van de inmiddels vijf zwemmende redders slaat met zijn elleboog
een zijraam in, maar plotseling gaat het raam bij de bestuurder dan naar beneden. Op dat moment zinkt de auto en weet een andere
redder onder water in een laatste poging de bestuurder uit de auto te trekken. Zo komt iedereen weer boven water. De Maatschappij
bekroont de vijf redders met een zilveren medaille.

~7542

Op 2 september 2021 wil een sloep bij het verlaten van de sluis in het Wilhelminakanaal bij Oosterhout een binnenvaartschip
passeren.Helaas slaat de motor af van de sloep waardoor een aanvaring niet te voorkomen is. De sloep met vier opvarenden kantelt na
de aanvaring. Alle opvarenden gaan overboord. De drenkelingen worden gered door de heer Hofkens (69 ) en mevrouw van Gool (68).
Zij zien het ongeval gebeuren en gaan direct het water in om de drenkelingen op het droge te brengen.
De Maatschappij bekroont de beide redders met een bronzen medaille.

~7543

Op 3 september 2021 gaat zwemonderwijzeres op haar vrije dag
zwemmen in het Vijfmei zwembad in Leiden. De dienstdoende
badmeester Marco Akerboom ziet haar op haar rug zwemmen
maar vindt dat het er raar uitziet, vooral omdat hij de vrouw kent
als collega en weet dat ze heel goed kan zwemmen. Hij aarzelt geen
moment en gaat te water. De vrouw blijkt een hartstilstand te hebben.
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Al zwemmend start hij met reanimeren en brengt haar naar de kant. De collega’s aan de kant gaan door met hartmassage tot de
hulpdiensten zijn gearriveerd. De drenkeling heeft dan inmiddels weer hartslag.
Het team van het Vijfmei zwembad wordt onderscheiden met een Oorkonde.

~7544

Op 5 september 2021 wordt in Rijswijk een autistische jongen vermist in een speelparadijs en het vermoeden is dat hij naar buiten is
gegaan. Blijkbaar is het een zorgelijke situatie want politie en brandweer worden gealarmeerd en opgeschaald. Dit wordt ook gehoord
door mevrouw Lindenhof en zij treft de jongen aan in een diepe sloot met zijn hoofd nog net boven water. Zij gaat de sloot in en weet
de jongeman veilig op de kant te brengen. De Maatschappij bekroont haar met een bronzen medaille.

~
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Nevenactiviteiten van de Maatschappij
Nationale Heldendag
De Maatschappij tot Redding van Drenkelingen maakt deel uit van het Platform Heldenwaardering, een initiatief van het Carnegie
Heldenfonds. Jaarlijks wordt er voor de Nationale Heldendag door de Maatschappij een redding uitgekozen die speciaal is opgevallen
en waarvoor de redders op de Heldendag hun onderscheiding ontvangen. Vanwege de Coronamaatregelen werd de Nationale Heldendag
dt jaar sober gevierd met uitsluitend een speciale uitzending van Tijd voor Max bij omroep Max op NPO 1, waarbij de voorzitter van de
Maatschappij aanwezig was.
World Congress on Drowning
De Maatschappij organiseerde in Amsterdam in 2002 het eerste World Congress on Drowning. Het congres leverde vier resultaten op:
1. Een lijst met aanbevelingen over de wijze waarop de preventie, redding en behandeling van verdrinking verbeterd kan worden.
2. Een definitie van het begrip verdrinking. Deze definitie is inmiddels door alle betrokken organisaties wereldwijd overgenomen
waardoor het registeren van verdrinkingen op uniforme wijze plaats vindt.
3. De Utstein style for drowning, een richtlijn die beschrijft hoe internationaal wetenschappelijk onderzoek naar de reanimatie van
drenkelingen kan worden uitgevoerd. In 2014 verscheen een actualisatie van de richtlijn. Deze richtlijn is in meerdere onderzoeken
toegepast.
4. Het Handbook on Drowning. De bevindingen van het congres waren de basis voor dit boek, dat ook gepubliceerd is in het Japans. In
2014 verscheen de tweede druk.
Sinds 2007 organiseert de International Lifesaving Federation (ILS) twee-jaarlijks het World Congress on Drowning Prevention. De
Maatschappij heeft hieraan bijgedragen door middel van het organiseren van diverse workshops.
2011 Da Nang - The future role of national lifesaving organisations in disaster risk reduction
2013 Potsdam -Update of the recommended guidelines for uniform reporting of data from
2015 Penang - Research by young investigators
2019 Durban - The visual behavior of drowning victims
De Maatschappij heeft met het faciliteren van deze bijeenkomsten een belangrijke ondersteuning geleverd aan kennisontwikkeling op
het gebied van het tot leven wekken van de drenkeling.
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Legpenning van de Maatschappij
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 en
behandeling van verdrinking en tot ontwikkeling van het
reddingwezen voor zover dit op het redden van drenkelingen
in de ruimste zin betrekking heeft. Hierin is ook het
wetenschappelijk onderzoek in het gebied nauw betrokken.
De onderscheiding, waarmee een breed internationaal
draagvlak wordt beoogd, wordt in principe iedere twee jaar
toegekend. De onderscheiding bestaat uit een legpenning van
de Maatschappij.

< Legpenning >

Kandidaten voor de legpenning kunnen bij de Maatschappij
schriftelijk gemotiveerd worden voorgedragen. De voordracht
wordt door de Commissie van Aanbeveling van de Maatschappij
van een preadvies voorzien. De onderscheiding wordt uitgereikt
in een openbare bijeenkomst die door het bestuur van de
Maatschappij wordt georganiseerd. De ontvanger van de
onderscheiding wordt 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.
In 2019 is Dr. David Meddings voorgedragen voor de vijfde
legpenning. Hij is binnen de WHO initiatiefnemer van de WHO
rapporten “Global report on drowning: preventing a leading
killer” en “Preventing drowning: an implementation guide”.
Dr. David Meddings heeft met deze en andere initiatieven
het onderwerp verdrinking op de internationale politieke en
bestuurlijke agenda’s geplaatst. Dit is van groot belang omdat hij
daardoor anderen in staat stelt deze programma’s uit te voeren.
De uitreiking van de legpenning was gepland voorjaar 2020. Als
gevolg van de Covid-19 pandemie werd de penning uiteindelijk
pas in september 2021 uitgereikt aan de heer Meddings tijdens een
feestelijke bijeenkomst in de bestuurskamer van de Maatschappij.
Eerder ontvingen Dr. H. Vervaecke, secretaris-generaal van de
International Lifesaving Federation (2009); de heer P. Peterson,
oprichter en voorzitter van The Alliance of Safe Children (2012);
de heer S.E. Wiebenga, voormalig directeur van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij (2014); en de heer J. Connolly
van The Irish Lifesaving Foundation (2017) de legpenning.
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Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder
De Maatschappij beschikt over een kleine collectie
historische reanimatieapparatuur uit de 18de en 19de
eeuw, zoals klisteerapparaten en elektriseermachines voor
elektroshocktherapie. De collectie is aan het Nationaal
Reddingmuseum Dorus Rijkers in bruikleen gegeven. Het
museum heeft daarvoor een vitrine ingericht, waarin de evolutie
van het reanimeren wordt belicht. In het museum wordt aandacht
geschonken aan reddingen die door de Maatschappij werden
bekroond.
Community project Erasmus MC Rotterdam
Sinds 2011 doet jaarlijks een aantal tweedejaars geneeskunde
studenten van de Erasmus Universiteit in het kader van de hun
bachelorsstudie een kleinschalig onderzoek op het gebied van
reddingen van drenkelingen. In 2021 werden er twee onderzoeken
gedaan. Een onderzoek naar verdrinkingen bij vervoer over water
en een onderzoek naar de impact van de redding op de drenkeling.
Eerdere onderwerpen betroffen verdrinking bij bestuurders
van scootmobiels, automobilisten en asielzoekers; in rivieren;
registratie van reddingen en verdrinking; het exit probleem.
Voorlichting
Voorlichting is het belangrijkste middel van de Maatschappij
om haar doelstelling te verwezenlijken: het beperken van de
nadelige gevolgen van verdrinking. Dit betreft ook de voorlichting
over de resultaten van de andere activiteiten zoals onderzoek en
bekroning.
< Historische reanimatie apparatuur (Dorus Rijkers Museum)
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De Maatschappij streeft ernaar dat indien men geconfronteerd wordt met een verdrinkingsongeval men uiteindelijk op de juiste wijze
weet te handelen. Voorlichting is een belangrijk instrument hierbij. Door redders te bekronen en in het zonnetje te zetten vestigt de
Maatschappij de aandacht op het belang van de reddingsactie.
Uiteraard kan de Maatschappij uitsluitend nadat een ongeluk heeft plaatsgevonden in actie komen. Daarom doet de Maatschappij een
beroep op ‘tussenpersonen’ zoals gemeentebesturen en burgemeesters en hulpverleningsdiensten zoals politie en brandweer, docenten,
beheerders en besturen van watersportverenigingen en zwembaden om de helden (redders van niet fatale-verdrinkingen) bij ons te melden
en ons nader te informeren over de toedracht van een niet-fatale verdrinkingen.
Bekroningen
De bekroningen zijn er om de redders te eren. Van de uitreiking gaat een voorlichtende werking uit, des te meer naarmate er bekendheid
aan wordt gegeven. Daarom stelt de Maatschappij het zeer 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 hebben gemist. De Maatschappij
streeft ernaar zo veel mogelijk uitreikingen met een vertegenwoordiger van het bestuur bij te wonen.
Website
Doel en activiteiten van de Maatschappij worden op de
website www.drenkeling.nl vermeld. In 2021 heeft de
Maatschappij een nieuwe website in gebruik genomen.
Doordat de Maatschappij online makkelijker te vinden
is en het aanmelden van redders vereenvoudigd is weten
steeds meer gemeenten de KMRD te benaderen. Gevallen
van redding kunnen via de website worden gemeld, 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
Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid |www.nrz-nl
De Stichting heeft als doel de zwemveiligheid van mensen
in Nederland op een zo hoog mogelijk niveau te brengen.
Iedereen moet zich kunnen redden in het water.
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij KNRM |
www.knrm.nl
De KNRM is een professionele organisatie, die vanaf de
Nederlande kust schepen te hulp schiet die op de Noordzee,
Waddenzee en IJsselmeer in problemen zijn geraakt.
Men beschikt over een aantal daartoe ingerichte
reddingsstations.
Reddingsbrigade Nederland KNBRD |
www.reddingsbrigade.nl
Reddingsbrigades Nederland is de koepelorganisatie
met zelfstandige lokale reddingbrigades in het gehele
land. De Reddingsbrigade verzorgt zwemonderwijs
(reddingszwemmen). Bewaakt de stranden en voert
reddingsoperaties uit aan stranden en in overstroomde
gebieden.
Het Oranje Kruis | www.ehbo.nl
Op 10 mei 2005 heeft de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport het goedkeuringsbesluit regeling
eenheidsdiploma EHBO, dat in 1992 is verleend aan onder
meer Het Oranje Kruis, ingetrokken. 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.
Stichting Carnegie Heldenfonds | www.carnegiefonds.nl
Het Carnegie Heldenfonds bekroont mensen die anderen gered
hebben met gevaar voor eigen leven.
Nederlandse Hartstichting | www.hartstichting.nl
De Nederlandse Hartstichting organiseert, in het kader van
de bestrijding van hart- en vaatziekten, reanimatielessen.
Uitvoerenden zijn de plaatselijke afdelingen.
Veiligheid.nl | www.consument-en-veiligheid.nl
De stichting Veiligheid.nl onderzoekt voor overheid en
instellingen de frequentie en aard van ongevallen in de
privésfeer, d.w.z. thuis en in de vrije tijd, en geeft adviezen
gericht op preventie daarvan. Voor de komende jaren staat
o.a. onderzoek naar verdrinking gericht op het ontwikkelen van
voorlichting in Nederland hierover geprogrammeerd.
International Life Saving Federation (ILS) | www.ils.org
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 Maatschappij is corresponding member van ILS.
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Samenstelling van het bestuur, het Comité van Aanbeveling en Erebestuurders
In 2021 heeft de heer Van Gulik afscheid genomen. Het bestuur
heeft de heer Van Gulik benoemd tot ere- bestuurslid. De heer
Volkert Teding van Berkhout is in 2021 toegetreden tot het bestuur.
Uitvoerend bestuur in 2021
Ir. A. Ledeboer
Ir. J.H. Gunning
Drs. H.F. Fentener van Vlissingen

voorzitter
ondervoorzitter
penningmeester

Overige bestuurders
Prof. Mr J. de Bie Leuveling Tjeenk
Dr. E. Briët
Ds. H. Leegte
Drs. G.A.J. ter Linden
Ir. A. Meerstadt
Mr. G. Voûte
Mr. V. Teding van Berkhout

Consulent-bestuurders
Dr. J.J.L.M. Bierens
Dr. A.D. Bins

Ere-bestuurders
Jhr. drs. F.S. von Balluseck
Jhr. mr. J.E. van der Does de Willebois
Mr. J.C.M. van Dorp
Prof. dr. Th. M. van Gulik
Mr. B. Heldring
Mr. H. baron van Imhoff
R.C. Kolff
Jhr. drs. H.S. van Lennep
Mr. R.J. graaf Schimmelpenninck
Jhr. mr. J.P.E. Teding van Berkhout

Comité van aanbeveling
Prof. dr. A. Brutel de la Rivière

Secretaris
Drs. A.N. Schneemann
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Laat nooit iemand stikken…
DOE IETS
Ben je getuige?
1. Ben je getuige van een ongeluk? Schakel omstanders in en bel direct 112. Vertel duidelijk waar je bent en wat er gebeurd is.
2. Haal het slachtoffer uit het water. Blijf voorzichtig: duik niet in het water, maar kies een andere manier om te water te gaan.
Gebruik een touw of stok of aan elkaar geknoopte kleding om de drenkeling op de kant te krijgen.
3. Verzorg het slachtoffer. Pas reanimatie toe totdat de ambulance is gearriveerd.
4. Verzorg ook de redder.
5. Volg altijd de aanwijzingen van het ambulancepersoneel op.
Tips voor baders en zwemmers
1. Ga nooit vermoeid en bezweet het water in.
2. Ga nooit het water in wanneer je net gegeten hebt.
3. Kan je niet zwemmen? Ga dan nooit verder dan tot je heupen in het water.
4. Speel nooit met een drijvend voorwerp in zee bij aflandige wind.
5. Ga nooit alleen in het water, maar met een groepje mensen.
6. Ga niet te snel in het water als je net een zonnebad hebt genomen.
7. Maak eerst handen en polsen goed nat om je lichaam aan de watertemperatuur te laten wennen.
8. Blijf uit de buurt van vaarwegen; schippers zien je nauwelijks.
9. Blijf uit de buurt van boeien, zandbanken, dammen of pieren.
10. Houd rekening met eb en vloed.
Tips voor veilig varen
1. Vertel achterblijvers (ouders, familie, vrienden) wat je gaat doen.
2. Let tijdens het varen goed op.
3. Zorg voor de juiste kleding (altijd een hoofddeksel) en draag steevast een reddingsvest.
4. Zorg dat je genoeg brandstof voor de motor hebt.
5. Onderhoud je boot goed.
6. Kijk alles na voordat je met de boot vertrekt.
7. Luister naar de weerberichten.
8. Neem actuele waterkaarten mee.
9. Bedenk vooraf waarheen je kunt gaan als de wind draait of als het weer zo slecht wordt dat je niet meer kunt doorvaren.
10. Neem vaarles of volg een cursus bij een zeilschool.
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Wijs op natuurijs
Voor schaatsen op natuurijs gelden andere regels dan
schaatsen op kunstijs. Er liggen namelijk andere gevaren op
de loer. Je kunt bijvoorbeeld door het ijs zakken. De KNSB
heeft gouden veiligheidsregels vastgesteld.
Voorbereiding
• Ga er nooit alleen op uit op natuurijs.
• Stel je op de hoogte van de lokale ijssituatie.
• Neem touw, ijspriem, ijsstok en een fluitje mee.
• Neem een voldoende uitgeruste EHBO-set mee.
• Neem een mobiele telefoon en reserve kleding mee.
Op het ijs
• Schaats op ’goedgekeurd’ ijs.
• Let op kleurveranderingen, randen en scheuren in het ijs.
• Let extra op bij bruggen, vogels, riet, waterplanten en
overhangende takken.
• Houd voldoende afstand.
• IJs aan de walkant, vooral waar de zon op schijnt,
is altijd zwakker.
• Wees op je hoede voor windwakken.
• Pas bij laagstaande zon extra op.
• Pas op bij lozingsplaatsen, plekken waar waterwegen op
elkaar uitkomen en bij vaargeulen.
• Pas op bij kistwerken.
• Wees extra waakzaam bij mist.
• Zorg dat je voor het donker thuis bent.
• Ga nooit schaatsen op ijs waar sneeuw op ligt.
• Ga bij twijfel altijd terug.
Meer info
Bron: KNSB

Dirk Willemsz. redt zijn vervolger uit het ijs bij Asperen, 1569, Jan Luyken, ets op papier
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