Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Jaarverslag 2009

De Maatschappij heeft ten doel:
• het bevorderen van alles wat kan strekken ter voorkoming van verdrinken
• het ontwikkelen van het reddingwezen voorzover dit op het redden van
drenkelingen in de ruimste zin betrekking heeft.
De Maatschappij werd in 1767 opgericht en streeft deze doelstellingen na door
voorlichting, onderzoek en bekroning van geslaagde reddingpogingen.
In dit verslag informeren wij u over onze werkzaamheden in 2009.
Drs G.A.J. ter Linden, voorzitter
J.P. Vasseur, secretaris
Amsterdam, voorjaar 2010

In Memoriam
Op 13 juni 2009 overleed op 73-jarige leeftijd
Mr O. Regout
Hij was vanaf 1979 gedurende ruim 21 jaar bestuurder van de
Maatschappij, daarna erebestuurder. Het bestuur van de Maatschappij
gedenkt hem met eerbied en genegenheid.
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Reddingsgevallen worden aan de Maatschappij bekend door speurwerk in de
dagbladen en door spontane meldingen. Elke melding is welkom!
Na ontvangst van een melding wordt de burgemeester en/of de politie om
nadere gegevens gevraagd, waarna het bestuur een bekroning kan toekennen.
Na een toekenning wordt de burgemeester gevraagd de bekroning namens de
Maatschappij uit te reiken.
De uitreikingen zijn bijzondere bijeenkomsten, met familie en verwanten van
redder(s) en geredde(n) en vaak de politie en anderen, die tijdens de redding
assistentie verleenden. De plaatselijke pers wordt steeds uitgenodigd.
In het overzicht van de bekroonde reddingen van 2009 zijn foto’s van enkele
uitreikingen opgenomen.
In 2009 kwamen 45 meldingen binnen, waarvan 25 konden worden bekroond
met een medaille, een oorkonde of een waarderend schrijven.
De Maatschappij is een ieder erkentelijk, die informatie verschafte
en zo bijdroeg aan de mogelijkheid een bekroning toe te kennen.
De medaille is in het jaar van oprichting van de Maatschappij in 1767 ontworpen door J.G. Holtzhey en is de oudste medaille in Nederland die nog steeds
wordt geslagen en toegekend.
Aan de ene zijde wordt afgebeeld hoe De Menslievendheid, voorgesteld door
een vrouw, de drenkeling beschermt tegen de hem bedreigende Dood.
Het Latijnse randschrift REDDITUR HIC ENECTUS AQUIS PATRIAEQUE SUISQUE betekent: “In het water gesmoord wordt hij aan het vaderland en de zijnen teruggegeven”.
Aan de andere zijde is binnen de lauwerkrans plaats voor de gravering. Het
Latijnse randschrift aan deze zijde OB SERVATUM CIVEM EX DONO
SOCIET. AMSTELAED. CIDIDCCLXVII betekent: “Tot beloning voor het
redden van een burger, geschonken door de Amsterdamse Maatschappij opgericht in 1767”.
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De medaille wordt toegekend voor respectievelijk:
•
de inspanning waaraan voor een belangrijk deel de redding en/of de
opwekking der levensgeesten van een geredde te danken zijn (brons).
•
de redding die op een moedige en verdienstelijke wijze en/of de
opwekking der levensgeesten die op verdienstelijke wijze plaatsvond (zilver).
•
de redding die met gevaar voor eigen leven en/of de opwekking der
levensgeesten die op zeer verdienstelijke wijze plaatsvond (goud).

Algemeen
Het bewustzijn in Nederland en ook daarbuiten is groeiende dat veel verdrinkingen kunnen worden voorkomen. De Maatschappij juicht deze ontwikkeling
toe en zij zal blijven bevorderen dat dit bewustzijn verder wordt vergroot. De
Maatschappij propageert in dit verband bijvoorbeeld de installatie in openbare
zwembaden van automatische systemen die drenkelingen detecteren en zwembadpersoneel alarmeren.
Het eindverslag van het door de Maatschappij in de RAI geïnitieerde World
Congress on Drowning, dat van 26 tot 29 juni 2002 plaatsvond, is opgenomen
in het Handbook on Drowning dat wereldwijd bij de reguliere boekhandel verkrijgbaar is.
Aanbevelingen
Van het document ‘Final recommendations of the World Congress on Drowning’, Amsterdam 26 – 28 June 2002, volgt hier een beknopt résumé.
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• Er is een nieuwe definitie van verdrinking nodig, met name ten behoeve van
een juiste registratie van verdrinkingsongevallen; de registratie moet beter
en internationaal worden opgezet. Vooral is op dit vlak aandacht nodig voor
verdrinking in ontwikkelingslanden. (Tijdens het congres is een voorlopige
definitie geformuleerd)
• Rapportage van verdrinkingsgevallen moet uniform zijn.
• Beleid en samenwerking is nodig op het gebied van preventie.
• Iedereen moet leren zwemmen. Dit geldt in het bijzonder voor politieagenten en brandweerlieden.
• Reddingstechnieken moeten worden onderworpen aan onderzoek.
• Iedereen die zich beroepshalve in de buurt van water bevindt, moet reanimatietechnieken leren.
• Voor behandeling van ernstige verdrinkingsgevallen dienen onder¬zoek
en opleiding nader te worden gespecialiseerd. Dit geldt ook voor
ziekenhuis¬opnames, bijvoorbeeld voor het aandachts¬gebied van patiënten
met hersenbeschadiging ten gevolge van verdrinking.
• Het dragen van de juiste, tevens isolerende, overlevingsvesten moet worden
bevorderd.
• De veiligheid van duiker-vissers en van recreatie-duikers vraagt meer aandacht.
• Aan de bewaking van stranden is nog veel te verbeteren, zoals eenheid van
borden en signalen, risicoanalyse van stranden, verbetering van surveillancetechnieken, eenheid van trainingprogramma’s van strandwachten.
• Verdere technische ontwikkeling is nodig van reddingsboten, die op specifieke taken en werkomstandigheden zijn afgestemd.
• De juridische implicaties van verdrinkingsongelukken en de aansprakelijkheid van redders moeten helder worden
• Ontruimingsplannen van grote passagiersschepen moeten gekeurd worden
Deze aanbevelingen, en hun implementatie, behoeven de volle ondersteuning
van de overheid en organisaties en instellingen (zowel nationaal als internationaal) en van verantwoordelijke individuen.
De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen worden op continue
basis onder de aandacht gebracht van de verschillende instellingen die wereldwijd verantwoordelijk zijn voor de preventie, redding, medische behandeling
en nazorg van verdrinking.
Met deze organisaties zal in de komende jaren contact worden onderhouden
teneinde na te gaan of en hoe zij vorderingen hebben kunnen maken met de
implementatie. Aan de hand daarvan zal vastgesteld worden hoe vervolgacties
5

kunnen worden ondernomen en welke initiatieven daartoe kunnen worden
genomen
Legpenning van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Naast de bekroning van reddingsgevallen met een gouden, zilveren of bronzen medaille, wil de Maatschappij personen onderscheiden die zich op een
uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor het lot van drenkelingen. Hieronder
wordt verstaan al hetgeen kan strekken tot voorkoming en behandeling van
verdrinking, en tot ontwikkeling van het reddingwezen voorzover 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, waarvoor een breed internationaal draagvlak wordt beoogd, zal elke twee
jaar worden toegekend te beginnen in 2009. De onderscheiding bestaat uit een
legpenning van de Maatschappij en een oorkonde.

Kandidaten voor de legpenning kunnen bij de Maatschappij schriftelijk
gemotiveerd worden voorgedragen. De voordracht zal door de Commissie van
Advies van de Maatschappij van een pre-advies worden voorzien.
De onderscheiding wordt uitgereikt in een openbare bijeenkomst die door het
bestuur van de Maatschappij wordt bijeengeroepen. Aan de ontvanger van de
onderscheiding zal in voorkomende gevallen, worden gevraagd een lezing te
geven over zijn of haar activiteiten in het reddingwezen. In deze bijeenkomst
zal de Maatschappij het veld van het reddingwezen in brede zin betrekken.
Op 3 april vond in het Amsterdamse Stadsarchief in het bijzijn van tal van
vertegenwoordigers uit het veld van het reddingwezen de feestelijke eerste
uitreiking van de legpenning plaats aan de heer dr H. Vervaecke. De heer Vervaecke (Belgisch Kongo 1950, gepromoveerd in de bewegingswetenschappen)
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is Honorary Secretary General van de International Life Saving Federation
(ILSF) en hij vormt daarmee een belangrijke schakel tussen de honderd aangesloten nationale reddingorganisaties. Professionele en vrijwillige reddingorganisaties trainen overal ter wereld jaarlijks ruim één miljoen personen in
de preventie, redding en eerste-hulp-behandeling van drenkelingen en in het
bewaken van tienduizenden stranden en zwembaden. De heer Vervaecke heeft
zich in de afgelopen vijftien jaar daarvoor in belangrijke mate ingespannen.
Mede door zijn langdurige inzet werd de ILSF toonaangevend en ontstonden
verbindingen met het Internationaal Olympisch Comité, de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO), het Internationale Rode Kruis en UNICEF.

Links de heer G.A.J. ter Linden, rechts de heer H. Vervaecke.
De heer Vervaecke hield vervolgens een boeiende lezing getiteld: “De implicaties van het World Congress on Drowning 2002 op de ILSF en op het reddingwezen wereldwijd.”
Bij deze gelegenheid werden twee medailles van de Maatschappij uitgereikt; de
een aan redder mevrouw Mary Borghoff, door de heer Nederveen, Amsterdams
raadslid, en de ander aan redder Ruud van der Geest, door burgemeester Buijserd van Nieuwkoop.
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Reddingsmuseum Dorus Rijkers in Den Helder
Een gedeelte van de collectie van de Maatschappij bestaande uit historische
reanimatie apparatuur uit de 18de en 19de eeuw, zoals klisteerapparaten en
elektriseermachines voor elektroshocktherapie, werd aan het Dorus Rijkers
Museum in bruikleen afgestaan. Het museum heeft daarvoor een vitrine ingericht, waarin de evolutie van het reanimeren wordt belicht.

Bekroonde reddingen 2009
Dossier 6999
Op zondag, 28 december 2008, rijdt de 60-jarige E.M.V. door onbekende
oorzaak met zijn auto in de sloot langs de Langevliet in zijn woonplaats Den
Helder.
De heer en mevrouw Hofmann uit Julianadorp – op weg naar de ijsbaan – zien
een auto op z’n kop in het water liggen en rook uit de uitlaat kringelen. De
heer Hofmann springt in het ijskoude water en zijn vrouw belt 112.
Op de tast naar de inzittenden vindt hij een arm. Het lukt hem niet de persoon uit de auto te trekken. Ondertussen houdt mevrouw Hofmann een busje
met daarin twee verkeershandhavers aan. Ook beide agenten lukt het niet het
slachtoffer uit de auto te krijgen. De redder gaat voor de tweede keer het water
en met een flinke inspanning lukt het hem het slachtoffer uit de auto te trekken. Met hulp van een agent hijsen de twee het slachtoffer op de slootkant.
Twee omstanders beginnen direct met reanimeren. De broeders van de inmiddels gearriveerde ambulance nemen de hulpverlening over en brengen de drenkeling naar het ziekenhuis. De 60-jarige E.M.V. overleeft het ongeluk.
De Maatschappij heeft de heer Hofmann beloond met de gouden medaille,
mevrouw Hofmann, mevrouw Kruize en de heer Kralingen met een bronzen
medaille. De agenten mevrouw Alphenaar en de heer Van der Steen hebben
een waarderend schrijven ontvangen.
Dossier 7000
Op 5 januari 2009 ’s middags, rijdt de 49-jarige Leo van Dam met zijn loodgietersbusje op de M.A. Reinaldaweg tussen Schoonhoven en Lopik.
In de verte ziet hij een auto in het water liggen, alleen de wielen steken boven
het ijs uit. De voor hem rijdende automobilisten lijken de auto niet te zien
en rijden door. Van Dam stopt en gaat het ijskoude water in. In de auto treft
hij de 45-jarige Schoonhovense J.L.C.B. bewegingsloos aan met haar hoofd
onder water. Van Dam pakt de vrouw bij haar jas en hoofd en trekt haar uit
de auto. Pas nadat de vrouw op de kant ligt, bieden enkele omstanders hulp.
Het slachtoffer krijgt in het busje van Van Dam eerste hulp van toegesnelde
hulpverleners. De vrouw belandt met een longontsteking in het ziekenhuis.
Naar haar hond die ook in de auto zat – een Jack Russell –, zoekt de brandweer
tevergeefs.
De Maatschappij heeft Leo van Dam bekroond met de zilveren medaille.

In het museum Dorus Rijkers wordt aandacht geschonken aan reddingen die
door de Maatschappij werden bekroond.
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Dossier 7001
Op 30 december 2008 ’s middags zien de 35-jarige heer Van den Berg uit
Tilburg en zijn 44-jarige plaatsgenoot de heer Hijstek bij het uitlaten van hun
honden de 13-jarige A.F.R.K uit Tilburg in een wak liggen van de vijver in het
Maarhezepark.
Beide redders kruipen zo dicht mogelijk naar het wak, met het risico door het
ijs te zakken. Met de aaneengeknoopte hondenriemen trekken zij de drenkeling uit het wak. Buurvrouw Van Riel ontfermt zich over de drenkeling tot
hulpdiensten arriveren.
De Maatschappij heeft beide redders beloond met de bronzen medaille.
Dossier 7002
Niels Moleman, 7 jaar oud, is op 16 januari 2009 zo begaan met de eendjes in
het bevroren Almelo-Nordhornkanaal bij Denekamp dat hij een gat in het ijs
wil slaan. Hierbij valt hij van de steile helling en komt in het water terecht. Hij
kan er niet staan en zich ook niet op de kant trekken. Met hulp van zijn even
oude vriendinnetje Renske Zwanenburg en vriendje Rick Wammes lukt het
Niels veilig op de kant te komen. De moeder van Rick, die iets verder woont,
vangt Niels op. De moeder van Niels heeft de redders van haar zoon bij de
Maatschappij aangedragen.
De Maatschappij heeft beide redders beloond met een oorkonde.
Dossier 7003
Op 5 januari 2009, om 10 uur ’s morgens is het spiegelglad op de Gouverneur
van de Bogaerdesingel in ’s-Hertogenbosch als een auto met achter het stuur de
80-jarige heer H.H. en zijn passagier de 79-jarige mevrouw M. van der N. slipt
en in de Singelgracht terechtkomt.
Mevrouw Annie Geven, 38 jaar oud en nierpatiënte uit Den Bosch, ziet het
allemaal gebeuren. Zij stopt haar auto, waadt door het ijskoude water en probeert tevergeefs de portieren van de auto open te krijgen. Zij gaat terug naar
de kant en vraagt de 42-jarige Gert-Jan Vanbergen haar te helpen. Beiden
springen het ijskoude water in. Vanbergen slaat met een hamer het rechterportierraam in en samen halen zij de slachtoffers uit de auto en dragen hen aan
de kant. Ambulancepersoneel zorgt ervoor dat slachtoffers en redders weer op
temperatuur en op verhaal komen.
De Maatschappij heeft beide redders beloond met de bronzen medaille.
Dossier 7004
Op 7 januari 2009, ’s morgens om 9.45 raakt de 48-jarige Lex K. uit Hoogwoud met zijn auto op de spiegelgladde Grote Zomerdijk tussen Spanbroek
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en Wognum in een slip. Hij komt onderste boven in de naast gelegen sloot
terecht. De auto loopt vol en wat hij ook probeert, het lukt hem niet uit de
auto te komen. Er is nog een kleine luchtbel waarin hij kan ademen en hij
merkt dat hij door onderkoeling zijn bewustzijn begint te verliezen.
De 55-jarige Arie Kenter uit Zuidermeer passeert op dat moment en ziet de
wielen van de auto van het slachtoffer boven het water uitsteken. Hij rijdt door
naar de naastgelegen boerderij en vraagt de 59-jarige veehouder Nico Vriend
om met zijn tractor de auto uit het water te trekken.
Zodra Nico Vriend de auto boven water trekt, lukt het Arie Kenter om het
portier te openen. Tot zijn verbazing is de bestuurder nog bij kennis en die kan
op eigen kracht door het geopende portier uit de auto kruipen.
De Maatschappij heeft beide redders beloond met de bronzen medaille.

Dossier 7005
Op 15 januari 2009 start een 41-jarige vrouw uit Krimpen haar auto. In plaats
van de automaat in de vooruit stand te zetten, rijdt zij achteruit en ramt een
geparkeerde auto. Van schrik zet zij de automaat in de voorruitstand en geeft
vol gas. De auto schiet naar voren, ramt weer een auto en belandt in het water.
De Waddinxvener C. Jonkheid en de heer D.G.M. Pattiheuwean (ambtenaar
van de gemeente Moordrecht) zien het gebeuren. Zij gaan kruipend over het ijs
en weten de vrouw uit haar auto te halen. De vrouw wordt met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis in Gouda vervoerd.
De Maatschappij heeft beide redders beloond met de bronzen medaille.
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Dossier 7006
Op 6 januari 2009 schaatsen de 66-jarige heer A.M.M. uit Goingarijp en zijn
71-jarige echtgenote C.M. van R. in hun woonplaats op de vaart langs de Ballingbuer. Hoewel het ervaren schaatsers zijn, gaan zij het ijs op wetende dat de
wind uit een andere hoek waait en een stroming onder het ijs veroorzaakt. Op
het moment dat de 66-jarige schaatser merkt dat het ijs niet sterk genoeg is,
zakt hij er doorheen. Zijn vrouw probeert hem te redden, maar zij zakt daarbij
ook door het ijs. Gelukkig is het water daar ondiep.
De man probeert tevergeefs met man en macht uit het wak te klimmen en
raakt uitgeput.
De vrouw schreeuwt om hulp waarop de Bordercollie Warrel van de familie
Bloemers aanslaat. Jan Hofland hoort Warrel blaffen, loopt naar buiten en
ziet het paar in nood. Samen met buurman Piet Hein Bloemer probeert hij de
66-jarige uitgeputte drenkeling met een touw uit het wak te trekken. De vrouw
weet intussen op eigen kracht uit het wak te kruipen. Pas na forse aanmoedigingen houdt de 66-jarige drenkeling het touw goed vast en kunnen de redders
hem uit het wak trekken. In een kruiwagen wordt de drenkeling naar de boerderij van de familie Hofland gereden en onder de warme douche gezet.
Een ambulance brengt hem vervolgens naar het ziekenhuis waar hij enkele
dagen verblijft.
De Maatschappij heeft beide redders beloond met de bronzen medaille.
Dossier 7007
Op 19 juni 2009 laten de broertjes R. - 2 en 6 jaar oud - hun hond uit bij de
vijver aan de Wittenhagen in Harderwijk. Nadat het 2-jarige jongetje in het
water valt, roept zijn broer luidkeels om hulp. Die roep wordt gehoord door de
heer Van Rhijn die net uit zijn auto stapt. Hij rent naar de vijver, springt het
water in en brengt het jongetje aan de kant. Daarna draagt de heer Van Rhijn
het jongetje naar zijn ouderlijk huis.
De Maatschappij heeft de heer Van Rhijn beloond met de bronzen medaille.
Dossier 7008
Op vrijdagavond 25 januari 2009 raakt een 58-jarige man uit Moordrecht met
zijn auto te water aan de Schielandse Hoge Zeedijk in Moordrecht. De heer
J.A. Overeijnder haalt het slachtoffer uit het ijskoude water en verleent eerste
hulp. De broeders van de ambulance nemen vervolgens de reanimatie over
en vervoeren hem naar het ziekenhuis. In de loop van de nacht overlijdt het
slachtoffer.
De redder heeft van de Maatschappij een waarderend schrijven ontvangen.
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Dossier 7009
Op 30 december 2008, ’s middags om half 3 zakken de 12-jarige Leroy en zijn
10-jarige vriendje Salem door het ijs van de Schuitvaartgracht in Vlissingen.
De 17-jarige Hassan Douwema en zijn even oude vriend Marco Schuurman
zien het gebeuren. Zij aarzelen niet en schuiven op hun buik naar het wak.
Hassan trekt hen eruit en Marco brengt hen aan wal. Beide slachtoffers houden
aan hun koude en natte avontuur geen nadelige gevolgen over. Met hulp van
het Jeugdjournaal en de politie vinden redders en slachtoffers elkaar.
Beide redders hebben van de Maatschappij een waarderend schrijven ontvangen.
Dossier 7010
Op 26 mei 2009 moet de 71-jarige heer H. uit Meppel met zijn scootmobiel
ter hoogte van het AOC Terra College uitwijken en komt te water.
Alerte leerlingen en andere voorbijgangers schieten te hulp. Alleen de 15-jarige
Robbin Lier springt het water in en weet het hoofd van de 71-jarige boven
water te houden. Met hulp van de brandweer krijgt Robbin Lier het slachtoffer
op de kant. Ambulancebroeders brengen vervolgens het slachtoffer naar huis.
De Maatschappij heeft de redder beloond met de bronzen medaille.
Dossier 7011
Op 16 september 2008 springt de 49-jarige heer C.A.B.M. Evers uit Biezenmortel in het Wilhelminakanaal ter hoogte van de Dokter Deelenlaan in
Tilburg om een vrouw te redden die met haar scootmobiel te water is geraakt.
Door het gewicht van de vrouw lukt het de redder slechts het hoofd van het
slachtoffer boven water te houden. Enkele omstanders helpen de vrouw op de
kant. De broeders van de ambulance reanimeren de vrouw en vervoeren haar
naar het ziekenhuis.
De Maatschappij heeft de heer Evers beloond met de bronzen medaille.
Dossier 7012
Op 27 januari 2009 rijdt de Amsterdammer J.A.V. met zijn twee jonge kinderen in zijn auto op de Fokkerweg in de gemeente Haarlemmermeer. Ter hoogte
van het KLM gebouw raakt hij in een slip, botst tegen een passerende auto,
rolt vervolgens meerdere malen over de kop en belandt onderste boven in de
sloot langs de Fokkerweg. Omstanders springen in het ijskoude water en halen
hem en zijn zoontje uit het water.
Het 1-jarige dochtertje zit vast in een kinderstoeltje op de achterbank. In eerste instantie kunnen de redders haar niet bevrijden. Omstanders helpen met
het kantelen van het voertuig waardoor mevrouw Imani in staat is het buiten
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kennis zijnde slachtoffertje uit haar stoeltje te halen en over te dragen aan
mevrouw Kaspers die met reanimatie begint. Ambulancepersoneel neemt de
reanimatie vervolgens over.
De te water gegane redders E.P. Reinders, F. Schreurleer, D.J. van Haaren, C.J.
Pels, M. Kim en mevrouw N. Imani Kohani krijgen verzorging van de ambulancebroeders. De slachtoffers gaan ter controle naar het VUMC en kunnen
vrijwel meteen naar huis.
De Maatschappij heeft de redders beloond met de bronzen medaille.
Dossier 7013
Op 12 januari 2009 om 22.05 rijdt de 48-jarige B.R. B. uit Lelystad over de
Hesensereet tussen Funs en Jorwert in de gemeente Littenseradiel. Door onoplettendheid - hij was bezig met zijn mobiel - merkt de bestuurder niet dat er
een bocht in de weg is. Hij rijdt recht door en de auto komt onderste boven in
de sloot langs de weg terecht. De auto loopt langzaam vol. De drenkeling weet
in een luchtbel te komen, pakt zijn mobiel en geeft aan zijn vrouw door waar
hij zich bevindt. Vervolgens belt zij de melkveehouders Hylkema en zijn buurman Rodenhuis, die in de buurt van de plaats van het ongeval wonen. Beide
redders weten de drenkeling te vinden en weten hem met moeite te overreden
uit de auto te kruipen. Met hulp van enkele omstanders trekken beide redders
de drenkeling op het droge, waarna het ambulancepersoneel zich over hem
ontfermt.
De Maatschappij heeft Wouter Hylkema en Tjalling Rodenhuis beloond met
de bronzen medaille.
Dossier 7014
Op 26 maart 2009 om 2 uur ’s nachts raakt door nog onbekende oorzaak de
25-jarige A.N. uit Nieuw Beerta met zijn auto in een vijver in zijn woonplaats.
De auto komt onderste boven in het water terecht. De bestuurder kruipt met
zijn hond naar de kofferbak, omdat hij de deuren niet kan openen.
De hond begint te blaffen en dat maakt dat de hond van 45-jarige heer L.L.P.J.
Adriaans uit Nieuw Beerta op het erf van de boerderij aanslaat. Op het geblaf
van zijn hond gaat Adriaans poolshoogte nemen. Adriaans rent achter zijn
hond aan naar de vijver waar hij de auto aantreft met de achterlichten nog
boven water. Hij loopt terug naar de boerderij, roept de hulp in van zijn zoon
en met de shovel trekken zij de auto op de kant en halen de drenkeling uit zijn
benarde positie. Het slachtoffer gaat daarna per ambulance naar het UMC
Groningen waaruit hij ‘s anderen daags wordt ontslagen.
De Maatschappij heeft vader en zoon beloond met de bronzen medaille.
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Dossier 7015
Op 28 mei 2009 raakt de 81-jarige L.W.H. van T uit Erp met zijn scootmobiel
te water, nabij een zandpad tussen Keldonk en Veghel. Twee scholieren zijn er
getuige van. Een van hen belt naar huis en zijn moeder adviseert hem een voorbijganger te vinden. De eerste voorbijganger is de 31-jarige trimmer Erwin van
Doorne uit Veghel die het slachtoffer en zijn scootmobiel uit het water weet te
halen.
De Maatschappij heeft Erwin van Doorne beloond met de bronzen medaille
en de scholieren Wouter Vulders en Jeppe Kerkhof hebben een getuigschrift
ontvangen.
Dossier 7016
Op 30 mei 2009 spelen een 5-jarige jongen en zijn 4-jarige zusje in een parkje
in de Julianastraat langs de Zuid Willemsvaart in de gemeente Nederweert.
Het meisje valt in de vaart. Haar broertje waarschuwt hun vader die daarop
dochterlief uit het water haalt. Vader reanimeert zijn dochter die daardoor weer
zelfstandig begint te ademen.
De Maatschappij heeft de heer M.J.L.S. uit Nederweert en zijn 5- jarige zoon
Demian een waarderend schrijven gestuurd.
Dossier 7017
Op 7 juni 2009 weet de 3-jarige Jelle B. de deur van de ouderlijke woning te
openen en loopt naar het nabijgelegen park. Daar trekt hij zijn kleertjes uit en
stapt alleen met een luier aan in het water en gaat kopje onder.
De heer en mevrouw Van Treijen lopen die avond een andere dan gebruikelijke
route met hun hond en zij zien in de verte tot hun stomme verbazing wat er
gebeurt. De 28-jarige heer Van Treijen springt het water in dat ruim anderhalve
meter diep blijkt te zijn. Hij ontwaart onder water de blonde haren van het
slachtoffertje en tilt hem naar de oppervlakte. Jelle B. is duidelijk geschrokken,
snakt naar adem en herstelt snel. Weldra verschijnt Jelles vader die zijn verloren zoon in de armen sluit. Het gedrag van Jelle is mogelijk te verklaren door
een eerste bezoek aan het plaatselijke zwembad met zijn moeder enkele dagen
eerder.
De Maatschappij heeft de heer Van Treijen beloond met de bronzen medaille.
Dossier 7018
Op 5 augustus 2009 om 23.15 loopt de 76-jarige P. de J. uit Hendrik-IdoAmbacht met zijn fiets aan de hand langs de vijver op de Da Costalaan te
Ridderkerk. Niet meer geheel vast ter been valt hij met zijn fiets in de vijver en
verdwijnt onder water. De 55-jarige Willem Klootwijk uit Ridderkerk ziet het
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gebeuren, springt in de vijver, tilt het slachtoffer uit het water en legt hem op
de kant.
De 17-jarige Jeroen van Heel en de 15-jarige Quincy Geerts, beiden uit Ridderkerk, beginnen met de reanimatie die wordt overgenomen door de brandweer. Weldra keert zijn hartslag terug.
De Maatschappij heeft de drie redders beloond met de bronzen medaille.
Dossier 7019
Op 2 september 2009 ‘s morgens om half 10 waarschuwt een passant de aanwezigen in café-restaurant De Geulhemermolen in Geulhem dat er een vrouw
in het water van de Geul ligt. De eigenaar van het restaurant, de heer Leon
Marting, rent naar buiten en duikt het water in. Het slachtoffer is te zwaar om
uit het water te tillen en Leon Martin houdt tot de hulpdiensten arriveren haar
hoofd boven water. De drenkeling kan na behandeling door het ambulancepersoneel huiswaarts keren.
De Maatschappij heeft de redder beloond met een waarderend schrijven.
Dossier 7020
Op 10 juni 2009 rijdt de 76-jarige heer S.H. uit Zuidoost Beemster op de
Pumerenderweg in de gemeente Beemster. Ter hoogte van nummer 43 slaat hij
rechtsaf, de auto achter hem merkt dat te laat op. Met een hevige klap komt de
auto van H. onderste boven in de sloot terecht.
De heren J. Hovenberg uit Purmerend en M.A. van Loon uit Etten zien het
gebeuren. Zonder aarzelen springen zij in het water.
Het slachtoffer, met de gordel om, ligt met zijn hoofd omlaag in het modderige
water. Hovenberg trekt het slachtoffer via het achterraam uit de auto en samen
leggen zij het slachtoffer op de kant. De hulpdiensten nemen daarna de zorg
voor het slachtoffer over en brengen hem naar het ziekenhuis. De volgende dag
kan hij weer naar huis.
De Maatschappij heeft beide redders beloond met de bronzen medaille.

zij het slachtoffer - dat aan zijn rechterbeen is gewond – aan wal. In het ziekenhuis stellen de artsen een gecompliceerde beenbreuk vast.
De Maatschappij heeft de redders beloond met de bronzen medaille.
Dossier 7022
Op 30 september 2009 rond 17.00 uur chauffeert de 41-jarige mevrouw M. W
uit Amstelveen haar auto over Amsteldijk Noord in Amstelveen met aan boord
haar 4-jarige tweeling. De bestuurster krijgt een epileptische aanval, verliest de
macht over het stuur en rijdt ter hoogte van perceel nummer 42 het water in.
Omstanders springen in het water, bevestigen een touw aan het voertuig en
trekken de auto naar de kant. Daar slaan zij de achterruit in en halen moeder
en kinderen uit de auto.
De Maatschappij heeft de redders Dennis Kooistra (40) uit Almere, Simone
van Buuren (28) uit Den Haag, Eileen Lamberts (35) uit Amsterdam, Reinhilde Jacobina (24) uit Rijswijk, Robertus Kerkhof (41) uit Nieuw Mill en zijn
plaatsgenoot Henrikus Nooijen (43) beloond met de bronzen medaille.
Dossier 7023
Op 21 augustus 2009 ’s avonds om 21.50 uur rijdt de 37-jarige Poolse werknemer M.Z. van een bloemenbedrijf met een Quad op de Veenweg in de
gemeente Noorden. De Quad wordt gebruikt voor het trekken van aanhangwagentjes gevuld met bloemen. Door nog onbekende oorzaak raakt hij van
de weg en komt onderste boven in de sloot langs de weg terecht. Onder water
raakt het slachtoffer bekneld en kan daardoor niet onder het voertuig vandaan
komen. Een toegesnelde buurtbewoner, de 53-jarige Hein Fransen, weet met
zijn twee neven Jan en Gerard Fransen het slachtoffer uit zijn benarde positie te
bevrijden en op het droge te helpen. In afwachting van de komst van de hulpdiensten drukken de redders om de beurt op de borstkas van het slachtoffer.
Een ambulance vervoert het slachtoffer naar het AMC in Amsterdam waaruit
hij na enkele dagen wordt ontslagen.
De Maatschappij heeft de drie redders beloond met de bronzen medaille.

Dossier 7021
Op 10 november 2009, ’s morgens om kwart voor 6 rijdt de 31-jarige automobilist R. uit Hem op de Tolweg tussen de Veenakkers en de Gouw.
Hij haalt een busje met aanhanger in en rijdt door nog onbekende oorzaak
tegen de brugleuning aan de linkerzijde van de weg en komt ondersteboven in
het water terecht. De 8-jarige David Marsman is er getuige van en belt 112. De
37-jarige J. Lakeman uit Medemblik, de 38-jarige J.P.J. Hofer uit Hoogkarspel,
de 31-jarige R. Weverink uit Westwoud en de 22-jarige R. Kroon uit Hoorn
zetten hun auto’s aan de kant en springen het water in. Met z’n vieren brengen
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Voorlichting
Voorlichting is het belangrijkste middel van de Maatschappij om haar doelstelling te verwezenlijken: de beperking van de nadelige gevolgen van verdrinking.
Daarin begrepen is de voorlichting over de resultaten van de andere activiteiten, zoals onderzoek en bekroning.
Het liefst zou de Maatschappij met deze voorlichting het publiek bereiken, dat
op korte of langere termijn geconfronteerd kan worden met een verdrinkingsongeval, zodat het in staat is op de juiste wijze te handelen.
Dit is uiteraard onmogelijk omdat niet van tevoren is vast te stellen waar
en wanneer een ongeluk zal plaatsvinden en wie er dan toevallig langskomt.
Daarom richt de Maatschappij zich op ‘tussenpersonen’, die de informatie
kunnen doorgeven en uitdragen, zoals gemeentebesturen en burgemeesters, en
op hulpverleningsdiensten zoals politie en brandweer, docenten, beheerders en
besturen van watersportverenigingen en zwembaden.
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 in het kort op de website
www.drenkeling.nl vermeld.
Gevallen van redding kunnen via de website worden doorgegeven; ook kunnen
de details van het verloop van de redding op een vragenformulier worden ingevuld en online ingediend.
De Maatschappij doet op de website verslag van recente bekroningen.
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Instellingen actief op het terrein van
preventie, redden, eerste hulp en bekroning
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Rokin 114 B, 1012 LB Amsterdam
Tel. 020 6241763, fax 020 6271317
E-mail: info@drenkeling.nl.
Websites: www.drenkeling.nl en www.drowning.nl
De Maatschappij houdt zich steeds aanbevolen
over reddingen te worden geïnformeerd.

Twee organisaties die zich eveneens bezighouden met het lot van drenkelingen:
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij KNRM
De KNRM is een professionele organisatie met moderne reddingboten, die
vanaf onze kust schepen te hulp schiet, die op de Noordzee, Waddenzee en
IJsselmeer in problemen zijn geraakt. Men beschikt over een aantal daartoe
ingerichte reddingsstations.
Men kan donateur of lid worden. En er is plaats voor vrijwilligers en ’opstappers’ op de boten.
Adres: Postbus 434, 1970 AK IJmuiden;
Bezoekadres: Haringkade 2
tel. 0255-548454
E-mail: knrm@knrm.nl.
Website: www.knrm.nl
Reddingsbrigades Nederland KNBRD
Reddingsbrigades Nederland is de koepelorganisatie van de vele zelfstandige
lokale redding¬brigades in het gehele land, die o.a. onderricht organiseren in
zwem¬mend redden, bewakings¬diensten verrichten aan stranden, en reddingsoperaties uitvoeren aan stranden en in overstroom¬de gebieden. Wie zich
wil aansluiten bij een reddingsbrigade, kan daarvoor de Gouden Gids en/of het
telefoonboek raadplegen of schrijven of bellen naar:
Dokweg 149, 1976 CA IJmuiden
tel. 0255 545858
E-mail: postmaster@redned.nl.
Website: www.redned.nl.
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Overige instellingen die actief zijn op het terrein van preventie, redden, eerste hulp
en bekroning:
Het Oranje Kruis
Het Oranje Kruis bewaakt namens de overheid de eenheid en kwaliteit van
de opleiding tot het eenheidsdiploma EHBO en de afgeleide certificaten. Zij
doet dit door het vaststellen van de leerstof, het afnemen van de examens en
het uitgeven van diploma’s. De opleidingen worden verzorgd door 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 EHBO-vereniging doorverwijzen, of naar de plaatselijke afdeling
van de Hartstichting, waar men onderricht in eerste hulp en reanimatie kan
krijgen.
Postbus 16462, 2500 BL Den Haag
tel. 070-3383232
E-mail: ok@ehbo.nl.
Website: www.ehbo.nl.

Nederlandse Hartstichting
De Nederlandse Hartstichting organiseert, in het kader van de bestrijding van
hart- en vaatziekten, reanimatielessen. Uitvoerenden zijn de plaatselijke afdelingen.
Bordewijklaan 3, 2591 XR Den Haag
Tel. 070-3155555
International Life Saving Federation (ILS)
Georganiseerde internationale reddingsactiviteiten gaan terug tot 1878 toen
het eerste World Congress in Marseille werd gehouden. De noodzaak voor een
internationaal forum om ideeën uit te wisselen werd spoedig daarna erkend.
De ILS is te vinden op het internet op www.ilsf.org

Stichting Carnegie Heldenfonds
Deze stichting bekroont mensen die anderen gered hebben met gevaar voor
eigen leven, dus ook in geval van verdrinking.
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
tel. 0252-428580
Stichting Consument en Veiligheid
Deze stichting onderzoekt voor overheid en instellingen de frequentie en
aard van ongevallen in de privé-sfeer, d.w.z. thuis en in de vrije tijd, en geeft
adviezen gericht op de preventie daarvan. Voor de komende jaren staat o.a.
onderzoek naar verdrinking, gericht op het ontwikkelen van voorlichting in
Nederland hierover, geprogrammeerd.
De Stichting Consument en Veiligheid bereidde in opdracht van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen het congresgedeelte van het World
Congress on Drowning 2002 voor.
Postbus 75169, 1070 AD Amsterdam
Tel. 020-5114511
Servicedesknummer 020-5114567
E-mail: infodesk@consafe.nl
Website: www.consument-en-veiligheid.nl
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Samenstelling van het bestuur en de commissies

Laat nooit iemand stikken…… DOE IETS

op 31 december 2009

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.

Uitvoerend bestuur:
Drs G.A.J. ter Linden		
Jhr drs F.S. von Balluseck 		
Ir A. Meerstadt			

voorzitter
penningmeester
ondervoorzitter

Overige bestuurders: •
mr J.M. Boll, prof. dr Th.M. van Gulik, mr R.J. graaf Schimmelpenninck,
mr J.C.M. van Dorp, mr B. Heldring, mr F.A.J. van Hall,
drs W.J. baron van der Feltz
Consulent-bestuurder:
Prof. dr J.J.L.M. Bierens
Prof. dr E. Briët
Secretaris:
J.G.P. van Huls van Taxis, per 1 februari opgevolgd door
J.P. Vasseur
Commissie van Advies:
Prof. dr W.H. Brummelkamp, prof. dr J.T.A. Knape, prof. dr A. Brutel de la
Rivière
Ere-bestuurders:
Prof. dr A.M. van Leeuwen, C.C. Delprat, J.F. Dudok van Heel,
mr W.H.C. Boellaard, mr H. baron van Imhoff,
jhr mr J.P.E. Teding van Berkhout, R.C. Kolff
jhr mr J.E. van der Does de Willebois, ds N.M.A. ter Linden,
jhr drs H.S. van Lennep, prof. dr D.A. Bosch
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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; schipp ers 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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