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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 2018.

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

Amsterdam, voorjaar 2019
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Over de Maatschappij

Bekroningen 2018

De Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen (Maatschappij) speurt actief
in de media naar redding van drenkelingen. 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 redding van een drenkeling.

Het bestuur van de Maatschappij heeft in 2018 eenenveertig gevallen bekroond
waaronder twaalf bekroningen van gevallen uit 2017. Als gevolg van de publiciteit
rondom het 250-jarig bestaan van de Maatschappij waren er vier gevallen van voor
2017. Deze gevallen werden doorgaans met een oorkonde bekroond. In totaal werden er
eenendertig bronzen, twaalf zilveren en vijfentwintig oorkondes uitgereikt.

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.

In vijfendertig gevallen werd niet tot bekroning besloten om een van de volgende reden:
op verzoek van de betreffende gemeente wanneer die de redding niet bekroningwaardig
achtte, in geval de drenkeling alsnog 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.

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 2018 zijn foto’s van enkele uitreikingen opgenomen.
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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 eikenbladeren 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 betekent: “Tot beloning voor het redden van een burger,
geschonken door de Amsterdamse Maatschappij opgericht in 1767”.
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.
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 2018

7377 Tijdens de voorbereiding van een programma over de Watersnoodramp in 1953
stuit een journaliste op het heldhaftige verhaal van mevrouw A.H.
Mevrouw A.H. (nu 87 jaar) was in 1953 tijdens de watersnoodramp op eigen initiatief
met drie platbodems, enkele speedbootjes en vrijwilligers zes dagen onafgebroken
in touw geweest om mensen te redden van daken, uit huizen en in het water. Haar
hulpacties in de omgeving van Oude Tonge en Nieuwe Tonge komen ook aan de
orde in het Watersnoodmuseum. Mevrouw A.H. krijgt alsnog een oorkonde van de
Maatschappij uitgereikt.

~7378 Op 9 juli 1965 om 13.00 uur hoort de dan 31 jarige kruidenier A. Z. gegil
van een jongetje dat in het water ligt aan de overzijde van de Groenendaalvaart in
Heemstede. Via een bospad rijdt hij met zijn auto naar de andere zijde van de vaart
naar een plek waar het kind 4 meter uit de kant drijft. Z. kan niet zwemmen en weet
desondanks, en daardoor met gevaar voor eigen leven, het 2-jarige jongetje te redden.
Het kind was al enkele malen onder water geweest in het diepe water en had een blauw
gezicht. Daarna wordt het kind naar de dichtstbijzijnde dokter gebracht.
Redder en geredde zijn beiden nog in leven met een leeftijd van respectievelijk 84
en 55 jaar. De moed van Z. wordt door zijn zoon extra benadrukt met het feit dat de
echtgenote van de redder op het moment van de redding in 1965 hoogzwanger was.
De Maatschappij bekroont de redder met een oorkonde.

~7379 Op zondag 5 augustus 2012 wordt er volop genoten van de zomer aan de
oevers van de Maarsseveense Plassen. Mevrouw A. B. loopt in de namiddag langs
het water, als zij plotseling iemand vlakbij de steiger onder water ziet verdwijnen. Ze
twijfelt geen moment, springt erin en haalt een kleuter boven water. Na de redding
blijkt dat de ouders op een afstand aan het inpakken zijn en het kind uit het oog waren
verloren. Samen met zijn broertje was het mannetje, nadat zijn zwembandjes waren
uitgetrokken, toch nog een keer in het water gesprongen. Onthutst door het voorval
vergeten de ouders de redder te bedanken.
Zij zoekt later die week contact met de ouders om te vragen of het goed gaat met de
drenkeling. Daarna verneemt zij nooit meer iets van hen. Toch voelt zij tot de dag van
vandaag een verbondenheid met de jongen. De Maatschappij bekroont haar met een
oorkonde.
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7380 Als J. van K., destijds 14 jaar in 2013 met enkele vriendinnen aan het
spelenvaren is met een bootje op de Oude Rijn bij Woerden, ziet zij een lichaam in het
water liggen. Ze vaart er naartoe en treft een vrouw aan. Eén van hen weet het hoofd van
de vrouw boven water te houden tot ze aan de kant zijn. Daar nemen de hulpdiensten
het over. De vrouw overleeft het ongeval. Omdat er feitelijk weinig informatie over deze
redding is besluit de Maatschappij J. van K. een oorkonde te overhandigen.

~7381 Op 30 januari 2017 om 22.30 uur komt de wagen van de heer B. in de
Drachtervaart te Drachten terecht. De heren S. van der M. (23 jaar) en M.F. (35 jaar)
zien dit blijkbaar gebeuren, want als de politie aankomt zitten ze met zijn drietjes op
het dak van de auto die in schouderdiep water staat. Met nog extra hulp van meerdere
omstanders lukt het eerst de bestuurder op de kant te krijgen. De drenkeling is
nauwelijks aanspreekbaar. Zo snel mogelijk wordt hij naar het ziekenhuis gebracht.
Ook de beide redders worden aan de wal gebracht en zijn onmiddellijk in hun auto gaan
zitten om zich op te warmen. De beide redders worden bekroond door de Maatschappij
met een bronzen medaille.

~7382 Op 18 augustus 2017 is de 19-jarige M.C.G. met zijn landbouwtrekker het
bermgras langs de N33 bij hectometerpaal 62,9 aan het maaien. Bij het passeren van
het verkeersbord van de afslag naar de N360 glijdt de trekker weg en rolt zijdelings
het talud af waarbij G. in een sloot geslingerd wordt. Hij blijft daar bewusteloos liggen.
Later blijkt hij zware kneuzingen over het hele lichaam te hebben, een gebroken
rechterschouder en rugwervel en een schedelbasisfractuur.
De taxichauffeur J. B. (61 jaar) en de verpleegkundige J.R.S (23 jaar) zien het allemaal
gebeuren, rennen eerst naar de trekker en zien dan het slachtoffer bewusteloos in een
middeldiepe sloot liggen. Zij gaan te water en samen met omstanders, houden zij het
hoofd boven water. Het slachtoffer begint spontaan te ademen. Bij aankomst van de
ambulance is de toestand gestabiliseerd; het slachtoffer wordt naar het UMCG gebracht.
De Maatschappij bekroont de beide redders met een bronzen medaille.

~7383 Op 21 oktober 2017om 11.00 uur staat de 52-jarige heer F. stil voor het stoplicht
bij de Linschotenlaan in Rotterdam ter hoogte van Smit Zeevis. Een stilstaande auto
wordt aangereden door een grote bestelbus. Enkele malen om de as draaiend tolt de
wagen in het water en begint te zinken. De heer F. aarzelt geen moment en springt het
water in, zwemt naar de auto en weet een raampje kapot te trekken. Vervolgens redt hij
een vrouw die in paniek is geraakt uit de auto. Volgens het verslag was het hoofd van de
vrouw onder water en heeft hij de veiligheidsriem los moeten maken. Hij brengt haar
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aan de wal. Daar aangekomen realiseert de vrouw dat haar tasje in de auto is blijven
liggen. De heer F. weet ook het tasje nog aan de kant te brengen. De Maatschappij
bekroont de heer F. met een zilveren penning.

~7384 In de nacht van zaterdag op zondag 5 november 2017 parkeert de heer D. zijn
fiets langs het Jaagpad van de Steinse Dijk in Haastrecht. Wat er daarna gebeurt is niet
duidelijk, maar enkele ogenblikken later ligt hij in het koude water van de IJssel, terwijl
hij zich vastklampt aan een balk vlakbij de walkant. Gelukkig fietst op dat moment een
de heer M. uit Oudewater, wiens aandacht wordt getrokken door geschreeuw van achter
de dijk. In een oogwenk heeft hij de drenkeling gevonden. In zijn eentje lukt het hem
niet de drenkeling uit het water te krijgen. Hij houdt daarom een voorbijgaande auto
aan voor assistentie. Ook met de twee inzittenden van de auto lukt het niet om de heer
D. op de hoge kant te krijgen. Uiteindelijk weet de heer M. een ladder te regelen bij een
nabijgelegen huis. Met deze ladder kan de drenkeling op de kant worden geholpen. De
drenkeling wordt door de hulpdiensten opgevangen. De Maatschappij bekroont de drie
betrokkenen met een oorkonde.

~7385 Als op 25 november 2017 voor de 28- jarige mevrouw E.H., schipper bij Those
Damn Boat Guys in Amsterdam de werkdag er bijna opzit en om 21.30 uur haar boot
terugvaart naar de rederij wordt vlakbij de Roode Hoed aan de Keizersgracht haar
aandacht getrokken door een groep lachende en filmende Russen die haar proberen
duidelijk te maken dat er iemand in het water ligt die er niet uit kan komen.
Als ze bij de drenkeling aankomt, die zich in een donker hoekje bij een brug vasthoudt
aan de hoge kade, is de situatie zeer ernstig. Hij ziet blauw en kan niet praten. Om bij
de boot van E.H. te komen laat hij de kade los maar zakt onmiddellijk als een baksteen
naar beneden. E.H. die recent een cursus Sea Rescue heeft gevolgd, kan hem nog
net bijtijds bij kraag en broekspijp grijpen en met een uiterste inspanning in de boot
krijgen. Als ze aanmeert bij het kantoor sleept ze de drenkeling naar binnen waar het
slachtoffer wordt ingepakt en de komst van de ambulance wordt afgewacht.
Het slachtoffer is onder invloed van alcohol en drugs en wordt naar het ziekenhuis
gebracht. E.H houdt aan de redding twee gescheurde borstspieren over.
De Maatschappij heeft deze moedige redster bekroond met een bronzen medaille.

~7386 Op vrijdagmiddag 1 december 2017 raakt de heer S. van de weg als hij op de

eigen kracht op het dak te klimmen. Daar zit hij met een nat pak op redding te wachten.
De heer Van S. heeft het allemaal zien gebeuren en besluit niet op de brandweer te
wachten. Hij vaart met een bootje naar de drenkeling en brengt hem naar de kant,
om te voorkomen dat hij onderkoelt raakt. Later blijkt de drenkeling bij onderzoek in
het Antonius ziekenhuis een gebroken ruggenwervel te hebben. Gelukkig herstelt hij
voorspoedig. De Maatschappij bekroont hem met een oorkonde.

~7387 Op 1 december 2017 om 04.00 uur in de ochtend ziet de nachtportier van een
nachtclub aan de Oudegracht in Utrecht dat een man van een trap naar beneden valt en
in de Oudegracht terecht komt. Hij weet de drenkeling nog net op tijd bij de kraag te
pakken en op het droge te krijgen. Hoewel de redder niet te water is gegaan heeft hij het
leven gered van deze man. De Maatschappij bekroont de redder met een oorkonde.

~7388 Als de heer J.K. op 7 december 2017 rond 23.00 uur zijn hond uitlaat hoort hij
een harde klap bij de Provinciale weg. J.K. gaat erheen en na intensief speuren ontdekt
hij een auto in het water langs de weg, waarin de bestuurder nog net boven water zit.
J.K. laat zijn zoon de hulpdiensten bellen en gaat direct te water.
Ook de zoon komt assisteren maar blijft op de wal. Een van de agenten en J.K proberen
de drenkeling uit de auto in het koude en donkere water te krijgen. Uiteindelijk lukt
het duikteam van de brandweer het om de bestuurder op het droge te krijgen. De
Maatschappij bekroont J.K met een bronzen medaille, de zoon van J.K. en de agent
krijgen een oorkonde.

~7389 Op 13 december 2017 komt de auto van de 55-jarige R.S. door onbekende
oorzaak ondersteboven in een middeldiepe sloot, 3 meter breed en middeldiep, parallel
aan de N59 te Oosterland. De heer J. B, passeert met zijn vrachtwagen en wordt door de
mevrouw J. D. B, die al ter plaatse was en de hulpdiensten belde, te hulp gevraagd.
In de te water geraakte auto zat ook een 9-jarige zoontje van de bestuurder. Hij riep luid
dat hij niet kon zwemmen. De heer B. is onmiddellijk het water ingegaan en heeft eerst
de zoon gered en is vervolgens opnieuw te water gegaan om de vader uit de wagen te
halen. Beide redders krijgen een bronzen medaille van de Maatschappij.

~7390 Na eerste kerstdag gevierd te hebben bij zijn broer, fiets de 61-jarige J.B.

Hoenkoopse Buurtweg in Oudewater rijdt en uitwijkt voor een overstekend dier. Zijn
auto komt tot stilstand midden in de naast de weg gelegen sloot, waarbij het dak van de
auto net onder het wateroppervlak verdwijnt. De bestuurder weet gelukkig op tijd op

om 00.45 naar huis over de fietsbrug ter hoogte van de Delftweg in Rijswijk. Door
onbekende oorzaak komt hij in ijskoud diep water terecht en roept om hulp. Het is
onduidelijk of hij van de brug gevallen is of na de brug in het water terecht kwam.
Meerdere omstaanders komen te hulp, waarbij mevrouw L.B. (45 jaar) hem half uit het

10

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN DRENKELINGEN

~

JAARVERSLAG 2018

~

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN DRENKELINGEN

~

JAARVERSLAG 2018

~ 11

water kan trekken. De brandweer was uiteindelijk nodig om hem op de kant te krijgen.
Mevrouw L.B. krijgt van de Maatschappij een oorkonde uitgereikt.

hoofd gedeeltelijk onder water, gaan ze te water en halen hem er uit en beginnen met
reanimeren. De beide redders worden bekroond met een zilveren medaille.

~7391 De heer A.Z is 97 jaar en één van de oudste inwoners van zorgcentrum

~7395 In de pikdonkere nacht van 16 januari 2018 is het wegdek van de A7 bij

‘Vegelin State’ in Joure. De precieze toedracht van het voorval in de namiddag
omstreeks 17.00 uur van 29 december 2017 is niet bekend - mogelijk heeft Z. met zijn
opmerkelijke naam het lot getart - maar ineens ziet mevrouw E. J. H. de auto van de
heer Z. wegzinken in de ruim twee meter diepe vijver bij het zorgcentrum. Zij twijfelt
geen moment en gaat direct te water, om hem uit de auto te halen. De auto ligt ongeveer
6 meter van de kant.
De heer K.J. K. probeert tijdens de redding te voorkomen dat de auto ondergaat in de
diepe vijver. Uiteindelijk gebeurt dit gelukkig niet en komen de redders en de drenkeling
allen veilig op de kant. De beide redders worden bekroond door de Maatschappij met
een bronzen medaille.

Drachten spekglad waardoor L.E. van T. (46 jaar) met haar auto in een slip raakt, tegen
de vangrail komt, vervolgens de weg over en de berm doorschiet en uiteindelijk op de
kop in een schouderdiepe sloot beland. Al gauw snakt zij naar adem. De heer G. W.
(34 jaar) ziet het gebeuren, rent 50 meter door de berm, duikt in het ijskoude water
en kan het slachtoffer net op tijd uit de auto trekken. Bij aankomst van de ambulance
zijn beiden ongedeerd maar wel onderkoeld (minder dan 33oC en 34oC). De heer G.W.
wordt door de Maatschappij bekroond met een zilveren medaille.

~7392 Na het vieren van de jaarwisseling 2017-2018, rijdt de 64 jarige B.R. op de
fiets naar huis. Door hevige rukwinden belandt hij in een schouderdiepe sloot aan de
Korte Muiderweg in Weesp. Hij kan er maar niet uitkomen en raakt geleidelijk aan
onmachtig door de onderkoeling. Dan komen de vriendinnen Z.S.T. en M. T. (17 en 15
jaar) langs en zien hem in het water liggen. Zij trachten automobilisten te doen stoppen
wat uiteindelijk lukt bij de heer J. B. die meteen 112 belt. Met zijn drieën lukt het de
drenkeling op de kant te krijgen zonder daarbij te water te gaan. Vervolgens wikkelen ze
hem in een deken van de heer J.B. Na controle door de ambulance kan het slachtoffer
naar huis. De drie redders ontvangen van de Maatschappij een oorkonde voor hun
heldhaftig optreden.

~7396 Op 31 januari 2018 rond 13.00 uur wordt de heer Th. F. 59 uit Waalwijk met
grote snelheid ingehaald bij de afslag A2-A59 door een andere auto. De bestuurder van
deze auto raakt de controle over de wagen kwijt en na vijf keer over de kop te zijn gegaan
belandt de wagen ondersteboven in een sloot. De heer F. gaat vol in de remmen en
rent naar de wagen die voor een belangrijk deel onder water ligt. Ook de heer R.M. uit
Kaatsheuvel ziet het gebeuren vanuit zijn bestelbus. Hij trekt eerst zijn werkschoenen
aan en gaat daarna F. helpen om het slachtoffer uit de wagen te krijgen. Uiteindelijk lukt
het hen de drenkeling via de achterklep uit de auto te krijgen. De beide heren worden
door de Maatschappij bekroond met een bronzen medaille.

~7397 Op dinsdag middag 13 februari 2018 zakt een 12-jarige jongen met fiets en

H.D. uit Groningen op de Emmalaan in Zuidhorn van de weg. Zijn auto komt tot
stilstand in het naastgelegen kanaal, op 3 meter van de kant. De heer F. B., inwoner van
Zuidhorn, ziet het ongeval gebeuren en gaat terstond te water. Hij verlost de 78-jarige
bestuurder uit zijn auto, waarvan alleen ramen en het dak nog boven water uitsteken.
Kort daarna zijn de hulpdiensten ter plaatse, die de zorg voor de drenkeling overnemen.
De redder wordt bekroond met een bronzen medaille.

al door het ijs in het midden van de visvijver in Tubbergen, op zo’n 30 meter van de
kant. Het lukt hem niet om zelfstandig uit het wak te komen. Hij schreeuwt om hulp.
Politieagent J.H. is in de nabijgelegen sportschool aan het trainen. Hij merkt tijdens
zijn oefeningen dat er buiten commotie ontstaat en besluit te gaan kijken wat er aan
de hand is. De drenkeling ligt inmiddels 10 minuten in het ijswater , wachtend op de
hulpdiensten. Hij is inmiddels ook al enkele keren kopje onder gegaan. H. twijfelt geen
moment en loopt de vijver in terwijl hij het ijs om zich heen stukslaat. De laatste tien
meter moet hij zwemmen, maar hij slaagt erin de drenkeling naar de kant te krijgen.
De jongen blijkt flink onderkoeld te zijn en wordt meegenomen door de ambulance. De
Maatschappij bekroont de redder met een zilveren medaille.

~7394 Op 15 januari 2018 om 07.45 uur komt de 64 -jarige G. W. O. door onbekende

~7398 Op 3 maart 2018 raakt de 12-jarige H.M. uit Zaandam onder het ijs langs de

oorzaak met zijn auto terecht in Kanaal ’t Lijntje te Bergentheim. Als de 31-jarige R.B.
en de 16- jarige T. B. het slachtoffer op ongeveer 3 meter van de kant zien liggen met het

Leverkruidweg in Zaandam. Mensen op de kant zien het gebeuren en raken in paniek.
Op dat moment komt de heer B. (60 jaar) langs de Leverkruidweg aanfietsen.
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Hij overziet de situatie onmiddellijk en hij spring direct door het ijs in het water en haalt
het jongetje onder het ijs vandaan. Hierbij loopt hij zelf een hoofdwond op. Nadat het
jongetje op het droge is, ontfermen de hulpdiensten zich over hem en het jongetje. De
Maatschappij bekroont de redder met een zilveren medaille.

~7399 Op 11 maart 2018, rond 17.05 uur belandt een personenauto door een ongeval
op de kop in een middeldiep sloot langs de weg tussen Lemmer en Oosterzee-Buren.
De bestuurder kan op eigen kracht de wagen verlaten maar de passagier kan geen kant
op en komt geleidelijk aan in een steeds meer levensbedreigende situatie. Omstanders,
de heer S. en de heer J. uit Oostzee weten een tractor met fronthefssysteem te regelen
bij de heer B. waarmee de wagen zodanig verplaatst kan worden dat passagier uit de
benarde situatie kan worden gehaald. De heer S. gaat hiervoor te water. De Maatschappij
bekroont de heer S. met een bronzen medaille, de beide andere betrokkenen ontvangen
een oorkonde.

~7400 Op 16 maart 2018 ziet de 18- jarige B. van L. twee meisjes spelen bij Snackbar
Ouwersloot in Rijnsburg. Als ze de hoek om is hoort ze een plons. Ze vertrouwt het
niet en als ze terugloopt ziet ze dat een van de twee meisjes van de hoge rand in De
Oude Vliet is gevallen. Ze kan er niet meer uitkomen. Vanaf de kant is redding ook niet
mogelijk. B. gaat het water in en kan met veel moeite eerst het meisje op de kant krijgen
en vervolgens zichzelf. Daarna brengt ze het 7-jarige meisje naar het huis van het
vriendinnetje. De Maatschappij bekroont haar met een zilveren medaille.

~7401 Op 2 maart 2018 staat de 10-jarige CH. S. met vriendjes op het ijs van de vijver
in Klazienaveen, als ze ineens door het ijs zakt. Ze staat tot haar middel in het ijskoude
water. Het lukt haar niet eruit te komen. De rest van het groepje staat wat te kijken
naar het tafereel, behalve de 14-jarige J.H. Ondanks zijn verstandelijke beperking gaat
hij naar het wak en trekt haar er liggend op zijn buik uit. De redder krijgt op school de
bronzen medaille van de Maatschappij uitgereikt.

~7402 Op 26 april 2018 om 23.15 uur zien mensen een vrouw vreemd over straat
lopen en als zij een plons horen zien zij de vrouw in het water langs de Turfsingel in
Gouda liggen. De hulpdiensten worden gealarmeerd en twee omstanders de heer G. van
B. en de heer F. V. gaan te water en redden het slachtoffer. Aan de kant wordt de vrouw
aan een AED aangesloten en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De beide redders
krijgen een bronzen medaille.
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7403 Op 26 april 2018, rond 19.00 uur, probeert de 18 jarige J.L met zijn moeder W.
N als passagier, een tractor te passeren in de Pekelderstraat in Stadskanaal. Hij raakt in
de berm en verliest de macht over het stuur. De wagen komt in de Pekelderhoofddiep
terecht en verdwijnt vrijwel meteen onder water. L. kan dankzij een gebroken zijruit
uit de auto komen en schreeuwt direct om hulp voor zijn moeder die, mogelijk
bewusteloos, nog in de wagen is. Tevens belt hij 112.
Twee omstaanders, N.K en V.P. gaan te water en trachten bij de vrouw te komen wat niet
lukt ondanks het gebruik van een lifehammer. Inmiddels is ook de bestuurder van de
tractor, Y.B. gekeerd en met behulp van een lier, die onder water wordt bevestigd, wordt
de auto verplaatst. Van de inmiddels gearriveerde politie gaat een van de twee agentes
ook te water. Uiteindelijk lukt het om met vier personen in het water de vrouw uit de
auto te halen. Het slachtoffer is vervolgens overgebracht naar het UMCG waar zij enkele
dagen in coma heeft gelegen. Inmiddels is zij goed hersteld. De Maatschappij bekroont
de drie redders met een zilveren medaille, de beide agentes krijgen een oorkonde van de
Maatschappij uitgereikt.

~7404 Op 1 mei 2018, om ca 18.30 uur krijgt de 48-jarige heer V. een epileptische
aanval terwijl hij langs de Leidsche Rijn te Harmelen fietst. Hij komt hierdoor in het
schouderdiepe water terecht. Enkele omstaanders, waaronder de 38 -jarige J.G van B.,
gaan te water en voeren een redding uit. De Maatschappij bekroont de redder met een
bronzen medaille.

~7405 Op 11 mei 2018 om ca 14.30 uur komt een 85-jarige heer uit Waspik met zijn
scootmobiel om onverklaarbare reden in het bermgras terecht en vervolgens in een
kniediepe sloot langs het Halve Zolen fietspad in zijn woonplaats. Het Halve Zolen
fietspad is het langste fietspad in Nederland en door het mooie weer waren er die dag
meer mensen op het pad dan normaal. Zo ook de heer R.P. uit Raamsdonkveer. Hij ziet
het gebeuren en springt direct het water in. Hij brengt de bejaarde man aan de kant
waarna hij met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis wordt vervoerd.
De redder wordt bekroond met een bronzen medaille.

~7406 Op 11 mei 2018 moet de 74-jarige G.H. met zijn scootmobiel uitwijken voor
een tegemoetkomende auto die een fietser inhaalt. Daarbij komt hij in de sloot terecht
langs de Langedyk tussen Hurdegaryp en Feanwâldsterwâl. De heer D. De B. (34 jaar)
en de heer G.K. (80 jaar), beiden uit Hurdegaryp, zijn daarna de sloot ingegaan en
hebben het slachtoffer, die vijf meter van de kant was terechtgekomen rechtop gezet in
het middeldiepe water waarmee ze het hoofd van het slachtoffer boven water konden
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN DRENKELINGEN
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houden. Met behulp van brandweer en ambulance is het slachtoffer uit het water
gehaald. De beide redders worden bekroond met een oorkonde.

~7407 Op 14 mei 2018, rond 18.30 uur, komt de auto van de 28-jarige mevrouw D.G.
in aanraking met een ander voertuig en belandt midden in een schouderdiepe sloot aan
de Koewijzend, nabij de kruising met de Dr. Nuijenstraat in Zwaag.
Buurtbewoners de heer K. van de vrijwillige brandweer en de heer H. voormalig
brandweerman, gaan te water en weten de auto naar het minder diepe water bij de
walkant te duwen. Pas nadat een portierraam wordt geopend kunnen ze het slachtoffer
bevrijden. De beide heren ontvangen een bronzen medaille van de Maatschappij.

~7408 Op 19 mei 2018, net na het middaguur, komt een 89-jarige dame met haar
scootmobiel terecht in de sloot langs de Buitenbroeksweg te Kampen, ter hoogte van een
brugje. Het lijkt erop dat ze met behoorlijke snelheid een fietser heeft geraakt en daarbij
uit balans is geraakt omdat ze in plaats van te remmen gas heeft gegeven.De 22-jarige
T. W. ziet het gebeuren, springt van zijn fiets en gaat te water. Hij had maar een doel “de
dame mocht niet onder water komen en moest zo snel mogelijk uit de sloot”. Hij krijgt
de vrouw uit haar scootmobiel en met de hulp van enkele omstanders wordt zij aan de
kant gebracht. De redder wordt bekroond met een bronzen medaille.

~7409 Op 29 mei 2018 om ca 19.30 uur komt baby J. Van D., (16 maanden) in het
water langs de Vrijheer de Graeffweg te Polsbroek terecht tijdens het bezoek van de
ouders aan opa en oma. Opa ziet het kindje in het middeldiepe water drijven naast
de vlonder van het huis waarna de peuter door de vader uit het water werd gehaald.
Samen met de buurvrouw, de verpleegkundige T.D. wordt de baby gereanimeerd. De
verpleegkundige ontvangt een oorkonde van de Maatschappij.

7410 Op 6 juni 2018 spelen de tweeling van T. en M. der H. (9 jaar) met hun
11-jarig neefje R. B. op de opblaasbare stormbaan die drijft in de waterplas van
recreatieplas Landal in ’t Loo bij Oldebroek. B. glijdt uit en komt in het water terecht
en krijgt zodanige hevige nekpijn dat hij zich amper kan bewegen. Hij is mogelijk even
bewusteloos zijn geweest en in levensgevaar. Later krijgt hij tintelingen in de benen.
Terwijl T. bij zijn grote neef blijft, zwemt M. snel naar de kant voor hulp waarna zijn
moeder snel naar het vlot zwemt samen met twee andere dames. Zij blijven bij het
slachtoffer tot de brandweer van Elburg na ongeveer 45 minuten ter plaatse is en B.
wordt daarna voorzichtig op een drijvende brancard gelegd en met brandweermannen
in duikpakken veilig naar de kant gebracht. De tweeling wordt bekroond met een
oorkonde.

~7411 In het zwembad Haestinghe te Sint Maartensdijk, komt op 27 juni 2018 om
ca 15.00 uur de 11 -jarige T. Van S. met zijn hoofd tegen de punt van een startblok en
raakt bewusteloos. Hij blijft in het water liggen met het hoofd naar de bodem van het
zwembad. Het 13-jarige meisje O.S. ziet hem liggen en springt met de hurksprong in
het water en draait hem direct met het hoofd naar boven. De Maatschappij bekroont
haar met een zilveren medaille.

~7412 Op 15 juli 2018 gaan de heer en mevrouw de J., respectievelijk 87 en 85 jaar
oud, de dieren voederen in de vijver aan de Nederveen Cappelstraat te Groningen.
Beiden komen daarbij in diep water terecht. Er komt onmiddellijk een reddingsactie op
gang waarbij vier mannen, M.J. (22 jaar) M.A.A. A-R (31jaar) R. H. (36 jaar) en G.W.
(20 jaar) te water gaan. Ze weten de slachtoffers het hoofd boven water te houden en ze
uit het water halen. De vier redders worden bekroond met een bronzen medaille.

~7413 Op 3 september 2018 raakt door een complexe actie een auto op zijn kop in een
kniediepe sloot naast de N368 nabij Camping Wedderbergen. In de auto zitten de heer
en mevrouw L. (beiden 74 jaar), en hun zoon. De zoon kan er op eigen kracht uitkomen,
de vrouw echter niet door een vastgeklemde deur en de vader niet door de autogordel.
De heer de J., 69 jaar, springt te water en bevrijdt de beide ouders. De redder wordt
bekroond door de Maatschappij met een bronzen medaille.

~1184 (18.077) Op 3 september 2018 rijdt de 55-jarige W.K. met zijn fiets een
water te Delft in. De 54-jarige winkelier H.S. hoort een bekend geluid (“Daar gaat weer
eentje”) maar ziet dat het deze keer “foute boel” is. Het slachtoffer ligt met zijn gezicht
in het midden van de gracht en beweegt niet. S. springt met zijn nette pak de gracht in
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en weet de drenkeling te vinden die inmiddels onder een dik pak kroos is verborgen.
Vervolgens weet hij zowel drenkeling als de fiets aan de kant te brengen waarna hij en
de drenkeling onder applaus uit het water worden gehaald. De drenkeling is er echter
slecht aan toe en wordt naar het ziekenhuis gebracht. De redder wordt bekroond met
een zilveren medaille van de Maatschappij.

en gaat de sloot in om vervolgens op ongeveer drie meter uit de kant het hoofd van
de zwaargewonde man negen minuten boven water te houden tot de hulpdiensten
arriveren. Het slachtoffer wordt daarna naar het ziekenhuis vervoerd waar hij 4 weken
op de IC heeft gelegen. De redder wordt bekroond door de Maatschappij met een
bronzen medaille.

~7415 Op 16 september 2018 om 15.00 uur rijdt een oudere dame met haar wagen
over de rotonde van de Oudelandselaan en Klapwijkseweg te Berkel en Rodenrijs. Ze
raakt daarbij door onbekende oorzaak de verhoogde rijbaanscheiding en belandt in
een sloot via trottoir, fietspad en gras. De sloot is ter plaatse meer dan 2 meter diep en
de wagen ligt op 4-5 meter van de kant. De 34-jarige M.H. en de 33-jarige J.H. beiden
plaatsgenoten van het slachtoffer, gaan te water en weten de vrouw te redden.
De beide heren ontvangen een bronzen medaille van de Maatschappij.

~7417 Op 4 oktober 2018 om ca.16.00 uur komt de 59-jarige H. G. in het water van
de Westvest voor het station in Delft terecht en blijft er met het hoofd onder water in
liggen. De heren B. L. en S. H. beiden 20 jaar, zien het gebeuren. Zij springen van de
twee meter hoge kademuur in het water en bereiken de man die een verwarde indruk
maakt. Ze zwemmen met hem naar een trap aan de overkant van de gracht en brengen
hem op de kade. De Maatschappij bekroont de twee redders met een bronzen medaille.

~7418 Op 16 oktober 2018 komt een jongetje van onbekende leeftijd, op de een
of andere manier met een plons in een water van de Breeuwer van de Polderwijk in
Zeewolde. Het talud is op die plaats erg steil en er is een damwand die boven het
water uitsteekt. Desondanks weten drie vriendjes R. S. en C. S. (broertjes) en R. B.
respectievelijk negen en tien jaar oud en woonachtig in dezelfde wijk door middel van
handreiking de drenkeling beet te pakken en hem uit het meer dan twee meter diepe
water te krijgen. De drie vriendjes worden door de Maatschappij bekroond met een
oorkonde.

~
~7416 Op 28 september 2018 om 13.41 uur belandt, na een zwaar ongeval met een
vrachtauto, de wagen van de 73-jarige H.R en zijn echtgenote, op de kop in een sloot
in Dieden, gemeente Oss. Ook de vrachtauto is te water geraakt. Het water van de
sloot is middeldiep. De 48-jarige heer A.S. ziet het gebeuren, meldt het ongeval bij 112

18

~

JAARVERSLAG 2018

~

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN DRENKELINGEN

KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN DRENKELINGEN

~

JAARVERSLAG 2018

~ 19

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 documentThe 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 The 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.

< Legpenning >
Na ruim 10 jaar was er voldoende ervaring met The 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
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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 tijdens 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.
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.
KONINKLIJKE MAATSCHAPPIJ TOT REDDING VAN DRENKELINGEN
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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 geneeskundestudenten van de Erasmus Universiteit
in het kader van de hun bachelorsstudie een kleinschalig onderzoek op het gebied
van reddingen van drenkelingen. In 2018 presenteerden zij de uitkomsten van het
onderzoek ‘Verdrinking en het exitprobleem* in Nederland’.
In Nederland kwamen van 1 januari 2012 tot 31 december 2016 76 exitproblemen
voor. exitproblemen komen het meeste voor bij mannen (71%) en voornamelijk in
de zomer. Een hoge of gladde kade en sterke stroming zijn de meest voorkomende
oorzaken van exitproblemen. 44% van de exitproblemen vond plaats in een kanaal of
rivier. Alleen bij mannen spelen kou-gerelateerde oorzaken van exitproblemen een
rol. Uit het literatuuronderzoek komt naar voren dat verdrinkingen voornamelijk bij
mannen voorkomen. In de warmere maanden van het jaar worden hogere pieken van
verdrinkingen gevonden.
Het aantal verdrinkingen en exitproblemen in Nederland kan in de toekomst nog
verder teruggedrongen worden. De volgende preventieve maatregelen zouden hierbij
van toepassing kunnen zijn: meer voorlichting geven aan risicogroepen (mannen,
invaliden), meer toezicht op zwemmers in zee door professionals en zwemverboden
bij rivieren. Deze maatregelen moeten in de toekomst onderzocht worden wat betreft
effectiviteit, toepasbaarheid en doelmatigheid.
* ‘exitprobleem’ wanneer het slachtoffer verdrinkt omdat hij niet uit het water kan komen,
omdat bijvoorbeeld de kade te hoog is.,

< Historische reanimatie apparatuur (Dorus Rijkers Museum)
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Instellingen actief op het terrein van preventie, redden,
eerste hulp en bekroning

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. 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 drenkelingen) bij ons te melden en ons nader te
informeren over de toedracht van de redding.

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 worden ingediend. De Maatschappij doet op de website verslag van recente
bekroningen.
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Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen |www.drenkeling.nl
Rokin 114 B, 1012 LB Amsterdam
T 020- 6241763
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 die in 1992 is verleend aan
o.m het Oranje Kruis ingetrokken. De opleidingen worden verzorgd door EHBOorganisaties, 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 EHBOvereniging 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
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gericht op de 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.

Samenstelling van het bestuur, het Comité van
Aanbeveling en Erebestuurders
In 2018 is Ir. B. Ledeboer toegetreden tot het bestuur van de Maatschappij.
Drs. H.F. Fentener van Vlissingen werd benoemd tot penningmeester.
Mr. J.C.M. van Dorp is in december 2018 teruggetreden. De heer Van Dorp was sinds
1998 bestuurslid en voorzitter en penningmeester van 2012 tot en met 2018.
Ambtelijk secretaris de heer P. Vasseur nam eind 2018 na tien jaar afscheid.
Het bestuur is de heer Van Dorp en de heer Vasseur zeer erkentelijk voor de grote
inspanning en verdiensten voor de Maatschappij. De heer Vasseur is opgevolgd
door mevrouw Schneemann, die sinds 2017 betrokken is bij het secretariaat van de
Maatschappij.
Uitvoerend bestuur in 2018
Mr. G. Voûte
Prof. mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk
Drs. H.F. Fentener van Vlissingen
Overige bestuurders
Dr. E. Briët
Mr. J.C.M. van Dorp
Prof. dr. Th. M. van Gulik
Mr. B. Heldring
Ds. H. Leegte
Ir. B. Ledeboer
Drs. G.A.J. ter Linden
Ir. A. Meerstadt

voorzitter
ondervoorzitter
penningmeester
Consulent-bestuurders:
Dr. J.J.L.M. Bierens
Dr. A.D. Bins
Secretaris:
J.P. Vasseur
Comité van Aanbeveling:
Prof. dr. A. Brutel de la Rivière

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. R.J. graaf Schimmelpenninck
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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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