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Jaarverslag 2020
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	2020.

Prof. mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk, voorzitter
Drs. A. Schneemann, secretaris

Amsterdam,	april	2021
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In Memoriam
Op	24	november	2020	
is	op	78	jarige	leeftijd	overleden

Mr. Jan Maarten Boll

De	heer	Boll	was	van	1989	tot	2010	lid	van	
het	bestuur	van	de	Maatschappij	en	daarna	
erebestuurslid.

Het	bestuur	van	de	Maatschappij	gedenkt	
hem	met	eerbied	en	genegenheid.
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Over de Maatschappij 
De	Koninklijke	Maatschappij	tot	Redding	van	Drenkelingen	
(Maatschappij)	speurt	actief	in	de	media	naar	niet	fatale-
verdrinkingen.	Het	bestuur	van	de	gemeente	waar	het	
ongeval	heeft	plaats	gevonden	krijgt	van	de	Maatschappij	het	
verzoek	om	melding	te	doen	van	het	geval	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	het	ongeval	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	2020	zijn	foto’s	van	enkele	
uitreikingen	opgenomen.

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.	
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Bekroningen 2020
Het	bestuur	van	de	Maatschappij	heeft	in	2020	eenenveertig	
gevallen	bekroond	waarvan	negen	bekroningen	van	gevallen	
voor	2020.

In	totaal	werden	er	zesendertig	bronzen en twaalf	zilveren	
penningen en	veertien	oorkondes	uitgereikt.	Daarnaast	
ontvingen	een	aantal	mensen	een	waarderend	schrijven	
namens	de	KMRD.

Een	aantal	gevallen	werd	niet	verder	in	behandeling	genomen	
om	een	van	de	volgende	reden:	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.	

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.	

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 2020
7457
Op	17	oktober	2018	om	15.00	uur	in	de	middag	rijdt	de	31-jarige	Thomas	IJsseldijk	met	zijn	snorfiets	langs	de	Bindingssloot	in	Koog	
aan	de	Zaan.	Bij	het	zien	van	een	man	en	een	kind	voelt	hij	dat	er	iets	niet	in	orde	is	en	stapt	af.	Dan	ziet	hij	twee	handjes	boven	het	
water.	Hij	pakt	deze	en	trekt	een	ongeveer	4-jarig	kind	uit	het	middeldiepe	water	waarvan	de	ogen	waren	weggevallen.	Hij	heeft	de	
drenkeling	geschud,	geklopt	en	ondersteboven	gehouden	tot	deze	weer	ging	ademen.	Het	duurde	daarna	nog	tien	minuten	voor	de	
politie,	brandweer	en	ook	de	inmiddels	gevonden	vader	ter	plaatse	aankwamen	en	al	die	tijd	stond	Thomas	met	het	kind	in	de	armen.	
De	drenkeling	werd	naar	het	Rode	Kruis	Ziekenhuis	in	Beverwijk	gebracht	voor	controle.	
De heer IJsseldijk wordt door de Maatschappij bekroond met een bronzen medaille.

~7458
Rond	het	middaguur	van	25	september	2019	rijdt	de	heer	P.	de	M.	met	zijn	scootmobiel	door	onbekende	oorzaak	de	vijver	in	langs	de	
Ingenieur	G.	Tjalmaweg	in	Katwijk.	Van	de	onfortuinlijke	berijder	steekt	alleen	het	hoofd	nog	net	boven	water.	De	31-jarige	Katwijker	
Stefan	Varkenvisser,	die	zijn	hond	aan	het	uitlaten	was,	ziet	het	gebeuren	en	weet	samen	met	een	tot	assistentie	geroepen	omstander,	
de	heer	Donders,	het	slachtoffer	uit	het	schouderdiepe	water	te	halen.	Het	slachtoffer	heeft	nog	enkele	dagen	in	het	ziekenhuis	
gelegen.	De Maatschappij bekroont de beide heren met een bronzen medaille.

~7459
De	Leerbroekseweg	te	Leerbroek	is	berucht	door	auto’s	die	daar	te	water	raken	
en	dat	gebeurt	ook	op	26	oktober	2019,	enkele	minuten	voor	middernacht.	
Op	weg	naar	huis	na	een	avond	stappen	met	drie	vrienden,	die	hij	thuis	heeft	
gebracht,	verliest	een	jonge	automobilist	de	macht	over	het	stuur	van	de	auto	
van	zijn	vader.	Hij	raakt	een	boom	en	de	auto	kantelt	ondersteboven	een	
sloot	in	ter	hoogte	van	de	konijnenfokkerij.	De	sloot	is	met	anderhalve	meter	
schouderdiep	en	vier	meter	breed.	Na	enkele	minuten	komt	Wijnand	de	Groot,	
een	omwonende	die	de	klap	heeft	gehoord,	bij	het	bewusteloze	slachtoffer	die	
bijna	met	het	hoofd	onder	water	lag.	Vervolgens	konden	redder	en	geredde	door	
andere	buurtbewoners	uit	het	water	geholpen	worden.	Een	van	hen,	Arie	Kool,	
heeft	daarna	met	een	shovel	de	auto	uit	het	water	gehaald,	waarna	door	Wijnand	
de	Groot	wordt	vastgesteld	dat	er	geen	andere	inzittenden	waren.	Het	slachtoffer	
was	snel	bijgekomen,	maar	heeft	enkele	dagen	in	het	ziekenhuis	gelegen.	
De Maatschappij bekroont de heer de Groot met een bronzen medaille en de heer Kool met een waarderend schrijven.

~
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7460
Op	29	oktober	2019	om	18.00	uur	rijdt	mevrouw	van	der	M.	met	haar	bakfiets	langs	het	Ommerkanaal	te	Balkbrug.	In	de	bakfiets	
zitten	haar	dochters	van	anderhalf	en	drie	jaar	oud.	Door	onbekende	oorzaak	komt	de	bakfiets	zijdelings	in	het	ter	plaatse	middeldiepe	
afwateringskanaal	te	liggen	waarbij	de	kinderen	onder	water	blijven.	De	moeder	krijgt	de	fiets	in	haar	eentje	niet	overeind.	Jan	
Lammersen,	47	jaar	komt	haar	te	hulp	en	gezamenlijk	lukt	het	wel.	De	kinderen	zijn	ongedeerd.	
De Maatschappij bekroont de heer Lammersen met een bronzen medaille.

~7461
Op	24	november	2019	om	half	vier	in	de	ochtend,	fietst	de	49-jarige	heer	D.	de	J.	met	zijn	
vrouw	langs	het	kanaal	Almelo-De	Haandrik	tussen	de	Puntbrug	en	de	Tondijkbrug	te	
Vroomshoop.	Door	onbekende	oorzaak	raakt	hij	te	water.	Twee	jongemannen	fietsen	op	dat	
moment	langs.	Zij	bedenken	zich	geen	moment	en	halen	de	man,	die	vlak	langs	de	kant	ligt	uit	
het	water.	Hulpdiensten	rukten	massaal	uit	en	hebben	de	redders	complimenten	gegeven	voor	
hun	optreden.	Een	derde	redder,	de	heer	Gerrits	meldde	zich	later	en	bleek	in	eerste	instantie	de	
hulpdiensten	gebeld	te	hebben.	De Maatschappij bekroont de drie redders met een oorkonde.

~7462
Op	woensdagochtend	4	december	2019	verliest	de	26-jarige	H.B.	uit	Schoonhoven	de	macht	over	het	stuur	terwijl	zij	op	de	N210	langs	
de	‘Lansing’	rijdt.	Haar	auto	belandt	op	zijn	kop	in	dit	water.	De	49-jarige	D.	Van	Oijen	bevrijdt	haar	uit	de	auto	door	te	water	te	gaan	
en	de	gordel	los	te	snijden.	Meerdere	omstanders	helpen	haar	op	de	kant.	
De Maatschappij bekroont de redder met een bronzen medaille.

~7463
Tijdens	het	kerstfeest	op	14	december	2019	om	19.30	uur	rond	de	vijver	in	het	Vijverpark	in	Brunssum	krijgt	de	37-jarige	heer	K.	
een	epileptisch	insult	en	blijft	daarna	in	het	water	liggen	op	circa	acht	meter	van	de	kant.	De	heren	Sozanski	en	Zautsen	zien	hem	
spartelen	en	zien	dat	hij	daarna	niet	uit	het	water	kan	komen.	Zautsen,	ook	uit	Brunssum,	trekt	eerst	zijn	kleren	uit	voor	hij	het	meer	
dan	2	meter	diepe	water	in	gaat.	Sozanski,	uit	Schinveld,	gaat	iets	later	het	ijskoude	water	in	om	hem	te	helpen	het	slachtoffer	op	de	
kant	te	krijgen.	Beide	bezoekers	van	het	feestelijke	dorpsgebeuren	worden	door	omstanders	en	politie	goed	opgevangen.	
De Maatschappij bekroont beide redders met een bronzen medaille.

~7464
Op	20	december	2019	om	03.14	‘s	nachts	fietst	de	18-jarige	Lukas	Bergman	in	Utrecht	over	de	busbaan	Rijnvliet.	Hij	ziet	langs	
een	sloot	bij	de	plas	Strijkviertel	een	fiets	liggen	met	brandend	achterlicht.	Aanvankelijk	fietst	hij	door	maar	omdat	hij	het	toch	niet	
vertrouwt	keert	hij	terug.	Hij	schijnt	met	zijn	de	lamp	van	zijn	mobiele	telefoon	over	het	water.	Dan	ziet	hij	op	ongeveer	2,5	meter	
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van	de	kant	een	vrouw	tot	haar	middel	in	het	water.	Ze	is	verward,	niet	aanspreekbaar	en	zij	kan	zijn	uitgestoken	hand	niet	pakken.	
Bergman	is	ongeveer	15	minuten	bij	het	slachtoffer	gebleven	tot	de	hulpdiensten	het	van	hem	overnamen.	
De Maatschappij bekroont hem met een oorkonde.

~7465
De	heer	en	mevrouw	A.,	84	en	85	jaar	oud,	zijn	op	maandagochtend	30	december	2019	in	de	auto	op	weg	om	bloed	te	laten	prikken	
omdat	de	heer	A.	zich	niet	goed	voelt.	Mevrouw	zit	achter	het	stuur	en	vergist	zich	bij	het	inparkeren.	In	plaats	van	te	remmen	drukt	
zij	op	het	gaspedaal	waardoor	de	auto	een	paaltje	omverrijdt	en	het	water	inschiet.	De	redder	de	34-jarige	Michael	van	Heusden	uit	
Hillegom	ziet	het	gebeuren.	Op	zijn	werk	(het	nabijgelegen	HOZO-ouderencentrum)	haalt	hij	snel	een	ladder	en	klimt	vanaf	de	kant	
naar	de	auto.	Eén	inzittende	is	al	door	hem	bevrijd	als	de	hulpdiensten	arriveren.	Gezamenlijk	wordt	ook	de	tweede	persoon	bevrijd	en	
beiden	blijven	ongedeerd.	De Maatschappij bekroont de heer van Heusden met een bronzen medaille.

~7466
Glazenwasser	J.	van	der	Waart	is	op	vrijdag	3	januari	2020	vroeg	in	de	ochtend	op	de	Oudezijds	Achterburgwal	in	Amsterdam	aan	
het	werk,	wanneer	hij	ineens	een	plons	hoort	in	de	gracht.	‘Ik	pakte	mijn	ladder	en	ben	richting	het	geschreeuw	gerend’	vertelt	
Hannes	die	al	om	07.00	uur	de	ramen	van	café	de	Zeevaart	stond	te	lappen.	Hoewel	hij	vastberaden	was	de	drenkeling	te	redden,	
wist	hij	meteen	dat	hij	één	ding	niet	zou	doen.	‘Het	is	dat	ik	mijn	ladder	bij	me	had.	Zelf	was	ik	voor	geen	goud	in	dat	koude	water	
gesprongen’	vertelt	de	75-jarige	Hannes.	Nadat	de	glazenwasser	met	behulp	van	zijn	ladder	de	toerist	uit	het	water	had	gevist,	ging	hij	
gewoon	weer	verder	met	zijn	werk.	De Maatschappij bekroont de glazenwasser met een oorkonde.

~7467
Op	6	januari	2020	om	11:45	uur	loopt	een	onbekend	persoon	in	Kampen	bij	de	De	La	Sablonierekade	de	IJssel	in.	Hij	kan	zichzelf	niet	
bovenwater	houden,	maar	verliest	niet	het	bewustzijn.	Deze	persoon	wordt	gered	door	de	51-jarige	heer	Groen.	De	heer	Groen	is	te	
water	gegaan	om	de	persoon	te	redden.	Zowel	de	drenkeling	als	de	redder	komen	er	zonder	kleerscheuren	vanaf.	
De Maatschappij bekroont de heer Groen met een zilveren medaille.

~7468
Op	de	woensdagmiddag	van	5	februari	2020	rijdt	mevrouw	B.	met	haar	scootmobiel	over	het	fietspad	langs	het	Van	Harinxmakanaal	
in	Leeuwarden.	Ze	heeft	het	mobiel	drie	weken	daarvoor	gekocht	en	moet	nog	erg	wennen;	daarom	fietst	haar	zoon	achter	haar	aan.	
Plotseling	raakt	haar	voorwiel	in	de	berm,	waarop	mevrouw	in	paniek	wil	remmen	maar	per	ongeluk	juist	gas	geeft.	Zo	wordt	het	
jonge	leven	van	haar	mobiel	die	middag	in	de	knop	gebroken,	diepgezonken	onder	mevrouw	B.,	die	door	haar	zoon	vanaf	de	kade	
drijvend	wordt	gehouden.	De	heren	van	Aalst	en	Vogelenzang	schieten	te	hulp,	maar	krijgen	mevrouw	B.	niet	op	de	kade.	Uiteindelijk	
arriveren	politie	en	ambulance,	die	daar	wel	in	slagen.	Mevrouw	B.	blijkt	ongedeerd.		
De beide redders krijgen een Oorkonde van de Maatschappij.

~
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7469
De	80-jarige	heer	J.	van	Tol	uit	Volendam	heeft	vrijdag	7	februari	2020	een	
2-jarig	jongetje	uit	een	vijver	in	Volendam	gered.	Van	Tol	twijfelde	geen	moment	
en	dook	vrijwel	meteen	het	water	in,	meldt	de	lokale	krant	NH	Nieuws.	De	heer	
Van	Tol	fietste	op	die	vrijdag	met	zijn	vrouw	door	Volendam.	Toen	hij	in	de	
Gravelandstraat	reed,	zag	hij	ineens	een	jongetje	naar	de	waterplas	langs	de	straat	
wijzen.	Hij	besefte	dat	de	peuter	in	het	water	zou	kunnen	vallen	en	besloot	af	te	
stappen.	Toen	hij	naderde,	was	het	kind	reeds	in	de	vijver	gesukkeld.	De	jongen	
was	even	aan	de	aandacht	van	zijn	moeder	ontsnapt	en	dreigde	kopje	onder	te	
gaan.	De	80-jarige	Van	Tol	dook	meteen	het	water	in	en	bracht	de	2-jarige	terug	
op	het	droge.	De	piepjonge	drenkeling	werd	met	een	ambulance	voor	een	check-
up	naar	het	ziekenhuis	gebracht,	maar	bleek	ongedeerd	te	zijn.	Ook	de	bejaarde	
redder	van	het	kind	hield	enkel	natte	kleren	over	aan	zijn	reddingsactie.	
De Maatschappij bekroont de heer Tol met een zilveren medaille

~7470
De	42-jarige	mevrouw	Jenet	van	Lubek	houdt	praktijk	aan	de	Keizersgracht	in	Amsterdam.	Op	de	bewuste	woensdagmiddag	19	
februari	2020	bevindt	zij	zich	in	het	bijzijn	van	haar	kinderen	ter	hoogte	van	nummer	242,	waar	op	dat	moment	een	10-jarige	
jongen	bewegingsloos	in	het	midden	van	de	gracht	drijft.	Het	blijkt	de	zoon	te	zijn	van	een	Argentijns	toeristen	echtpaar.	Jenet	vraagt	
omstanders	om	op	haar	kinderen	te	letten,	legt	haar	telefoon	op	de	kant	en	gaat	te	water.	Ze	weet	zwemmend	de	drenkeling	naar	de	
kant	te	krijgen,	waar	omstanders	haar	en	de	drenkeling	op	de	kade	helpen.	Op	dat	moment	arriveren	ook	politie	en	brandweer.	
De Maatschappij bekroont mevrouw Van Lubek met een zilveren medaille.

~7471
Op	28	februari	2020,	aan	het	einde	van	het	dagelijkse	rondje	in	hun	vuilniswagen,	zagen	de	heer	P.	van	Brink	en	C.	Schaufeli	een	
vrouw	staan	zwaaien,	naast	een	wild	blaffende	hond.	Op	hetzelfde	moment	kwam	een	doornatte	jongen	uit	een	te	water	geraakte	
auto	de	waterkant	op	klauteren.	De	vrouw,	K.	Snel,	bleek	door	haar	hond	te	zijn	gealarmeerd.	De	jonge	drenkeling	vertelde	dat	de	
bestuurder,	zijn	stiefvader,	nog	in	de	auto	zat.	De	auto	bleek	ondersteboven	in	het	water	te	liggen	en	de	man	kon	de	deuren	van	binnen	
niet	open	krijgen.	Brink	en	Schaufeli	gaan	onmiddellijk	te	water	en	openen	het	portier,	waarna	de	man	uit	de	auto	kan	klimmen.	
De Maatschappij bekroont de beide heren met een bronzen medaille en mevrouw Snel met een waarderend schrijven.

~7472
Op	de	middag	van	9	maart	2020	rijdt	de	89-jarige	heer	DJR	te	Zelhem	met	zijn	scootmobiel	een	sloot	in,	ter	hoogte	van	de	Halseweg	
6.	Hij	komt	op	ongeveer	drie	meter	van	de	kant	tot	stilstand.	Mevrouw	Legters	is	als	eerste	ter	plaatse.	Zij	is	het	water	ingestapt	
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en	heeft	met	hulp	van	omstanders	de	drenkeling	op	het	droge	gebracht.	Gegevens	van	de	behulpzame	omstanders	zijn	helaas	niet	
bekend.	De Maatschappij heeft haar bekroond met een Oorkonde.

~7473
Op	11	april	2020	rond	13.00	uur	in	de	middag	rijdt	een	vrolijk	groepje	van	drie	gehandicapten	met	hun	begeleidster	op	een	speciale	
fiets	over	de	Belgiëlaan	in	de	richting	van	het	Spaarne	in	Schalkwijk	(bij	Haarlem).	Zij	verliezen	echter	op	een	bepaald	moment	de	
controle	over	de	fiets	en	ze	rijden	onder	luid	gegil	een	sloot	in.	De	fiets	komt	boven	op	de	kinderen	terecht	die	ook	nog	vastzitten	in	
hun	gordels.	Met	name	door	de	inspanning	van	drie	omstanders	(Mevrouw	Huiskamp,	52	jaar;	de	heer	T.	Kooij,	52	jaar;	de	heer	B.	
Ruff,	59	jaar)	kunnen	de	drie	kinderen	en	de	begeleidster	uit	deze	benarde	positie	worden	gered	voordat	het	te	laat	is.	Daarna	konden	
de	kinderen	zonder	nadelige	gevolgen	weer	terug	naar	huis.		De Maatschappij bekroont de drie redders met een bronzen medaille.

~7474
Op	15	april	2020	wil	de	70-jarige	heer	AFV	uit	Vierpolders	op	zijn	fiets	stappen.	Hij	stapt	echter	mis	en	valt	in	een	sloot	aan	de	Kaaisingel	
in	Brielle.	Britney	Hoogstad,	20	jaar	en	ook	uit	Brielle	ziet	dat	gebeuren	als	ze	met	haar	moeder	voorbijfietst	en	gaat	onmiddellijk	te	
water	waarbij	ze	instructies	van	haar	moeder	krijgt.	Als	moeder	de	telefoon	van	haar	dochter	wil	aanpakken,	glijdt	ook	zij	van	het	talud	de	
schouderdiepe	stinkende	sloot	in.	Uiteindelijk	hebben	de	hulpdiensten	de	man	uit	het	water	geholpen	en	naar	het	ziekenhuis	gebracht	
waar	hij	de	nacht	moest	blijven.	De Maatschappij bekroont de beide dames met een oorkonde.

~7475
Op	17	april	2020	om	14.14	uur	komt	er	een	kletsnatte	man	uit	de	Leeuwarder	stadgracht.	Hij	heeft	zojuist	
een	baby	uit	een	te	water	geraakte	kinderwagen	gered.	De	moeder	van	de	baby	was	samen	met	nog	een	kind	
een	ijsje	aan	het	kopen	bij	een	snackbar	aan	de	Nieuwestad.	Zij	hielp	haar	ene	kind	met	het	ijsje	toen	de	
kinderwagen	de	gracht	in	rolde.	Erik	Schipper	was	op	de	fiets	aan	de	andere	kant	van	de	gracht	op	weg	naar	
de	boekwinkel.	Hij	zag	het	gebeuren	en	fietste	snel	over	de	brug,	gooide	zijn	fiets	aan	de	kant,	haalde	zijn	
mobiel	uit	zijn	zak	en	sprong	het	water	in	om	de	baby	uit	de	wagen	halen.	De Maatschappij bekroont de heer 
Schipper met een zilveren medaille, die werd uitgereikt op de Nationale Heldendag 2020.

~7476
Op	20	april	2020,	in	de	late	ochtend,	hoort	Jurriaan	Schipper,	26	jaar,	Maastrichtse	kok,	maar	al	vijf	jaar	Zaandammer,	een	rare	plons	
als	hij	thuis	op	de	bank	zit.	Hij	gaat	kijken	en	ziet	zijn	buurtgenoot,	de	74-jarige	mevrouw	P.	met	haar	scootmobiel	in	De	Vaart	liggen.	
Ofschoon	het	slachtoffer	aangeeft	te	willen	proberen	zelf	aan	de	kant	te	komen,	wordt	dat	door	Schipper	geweigerd	en	trekt	hij	de	van	
shock	trillende	vrouw	onder	haar	oksels	uit	het	water.	Achteraf	vertelt	ze	dat	ze	door	haar	hond	in	het	water	was	getrokken	en	dat	het	
haar	waarschijnlijk	zelf	nooit	gelukt	was	om	met	haar	nieuwe	knieën	zelfstandig	op	het	droge	te	komen.	Inmiddels	heeft	de	redder	van	
het	slachtoffer	een	kaartje	en	een	fles	wijn	gekregen.	De Maatschappij bekroont de heer Schippers met een bronzen medaille.

~

JAARVERSLAG 2020 10



7477
Op	23	april	2020	wil	de	heer	F.van	A.,	82	jaar	op	een	boot	stappen	die	in	de	Buyshaven	van	Enkhuizen	ligt.	Hij	verstapt	zich,	komt	
in	het	water	maar	kan	zich	door	de	hoge	steiger	niet	aan	de	kant	trekken.	Jan	Pieter	Simon	van	Sant,	56	jaar	uit	Vianen,	gaat	te	
water	en	brengt	hem	naar	een	zwemplateau	van	een	motorjacht	waar	de	brandweer	zich	over	de	drenkeling	ontfermt	en	hem	aan	de	
ambulancebemanning	overdraagt.	De Maatschappij bekroont de redder met een bronzen medaille.

~7478
In	de	ochtend	van	2	mei	2020	rijdt	een	41-jarige	man	in	Heemstede	met	een	bestelbus	ter	hoogte	van	de	Amstelbrug	de	Leidsevaart	
in.	Een	voorbijganger,	de	52-jarige	A.	Kuiter	uit	Haarlem	ziet	het	busje	schuin	in	het	water	liggen	bedenkt	zich	geen	moment	en	gaat	
te	water.	Met	een	life-hammer	slaat	hij	de	ruit	van	de	cabine	kapot.	Als	hij	bestuurder	uit	de	cabine	wil	halen,	ontstaat	een	vechtpartij	
waarbij	de	redder	onder	water	verdwijnt.	Daarop	gaat	ook	de	32-jarige	P.	Metselaar	te	water	en	samen	krijgen	ze	de	verwarde	man	
aan	de	kant.	Deze	blijft	tegenstribbelen,	valt	opnieuw	in	het	water	en	wordt	er	opnieuw	uitgehaald.	Hij	wordt	dan,	voor	zijn	eigen	
veiligheid	aan	de	politie	overgedragen.	De Maatschappij bekroont de twee redders met een zilveren medaille.

~7479
Op	7	mei	2020	komt	een	auto	door	onbekende	oorzaak	in	het	water	terecht	van	de	Haringkade	te	Scheveningen	ter	hoogte	van	de	
kruising	met	de	Nieuwe	Duinweg.	De	heer	Schouten	en	de	heer	Semturk	gaan	onmiddellijk	te	water	om	de	inzittende	uit	de	auto	te	
halen.	Tegelijkertijd	alarmeert	mevrouw	Schouten	de	hulpdiensten.	Het	onbekende	slachtoffer,	dat	ook	nog	de	gordel	om	heeft,	wordt	
met	behulp	van	een	life-hammer	bevrijd	en	de	heer	Schouten	zwemt	met	het	slachtoffer	naar	de	kant	waar	de	brandweer	de	geredde		
‘alleen	nog	maar	over	een	muurtje	hoeft	te	tillen’.	De Maatschappij bekroont de beide redders met een zilveren medaille.

~7480
Op	10	mei	2020,	om	03.00	uur	in	de	ochtend	en	waarschijnlijk	in	een	forse	regenbui,	rijdt	de	75-jarige	mevrouw	van	L.	uit	
Badhoevedorp	met	haar	auto	de	Hoofdvaart	van	Lijnden	in.	Dit	wordt	opgemerkt	door	vijf	jongeren	tussen	16	en	21	jaar	uit	
Badhoevedorp	en	Lijnden,	waarvan	er	twee,	Yoni	Bulterman	en	Remco	Lanser	het	schouder	diepe	water	in	gaan	en	drie	van	hen	aan	de	
kant	blijven	om	bijstand	te	verlenen.	De	onfortuinlijke	chauffeuse	die	beklemd	zat	met	het	hoofd	bijna	onder	water	is	met	spoed	naar	
het	ziekenhuis	vervoerd.	De Maatschappij bekroont de beide redders met een zilveren medaille.

~7481
Titus	van	der	Bracht,	schipper	van	een	trekschuit,	ziet	op	11	mei	2020	om	14.00	uur	een	man	zwemmen	in	het	Noordzeekanaal	
ter	hoogte	van	de	Oude	Houthaven	in	Amsterdam.	Omdat	de	man	telkens	kopje-onder	gaat	en	duidelijk	in	de	problemen	is,	vaart	
hij	erheen	en	haalt	de	zwemmer	met	veel	moeite	aan	de	broekriem	aan	boord.	Vervolgens	wordt	de	onderkoelde	drenkeling	aan	de	
hulpdiensten	overgedragen.	De	sleepbootschipper	ziet	een	en	ander	als	goed	zeemanschap	en	wil	geen	aandacht	voor	zijn	optreden.	
De Maatschappij bekroont hem niettemin met een bronzen medaille.

~
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7482
Op	12	mei	2020,	rond	15.00	uur	loopt	de	20-jarige	Gerjan	Solleveld	na	het	doen	van	zijn	overgangsexamen	op	de	Middelbroekweg	te	
Naaldwijk.	Voor	hem	loopt	een	man	raar	te	wankelen	en	deze	komt	in	het	water	terecht.	Omdat	de	man	niet	meer	bovenkomt	springt	
hij	de	man	achterna,	na	eerst	zijn	telefoon	en	oortjes	in	het	gras	gelegd	te	hebben.	De	man	is	als	een	slappe	pop	en	nauwelijks	te	
hanteren.	Eenmaal	met	de	dronken	man	aan	de	kant	komt	er	toevallig	een	politiewagen	aan.	De	agenten	ontfermen	zich	over	het	
slachtoffer	en	brengen	hem	naar	het	ziekenhuis	brengt.	De Maatschappij bekroont de redder met een bronzen medaille.

~7483
Op	30	mei	2020	rijdt	de	22-jarige	M.A.	met	haar	auto	over	de	Kandelaarweg	tussen	Delft	en	Schiedam.	Bij	het	passeren	van	een	
groepje	fietsers	raakt	haar	auto	echter	in	de	berm,	wordt	onbestuurbaar	en	komt	ondersteboven	in	een	sloot	terecht.	Daarbij	kwam	
de	bestuurster	onder	water	vast	te	zitten	in	deze	kniediepe	sloot.	Twee	van	de	fietsers,	Jonas	Alhuyis	(21	jaar)	en	Robert	van	Overvelt	
(24	jaar)	weten	de	vrouw	via	het	portierraam	naar	buiten	te	krijgen.	De	derde	fietser	belt	112.	De	bestuurster	wordt	in	shock	van	het	
gebeuren	met	een	ambulance	naar	het	ziekenhuis	gebracht.	De Maatschappij bekroont beide redders met een bronzen medaille.

~7484
Op	3	juni	2020,	rond	14.20	uur,	raakt	de	73-	jarige	Henriette	Hoornsman-Huizing	met	haar	scootmobiel	te	water	in	de	middeldiepe	
sloot	langs	de	Oom	Keesweg	te	Wieringerwerf.	Ze	komt	daarbij	met	het	hoofd	onder	water.	De	18-jarige	Joris	de	Goede	ziet	het	
gebeuren	en	gaat	onmiddellijk	tot	de	redding	over.	Het	slachtoffer	werd	op	de	fiets	vergezeld	door	haar	hulpbehoevende	echtgenoot	die	
geen	actie	kon	ondernemen.	De Maatschappij bekroont de redder met een bronzen medaille.

~7485
Op	vrijdagmiddag	19	juni	2020	fietst	de	heer	A.J.	van	de	H.,	64	jaar	oud,	pardoes	de	sloot	in.	Even	later	ziet	gelukkig	de	heer	Kraaiveld	
de	drenkeling	met	zijn	fiets	in	de	sloot	liggen.	Hij	springt	in	het	water,	maar	krijgt	de	heer	van	de	H.	niet	op	de	kant.	Op	dat	moment	
arriveert	de	heer	Kok,	die	zonder	te	water	te	gaan	het	tweetal	op	de	kant	helpt.	De	onderkoelde	drenkeling	wordt	in	de	ambulance	
nagekeken.	De Maatschappij bekroont de beide redders met een bronzen medaille.

~7486
Jan	Blokland	vaart	al	vijf	jaar	op	de	pont	over	het	Hollands	Diep	bij	Strijensas.	Op	zondagmiddag	2	juli	2020	om	17.00	uur	ziet	
hij	vanaf	zijn	pont	een	klein	motorbootje	vollopen	en	zinken.	Hij	vaart	erheen	en	werpt	de	oudste	van	de	vier	opvarenden	zijn	
reddingsboei	toe.	De	drie	anderen	blijken	zijn	dochters	te	zijn;	zij	klampen	zich	aan	de	pont	vast.	Tot	hun	schrik	zien	ze	ineens	de	boei	
zonder	vader	wegdrijven.	Onmiddellijk	wordt	de	KNRM	gebeld,	die	de	inmiddels	bewusteloze	drenkeling	een	eind	stroomafwaarts	
weet	te	bergen.	Hij	overleeft	de	verdrinking	ternauwernood	en	is	helaas	niet	meer	de	oude	geworden.	
De Maatschappij bekroont de heer Blokland met een Oorkonde.

~
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7487
Op	zaterdagnacht	4	juli	2020	raakt	de	heer	D.A.S	uit	Amsterdam	dronken	te	water	in	de	Waalseiland	gracht.	Gelukkig	is	de	56-jarige	
Mark	Duursma	op	dat	moment	wakker.	Hij	vertelt:	‘Het	was	kwart	voor	twaalf,	ik	zat	thuis	en	hoorde	een	harde	plons’.	Ik	ben	naar	
beneden	gegaan	en	toen	ik	aan	de	kant	stond	zag	ik	direct:	dit	ziet	er	niet	goed	uit.	Toen	dacht	ik	meteen:	hier	moet	ik	achteraan.	Het	
was	niet	eens	een	afweging.’	In	zijn	onderbroek	en	zijn	T-shirt	springt	Duursma	vervolgens	het	water	in.	Hij	kan	vanuit	zijn	woonboot	
naar	de	dronkaard	toe	zwemmen	en	hem	naar	een	woonboot	slepen.	Ondertussen	wordt	door	omstanders	de	politie	gewaarschuwd,	
die	beide	in	de	woonboot	helpt.	Na	wat	gepruttel	en	gegorgel	wordt	de	drenkeling	aanspreekbaar,	en	wordt	hij	lopend	naar	de	
ambulance	begeleid	om	in	OLVG	Oost	verder	nagekeken	te	worden.	
De Maatschappij bekroont de redder een zilveren medaille. 

~7488
Op	zaterdagmiddag	18	juli	2020	probeert	de	heer	P.	uit	Kampen	zijn	scootmobiel	te	draaien	op	de	kade	van	de	Bovenhaven.	Het	gaat	
mis,	de	heer	P.	valt	in	de	IJssel	en	raakt	in	zijn	val	een	afgemeerde	boot.	De	man	op	deze	boot	ziet	het	gebeuren	en	samen	met	twee	
anderen	weet	hij	de	drenkeling	op	de	kant	te	krijgen.	De	drenkeling	wordt	daarna	per	ambulance	vervoerd	naar	het	ziekenhuis	waar	
hij	vier	dagen	bij	moet	komen.	Inmiddels	maakt	hij	het	goed.	De Maatschappij bekroont de drie redders met een bronzen medaille.

~7489
Op	maandagmiddag	20	juli	2020	loopt	Bianca	Bal	(36)	met	haar	zoontje	over	straat,	als	ze	een	kleuter	verschrikt	in	het	water	ziet	
staan	kijken.	Daar	probeert	een	andere	vrouw,	mevrouw	B.	zonder	succes	een	kinderwagen	op	de	kant	te	trekken.	Bianca	springt	in	het	
water	en	samen	lukt	hen	om	de	kinderwagen	in	veiligheid	te	brengen.	De	baby	in	de	kinderwagen	is	onder	water	geweest	maar	begint	
gelukkig	onmiddellijk	te	huilen.
De Maatschappij bekroont de beide redders met een bronzen medaille.

~7490
Op	30	juli	2020,	een	warme	donderdagavond	ziet	William	Storch	(51)	uit	Schagen	vanuit	strandtent		‘Klavertje	Vier’	drie	kinderen	de	
zee	in	gaan.	De	rode	vlag	wappert	al	de	hele	dag	en	de	jongens	worden	inderdaad	prompt	door	de	stroom	in	een	mui	meegevoerd.	
De	ouders	van	de	kinderen	gaan	erachter	aan.	William	ziet	dat	dat	ook	niet	goed	gaat,	rent	erheen	en	gooit	een	reddingsboei	naar	de	
ouders.	De	KNRM	wordt	door	omstanders	gealarmeerd	en	blijkt	gelukkig	vlakbij,	in	Callantsoog,	aan	het	oefenen	te	zijn.	Samen	met	
de	KNRM	worden	de	drie	jongens	uit	de	zee	gered.	Een	saillant	detail	is	dat	William	al	twee	keer	eerder	mensen	redde	uit	het	water.	
Eén	keer	redde	hij	een	drenkeling	in	Marbella	en	een	andere	keer	een	kind	van	vrienden	uit	het	zwembad.	‘De	laatste	is	al	20	jaar	
geleden	maar	dat	komt	nu	weer	boven,	ook	bij	de	ouders’,	aldus	William.	
De Maatschappij bekroont de heer Storch met een zilveren medaille.

~

JAARVERSLAG 2020 14



7491
Op	zondag	9	augustus	2020	verdrinkt	een	onbekend	6-jarig	meisje	bijna	in	het	Valkenburgse	meer.	Al	twee	minuten	onder	
water,	weet	Maikel	Ricardo	Moentadj	het	meisje	van	de	bodem	te	halen,	naar	de	kant	te	krijgen	en	een	reanimatie	te	starten.	Hij	
wordt	bijgestaan	door	Leonie	van	Rijn	en	Daan	Krijger.	Als	de	hulpdiensten	arriveren	is	de	drenkeling	bij	bewustzijn,	maar	slecht	
aanspreekbaar.	Ze	wordt	overgebracht	naar	het	LUMC.	De Maatschappij bekroont de drie redders met een bronzen medaille.

~7492
Op	dinsdag	11	augustus	2020	duikt	S.H.	uit	Utrecht,	21	jaar	oud,	in	het	ondiepe	water	rond	fort	Ruigenhoek.	Hij	voelt	onmiddellijk	
een	scherpe	pijn	in	zijn	nek	en	kan	zijn	armen	en	benen	niet	bewegen.	De	dames	Kochems	en	Kochen	hoorden	hulpgeroep	van	de	
drenkeling	en	zagen	dat	hij	kopje	onder	ging.	Onmiddellijk	gingen	ze	te	water	om	zijn	hoofd	boven	water	te	houden.	Een	omstander	
belde	112	en	na	een	half	uur	konden	de	redders,	die	Sven	zijn	hoofd	gefixeerd	probeerden	te	houden	hem	overdragen	aan	de	
ambulance	broeders.	Hij	is	helaas	niet	volledig	hersteld	van	het	ongeluk.	
De Maatschappij bekroont de beide redders met een bronzen medaille.

~7493
Op	14	augustus	2020	om	21.00	uur	in	de	avond	wandelen	de	19-jarige	meiden	Jane	van	Luinen	en	Tamira	Murk,	een	blokje	om	langs	
de	Ringdijk	in	Lisse.	Op	een	afgelegen	plek	op	de	wandelroute	zien	ze	een	vrouw	langs	de	sloot	zitten.	Eerst	lopen	ze	door,	maar	dan	
besluiten	ze	later	toch	terug	te	lopen.	Het	is	dan	inmiddels	10	uur	in	de	avond	en	donker.	De	vrouw	staat	inmiddels	tot	de	knieën	in	
het	water,	is	verward,	en	wil	er	niet	uit.	De	meiden	bellen	naar	huis	voor	hulp,	en	daarna	ook	de	politie	die	te	motor	arriveert.	Intussen	
zijn	ze	zelf	het	water	ingegaan	om	de	vrouw	te	ondersteunen,	maar	inmiddels	nemen	onderkoeling	en	verwardheid	toe.	Als	tegen	
23.00	uur	de	brandweer	arriveert	kunnen	zij	de	vrouw	op	de	kant	zetten.	
De Maatschappij bekroont de twee redders met een bronzen medaille.

~7494
Op	24	augustus	2020	slaat	een	zeilboot	om	met	drie	opvarenden	aan	boord	op	het	Veerse	Meer	ter	hoogte	van	boei	VK21.	Niemand	
draagt	een	reddingsvest.	Berry	van	Goudswaard,	bijna	46	jaar,	oud-KNRM-er	en	nu	werkzaam	voor	het	Waterschap	Zeeuwse	Eilanden,	
ziet	dit	gebeuren	en	slaat	alarm	bij	het	Kustwachtcentrum.	Hij	haalt	ze	uit	het	water	en	laat	ook	de	ambulance	alarmeren	als	duidelijk	
wordt	dat	een	van	hen	zwanger	is.	
De Maatschappij bekroont de heer van Goudswaard met een bronzen medaille.

~7495
Op	4	oktober	2020	net	voor	8.00	uur	in	de	ochtend,	ziet	mevrouw	Suzanne	van	de	Schaaf-Eben	terwijl	ze	haar	hondje	uitlaat	een	
persoon	in	de	sloot	liggen	aan	de	Hendrikschaarstraat	te	Zaandijk.	Ze	belt	aan	bij	Meindert	Simonis,	die	daar	op	nummer	15	woont	om	
hem	te	vertellen	wat	ze	gezien	heeft.	Ofschoon	hij	pas	door	de	deurbel	wakker	is	geworden,	aarzelt	hij	niet,	springt	het	water	in,	haalt	
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de	onderkoelde	drenkeling,	die	waarschijnlijk	dementerend	was	en	om	onduidelijke	redenen	in	de	middeldiepe	sloot	was	beland,	eruit	
en	houdt	deze	warm	met	lichaamswarmte	en	een	deken.	De Maatschappij bekroont de heer Simonis met een bronzen medaille en 
mevrouw van der Schaaf met een waarderend schrijven.	

~7496
Op	7	oktober	2020	willen	de	29-jarige	S.v.T.	en	I.d.H.	hun	enkele	dagen	eerder	aangeschafte	zeilboot	(het	waarschip	Puur)	van	
Capelle	aan	de	IJssel	naar	Numansdorp	varen.	Ter	hoogte	van	Petten,	ongeveer	1	km	uit	de	kust,	slaat	de	zeilboot	door	een	onverwacht	
brekende	golf	(een	zogenaamde	freakwave)	om.	De	heer	v.T.	raakt	door	de	klap	bewusteloos,	valt	over	boord	maar	blijft	dankzij	
een	reddingvest	drijven.	Rik	Weber,	Amsterdamse	sportarts	in	opleiding,	ziet	het	ongeval	op	afstand	gebeuren	en	peddelt	met	zijn	
surfplank	naar	de	bewusteloos	drijvende	drenkeling.	Hij	houdt	de	zeiler	met	het	hoofd	boven	water	tot	de	KNRM	arriveert	en	het	
slachtoffer	overneemt.	Intussen	drijft	de	onbestuurbare	zeilboot	met	I.d.H.	aan	boord	met	de	golven	mee,	slaat	zelfs	nog	een	keer	om	
en	strandt	dan.	Beiden	worden	met	lichte	onderkoelingsverschijnselen	naar	het	ziekenhuis	gebracht.	
De Maatschappij bekroont de redder met een Oorkonde.

~7497
Op	3	november	2020	om	7.00	uur	in	de	ochtend	varen	Nico	Suiker	37	jaar	uit	Hardinxveld-Giessendam)	en	Björn	Boogaard	(33	
jaar	uit	Woudrichem)	met	hun	boot	over	de	Maas,	ter	hoogte	van	de	oude	aanlegplaats	van	het	veer	van	Bokhoven	(gemeente	’s	
Hertogenbosch),	als	Boogaard	twee	schijnende	koplampen	een	paar	meter	naar	beneden	ziet	vallen.		‘Auto	te	water’	roept	hij	naar	zijn	
baas	die	in	de	stuurhut	staat.	Terwijl	112	door	hem	gebeld	wordt,	vaart	Suiker	naar	de	plek	toe	waar	de	auto	nog	in	het	water	drijft.	
De	ramen	zijn	open,	maar	de	inzittende	lijkt	in	shock	te	blijven	zitten	ook	als	hem	toegeroepen	wordt	op	het	dak	van	de	auto	te	gaan	
zitten.	Uiteindelijk	klautert	de	inzittende	met	een	pijnlijke	voet	op	het	dak,	vanwaar	hij	op	het	schip	kan	stappen.	In	de	stuurhut	kan	
hij	een	beetje	bekomen.	Suiker	en	Boogaard	borgen	vervolgens	de	auto	aan	hun	schip	en	varen	naar	de	wal	waar	de	hulpdiensten	in	
volle	omvang	aanwezig	zijn.	Zij	zetten	de	auto	ook	nog	even	op	de	kant.		
De Maatschappij bekroont de beide redders met een Oorkonde.

~
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Nevenactiviteiten van de Maatschappij
World Congress on Drowning 

De	Maatschappij	organiseerde	in	2002	het	eerste	World	Congress	on	Drowning	in	Amsterdam.	Een	belangrijke	uitkomst	van	
het	congres	was	het	document	Utstein style for drowning.	Dit	document	bevatte	praktische	aanbevelingen	hoe	internationaal	
wetenschappelijk	onderzoek	naar	drenkelingen	kan	worden	uitgevoerd.	
Aan	de	aanbevelingen	werd	daarna	meer	dan	300	maal	gerefereerd	in	artikelen	over	verdrinking.	Inmiddels	zijn	zes	onderzoeken	
gepubliceerd	die	de	Utstein style for drowning	gebruikt	hebben.	Deze	onderzoeken	hebben	veel	nieuwe	gegevens	opgeleverd,	
bijvoorbeeld	dat	een	onverwacht	hoog	aantal	jonge	drenkelingen	de	reanimatie	van	een	verdrinking	weliswaar	overleeft,	maar	helaas	
vaak	met	permanente	hersenschade	tot	gevolg.	Na	ruim	10	jaar	was	er	voldoende	ervaring	met	de	Utstein style for drowning	opgedaan	
om	deze	te	kunnen	verbeteren.	

World Congress on Drowning Prevention 2013

Op	19	oktober	2013,	voorafgaand	aan	het	derde	World	Congress	on	Drowning	Prevention	in	Potsdam	(Duitsland)	zijn	22	
experts	op	uitnodiging	van	de	Maatschappij	bij	elkaar	gekomen	voor	een	revisie	van	de	Utstein style for drowning.	De	deelnemers	
vertegenwoordigden	organisaties	op	het	gebied	van	verdrinking	en	reanimatie.	
De	Maatschappij	heeft	met	het	faciliteren	van	deze	bijeenkomst	een	belangrijke	ondersteuning	geleverd	aan	kennisontwikkeling	op	
het	gebied	van	het	tot	leven	wekken	van	de	drenkeling.	Uiteindelijk	moet	dit	leiden	tot	meer	succes	bij	een	reanimatie.

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.	

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.	
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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.

De	legpenning	van	de	Maatschappij	werd	voor	het	eerst	in	
2009	uitgereikt	aan	Dr. H. Vervaecke,	secretaris-generaal	van	
de	International	Lifesaving	Federation.	

De	tweede	legpenning	van	de	Maatschappij	werd	op	20	
september	2012	uitgereikt	aan	de heer P. Peterson,	oprichter	
en	voorzitter	van	TASC,	The	Alliance	of	Safe	Children.	
In	2014	werd	voor	de	derde	keer	de	legpenning	van	de	
Maatschappij	uitgereikt.	Dit	keer	aan	de heer S.E. Wiebenga,	
voormalig	directeur	van	de	Koninklijke	Nederlandse	Redding	
Maatschappij.	

Op	12	oktober	2017	reikte	de	Maatschappij	de	vierde	
Legpenning	uit	aan	de heer J. Connolly	van	The	Irish	
Lifesaving	Foundation.

In	2019	is	de	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	nationale	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	Coivid-19	pandemie	is	de	uitreiking	
uitgesteld	tot	2021.

< Legpenning >
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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	Dorus	Rijkers	
Museum	in	bruikleen	gegeven.	Het	museum	heeft	daarvoor	
een	vitrine	ingericht,	waarin	de	evolutie	van	het	reanimeren	
wordt	belicht.
In	het	Dorus	Rijkers	museum	wordt	aandacht	geschonken	
aan	reddingen	die	door	de	Maatschappij	werden	bekroond.

Community project Erasmus MC Rotterdam

Jaarlijks	doet	een	aantal	derdejaars	geneeskunde	studenten	
van	de	Erasmus	Universiteit	in	het	kader	van	de	hun	
bachelorstudie	een	kleinschalig	onderzoek	op	het	gebied	
van	reddingen	van	drenkelingen.	In	2020	deden	zij	twee	
afzonderlijke	onderzoeken;	een	naar	de	zwemveiligheid	
onder	asielzoekers	en	een	naar	te	water	rakingen	onder	
scootmobielen.

Voorlichting

Voorlichting	is	het	belangrijkste	middel	van	de	Maatschappij	
om	haar	doelstelling	te	verwezenlijken:	de beperking van 
de nadelige gevolgen van verdrinking.	Dit	betreft	ook	de	
voorlichting	over	de	resultaten	van	de	andere	activiteiten	
zoals	onderzoek	en	bekroning.

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.	
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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	uiteraard	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	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.	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

Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen | 
www.drenkeling.nl
Rokin	114	B,	
1012	LB	Amsterdam,	
E	secretariaat@drenkeling.nl

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.

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.

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.	

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	2020	heeft	de	heer	Heldring	afscheid	genomen.	
De	heer	Heldring	is	benoemd	tot	ere	bestuurslid.	
De	heer	Gunning	is	in	2020	toegetreden	tot	het	bestuur.
	
Uitvoerend bestuur in 2020
Prof.	mr.	J.	de	Bie	Leuveling	Tjeenk	 voorzitter
Ir.	A.	Ledeboer	 ondervoorzitter
Drs.	H.F.	Fentener	van	Vlissingen	 penningmeester

Overige bestuurders 
Dr.	E.	Briët
Prof.	dr.	Th.	M.	van	Gulik	
Ds.	H.	Leegte	
Drs.	G.A.J.	ter	Linden	
Ir.	A.	Meerstadt
Mr.	G.	Voûte
Ir.	J.H.	Gunning

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

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

Secretaris
Drs.	A.N.	Schneemann

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

https://www.drenkeling.nl/114/?form_110.replyids=12
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