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Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Jaarverslag 2008

De Maatschappij heeft ten doel:



het bevorderen van alles dat kan strekken ter voorkoming
van verdrinken
het ontwikkelen van het reddingwezen voorzover dit op het
redden van drenkelingen in de ruimste zin betrekking
heeft.

De Maatschappij werd in 1767 opgericht en streeft deze
doelstellingen na door voorlichting, onderzoek en bekroning van
geslaagde reddingpogingen.
In dit verslag informeren wij u over onze werkzaamheden
in 2008.

Drs G.A.J. ter Linden, voorzitter
J.P. Vasseur, secretaris
Amsterdam, najaar 2009

In Memoriam
Op 26 augustus 2008 overleed op 72 jarige leeftijd

Prof.dr P.A.Voûte
Hij was gedurende ruim 27 jaar consulent-bestuurder van de
Maatschappij. Het bestuur van de Maatschappij gedenkt hem met
eerbied en genegenheid.

2

Inhoud

Algemeen
Bekroonde reddingen in 2008
Bekroningen
Voorlichting
Instellingen actief op het terrein van preventie,
redden, eerste hulp en bekroning
Bestuur

3

Bekroning

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 2008 zijn foto‟s van
enkele uitreikingen opgenomen.
In 2008 kwamen 66 meldingen binnen, waarvan 43 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.









Er is een nieuwe definitie van verdrinking nodig, met name ten
behoeve van een juiste registratie van verdrinkingsongevallen; de
registratie moet beter en internationaal worden opgezet. Vooral is
op dit vlak aandacht nodig voor verdrinking in
ontwikkelingslanden. (Tijdens het congres is een voorlopige
definitie geformuleerd)
Rapportage van verdrinkingsgevallen moet uniform zijn.
Beleid en samenwerking is nodig op het gebied van preventie.
Iedereen moet leren zwemmen. Dit geldt in het bijzonder voor
politie-agenten en brandweerlieden.
Reddingstechnieken moeten worden onderworpen aan onderzoek.
Iedereen die zich beroepshalve in de buurt van water bevindt,
moet reanimatietechnieken leren.
Voor behandeling van ernstige verdrinkingsgevallen dienen
onderzoek en opleiding nader te worden gespecialiseerd. Dit geldt
ook voor ziekenhuisopnames, bijvoorbeeld voor het aandachtsgebied van patiënten met hersenbeschadiging ten gevolge van
verdrinking.
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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, risico-analyse van stranden,
verbetering van surveillance-technieken, eenheid van
trainingprogramma‟s van strandwachten.
Verdere technische ontwikkeling is nodig van reddingsboten, die
op specifieke taken en werkomstandigheden zijn afgestemd.
De juridische implicaties van verdrinkingsongelukken en de
aansprakelijkheid van redders moeten helder worden
Ontruimingsplannen van grote passagiersschepen moeten gekeurd
worden

Deze aanbevelingen, en hun implementatie, behoeven de volle
ondersteuning van de overheid en organisaties en instellingen (zowel
nationaal als internationaal) en van verantwoordelijke individuen.
De resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen 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 kunnen worden ondernomen en
welke initiatieven daartoe kunnen worden genomen
Nieuw initiatief:
legpenning van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
Naast de bekroning van reddingsgevallen met een gouden, zilveren of
bronzen medaille, wil de Maatschappij personen onderscheiden die zich
op een uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor het lot van drenkelingen.
Hieronder wordt verstaan al hetgeen kan strekken tot voorkoming 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 tenminste eens in de vijf 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
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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.
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.

In het museum Dorus Rijkers wordt aandacht geschonken aan reddingen
die door de Maatschappij werden bekroond.
Bekroonde reddingen 2008
Dossier 6954
Op 14 juni 2007, kort na middernacht, valt de 67-jarige G. V. in het water aan
de Steenhouwerskade in Groningen. Beveiligingsmedewerker I. Ilhan en een
collega schieten te hulp en halen G.V. op de kant. De gealarmeerde GGD neemt
de man uit voorzorg mee naar het Universitair Medisch Centrum Groningen.
De Maatschappij heeft de heer Ilhan beloond met de bronzen medaille.
Dossier 6955
Op 3 oktober 2007, rond de klok van half drie ‟s middags, raakt de 19-jarige
D.C. met zijn invalidenwagentje te water in de Astersingel te Lansingerland. Op
dat moment is de 20-jarige student/parttime postbode Wouter Langhout uit
Leiden in de buurt. Zonder te aarzelen springt Wouter Langhout in de sloot.
Terwijl hij tot aan zijn knieën in het water staat, probeert hij het hoofd van D.C.
boven water te houden en intussen belt hij met zijn mobiele telefoon de politie.
Met hulp van enkele agenten en brandweerlieden wordt D.C. met zijn
invalidenwagentje uit het water gehaald.
De Maatschappij heeft Wouter Langhout bekroond met de bronzen medaille.
Dossier 6956
Op de ochtend van 28 juli 2007 vaart het MS Norland in de Oostzee en is
matroos S. bezig het dek schoon te maken wanneer hij zijn evenwicht verliest
en overboord valt. Hij raakt daarbij met zijn hoofd de reling en verliest het
bewustzijn.
De gealarmeerde kapitein laat meteen het schip keren. De heren Verspeek en
Koster respectievelijk 1e en 2e stuurman, halen S. uit het water. Door de lage
temperatuur van het zeewater is het slachtoffer onderkoeld. Mond op mond
beademing, toegepast door de 1e stuurman, en hartmassage door de 2e stuurman,
redden het leven van de matroos. Met een helikopter van de kustwacht wordt hij
van boord gehaald en naar het ziekenhuis in Riga gebracht voor verdere
behandeling. Het rapport vermeldt voorts dat de matroos kort daarna gedurende
een half jaar met ziekteverlof in zijn geboorteland de Filippijnen aan zijn herstel
heeft gewerkt. De Maatschappij heeft beide redders beloond met de bronzen
medaille.
Dossier 6957
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Op 18 augustus 2007 valt de heer M.B. tijdens het vissen in de Zuid
Willemsvaart, nabij de gemeente Someren. Door het gewicht van zijn drijfnatte
kleding lukt het hem niet om op de steile, met riet begroeide kant te klimmen.
De heer Edwin Kanters ziet in het voorbijrijden de heer Boogers vechten voor
zijn leven. Hij stopt, keert zijn auto en schiet de drenkeling te hulp. Een
passerende vrachtwagenchauffeur ziet het allemaal gebeuren en belt 112. De
heer Kanters heeft intussen de heer B. op de kant getrokken. Kort daarna
arriveren de Brandweer en een ambulance.
De Maatschappij heeft de redder een waarderend schrijven gezonden.
Dossier 6958
Op 27 maart 2006 valt de 76-jarige heer P. H. uit Lopik achter zijn huis in een
sloot, mogelijk als gevolg van een hartinfarct. Zijn echtgenote ziet het gebeuren
en roept om hulp. De heer J. Bijman, mevrouw B. Oskam-Hoogendoorn en
mevrouw M. Alblas-Matusik horen haar noodkreet en schieten toe, halen de
drenkeling uit het water en reanimeren hem tot de hulpdiensten het overnemen.
De drenkeling is vervolgens naar het Sint Antoniusziekenhuis te Nieuwegein
gebracht.
De Maatschappij heeft alle drie redders beloond met de bronzen medaille.
Dossier 6959
De bijna twee jaar oude L.T. afkomstig uit Buchheim in Duitsland is met zijn
ouders in het zwembad Aquariom in Delfzijl. Op een gegeven moment verliest
de moeder haar zoon L. uit het oog. Direct start een zoekactie. Marcel Weesies
uit Delfzijl vindt L.T. onder de glijbaan. Die ligt met zijn gezicht in het water en
is buiten bewustzijn. Marcel haalt hem uit het water en wekt door reanimatie de
levensgeesten weer op. Volgens artsen van het Universitair Medisch Centrum
Groningen heeft L.T. geen nadelige gevolgen overgehouden aan dit voorval.
De Maatschappij heeft de redder beloond met de bronzen medaille met
getuigschrift.
Dossier 6960
Op 3 december 2007 om ongeveer 14 uur raakt de heer G.K. uit Hylaard met
zijn auto van de weg en komt ondersteboven in de sloot langs de rondweg in
Sneek terecht. De heren Rooth, Van der Wal, Kistenmacher en Lemmens zien
het gebeuren, gaan te water, draaien de auto op de zijkant en halen het
slachtoffer via het zijraam uit de cabine. Zij leggen hem op de zijkant van de
auto en beginnen met mond op mond beademing. Met hulp van twee
politiemensen wordt het slachtoffer vervolgens aan wal gebracht en met de
ambulance naar het ziekenhuis in Sneek vervoert. Het slachtoffer ligt
vervolgens ruim twee weken in het ziekenhuis.
Drie van de vier redders vertonen onderkoelingsverschijnselen en zijn naar het
ziekenhuis gebracht waar zij op verhaal en op temperatuur komen. De 4e redder
en de beide politiemensen herstellen op het bureau. De Maatschappij heeft de
vier redders geëerd met de zilveren medaille.
Dossier 6961
Laat in de middag van 22 september 2007 raakt een personenauto in het
Boterdiep in de gemeente Eemsmond te water. De bestuurder kruipt op eigen
kracht uit de auto. De passagier, mevrouw S.P., vriendin van de bestuurder, kan
niet uit de auto komen. De bestuurder roept om hulp. Danny Witteveen, Jurgen
van der Vlies en Ronaldus Fontein reageren op het hulpgeroep en gaan samen
met de bestuurder te water. De auto ligt op zijn kop in het water, de passagier
zit in de gordel en reageert nergens op. Inmiddels heeft een van de redders een
hamer gehaald en slaat daarmee een raam kapot. De redders halen de passagier
met veel moeite uit de auto en trekken haar met hulp van twee politieagenten op
de kant. Het slachtoffer, mevrouw P. wordt direct door de beide agenten
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gereanimeerd. De medewerkers van de toegesnelde hulpdiensten (drie
ambulances, brandweer en een traumahelikopter) weten de toestand van de
vrouw te stabiliseren. Het slachtoffer wordt direct naar het ziekenhuis gebracht
waar zij enige tijd moet verblijven wegens een opgelopen longontsteking.
De Maatschappij heeft de drie redders beloond met de zilveren medaille. Beide
politieagenten hebben een oorkonde gekregen.
Dossier 6962
Op 5 januari 2008 rond 08.00 uur belandt de 75- jarige heer J.B. met zijn
bestelauto in de het koude water van de Zuidvliet ter hoogte van de Veerstraat
in de gemeente Maassluis. De heer Vlielander die aan de Zuidvliet woont, ziet
het gebeuren, aarzelt geen moment en springt in het water.
De heer Hartogh zit op dat moment even verderop in kapsalon Virgo en hoort
veel lawaai. Hij loopt naar buiten en ziet de heer Vlielander naar de auto
zwemmen. Ook hij aarzelt geen moment en gaat te water. Voordat het voertuig
in de diepte verdwijnt, weten beide redders het slachtoffer uit het portierraam te
trekken en hem aldus te behoeden voor een verdrinkingsdood. Beide redders en
het slachtoffer zijn door broeders van de ambulance naar de kapsalon gebracht
en daar onderzocht. Korte tijd later konden de beide redders en het slachtoffer
naar huis.
De Maatschappij heeft beide redders bekroond met de zilveren medaille.
Dossier 6963
Op 22 oktober 2007 ‟s middags om 14.53 komt de 79-jarige mevrouw S. met
haar rolstoel in de sloot terecht bij de ‟s Gravenbroekseweg in haar woonplaats
Reeuwijk.
De heer van Velzen uit Reeuwijk en zijn vrouw zien mevrouw S. met haar
rolstoel in de sloot belanden. De heer van Velzen springt het water in en duwt
mevrouw Streng in haar rolstoel naar de kant. Samen met zijn vrouw trekt hij
haar op de kant. De politie is snel ter plekke. Kort nadat mevrouw S. op het
droge is, vraagt ze om haar slof die nog in het water ligt. Niet lang daarna
verliest mevrouw S. het bewustzijn en beginnen de agenten met reanimeren. De
inmiddels gearriveerde ambulance vervoert mevrouw Streng naar het
ziekenhuis, alwaar zij kort daarna overlijdt. De politie heeft de heer Van Velzen
en zijn vrouw op de hoogte gebracht van het overlijden van de drenkeling en
slachtofferhulp geregeld.
De Maatschappij heeft de redder beloond met de bronzen medaille.
Dossier 6964
Op 22 juli 2005 redt Joost Souren, een 14- jarige scholier uit Utrecht, in het
zwembad van een camping in de Franse gemeente Saint Paulette de Caison een
tweejarig jongetje I. van de verdrinkingsdood. Joost ziet op een gegeven
moment het jongetje in het zwembad drijven, springt in het water en haalt het
slachtoffertje uit het water. Op het geroep om hulp van Joost komen enkele
mensen af. Een toevallig aanwezige verpleegkundige reanimeert I., later
overgenomen door het ambulancepersoneel. De jongen komt snel bij. Volgens
de rapportage wandelt I. de volgende dag weer over de camping.
De Maatschappij heeft de redder beloond met de bronzen medaille.

Dossier 6965
Tijdens de havenfeesten in de haven van Marken belandt op de avond van 30
juni 2007 de heer E. M. uit Volendam in het water. De man kan niet zwemmen
en had enkele biertjes gedronken. Een getuige ziet het slachtoffer eerst op de
kade zitten en kort daarna voorover in het water vallen. Hij belt de politie en
roept om hulp. De 31-jarige heer Springer springt zonder te aarzelen in het
water. Pas na de 2e duik kan hij het slachtoffer aan zijn broeksriem vastpakken.
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Met hulp van de heren van Dijk, Boes, Teerhuis en Roos krijgt de heer Springer
de 52- jarige drenkeling op de kade. Diverse hulpdiensten reanimeren en
stabiliseren de drenkeling en brengen hem naar het VU-ziekenhuis in
Amsterdam. Daar herstelt de heer M. volledig.
De Maatschappij heeft de heer Springer beloond met de zilveren medaille en de
overige vier met de bronzen medaille.
Dossier 6966
Een kwartier voor de jaarwisseling van 2008 komt een auto met vier inzittenden
in dichte mist op de kop te water in Amersfoort op de T-splitsing RuimtevaartAstronaut-Saljoet.
De 22- jarige bestuurder N.B. weet op eigen kracht uit de auto te komen, zijn
drie passagiers zijn door de klap bewusteloos geraakt.
Op het hulpgeroep van de bestuurder komen de heren Huisman senior en junior
en enkele anderen aangerend. Junior springt met de heer Van de Hoef en
Nieuwburg in de sloot en weten de auto te draaien en de drie inzittenden uit de
tweedeursauto auto te halen. De geredde personen zijn M. en A-K. D. (17 en 21
jaar) uit Langbroek en L. D. (17 jaar) uit Doorn.
Alle drie de slachtoffers worden door de toegesnelde heren Hilhorst,
Groenestein en het echtpaar Huisman gereanimeerd. De medewerkers van
ambulance en brandweer ontfermen zich vervolgens over de slachtoffers
brengen hen naar het ziekenhuis. De slachtoffers worden na ruim een week uit
het ziekenhuis ontslagen en keren huiswaarts. De bestuurder is slechts voor een
korte duur ter observatie opgenomen.
De Maatschappij heeft alle zeven redders beloond met de zilveren medaille. Bij
de uitreiking waren voorzitter en penningmeester namens de Maatschappij
aanwezig.
Dossier 6967
Op 16 februari 2008 omstreeks 21.30 hoort de heer A. Marit, havenmeester van
de Marinahaven in Lelystad, hulpgeroep van een persoon in de buurt van een
zeilbootje.
Ter plekke gekomen ziet hij een persoon worstelen om niet kopje onder te gaan.
Het lukt het de heer Marit om de drenkeling beet te pakken en hij kan het hoofd
van de drenkeling boven water houden. De drenkeling is de 48-jarige mevrouw
S. K.- L. uit Katzwinkel in Duitsland. De twee politieagenten leggen mevrouw
K. in het bootje en beginnen te reanimeren. Op de kade nemen de
ambulancebroeders de beademing over en transporteren zij mevrouw naar het
AMC. De volgende dag overlijdt mevrouw K..
De Maatschappij heeft de heer Marit beloond met een waarderend schrijven.
Dossier 6968
Op 13 februari 2008 raakt mevrouw H. om 04.00 uur met haar auto in een sloot
bij Langelille, gemeente Weststellingwerf. Ze kan weliswaar haar gordel
losmaken, maar kan niet uit de auto komen. Gelukkig bevindt haar hoofd zich in
een luchtbel. Volgens de brandweer heeft zij enkele uren in het koude water
gelegen; in de ambulance wordt namelijk een lichaamstemperatuur gemeten van
23 graden: onderkoeling onder de 27 graden is doorgaans dodelijk. Na een
verblijf van enkele dagen in het ziekenhuis kan mevrouw Houtkoop naar huis.
De Maatschappij heeft het Brandweerkorps beloond met een waarderend
schrijven.
Dossier 6969
In de ochtend van 21 februari 2008 rijdt de 62-jarige B.J. de W. in zijn
brommobiel naar zijn werk aan de Egerlaan in Apeldoorn. Door nog onbekende
oorzaak belandt hij in het Kanaal Noord ter hoogte van het bedrijf Holland
Colours. Twee voorbijgangers, de heer Pieter Molendijk uit Vaassen en de heer
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Jan Hinderks uit Olst, zien het gebeuren en schieten te hulp. Pieter Molendijk
gaat te water om de drenkeling te redden. Samen met Jan Hinderks krijg hij de
drenkeling op de kant. De gearriveerde ambulance ontfermt zich verder over de
heer De W. en de brandweer zorgt dat de redders weer op temperatuur komen.
De heer De W. blijft ongedeerd.
De Maatschappij heeft beide redders beloond met de bronzen medaille.
Dossier 6970
Op dinsdagmiddag 6 mei 2008 bezoekt een groepje van acht kinderen – van wie
er twee kunnen zwemmen - en vijf begeleiders van Trivium, een voorziening
voor jeugdzorg in Zuid-Holland Zuid, het zwembad Caribabad in Gorinchem.
Op gegeven moment valt één van de kinderen die niet kunnen zwemmen in het
zwembad. Maaike Brenters, medewerkster van het zwembad loopt langs het bad
en ziet het kind op de bodem van het bad liggen en gaat te water. Eerst haalt zij
de jongen op de kant, vervolgens vraagt ze via haar portofoon om assistentie en
begint daarna met reanimeren. Het kind heeft geen pols en ademhaling meer. Na
verloop van tijd komen de ademhaling en pols met horten en stoten op gang. Na
ongeveer 5 minuten neemt het ambulancepersoneel de reanimatie van Maaike
over. Korte tijd later arriveert de traumahelikopter met een arts die het kind
stabiliseert. De jongen wordt overgebracht naar het Universitair Medisch
Centrum Utrecht, waar hij de nacht ter observatie doorbrengt.
De Maatschappij heeft Maaike Brenters beloond met een oorkonde.
Dossier 6971
Op vrijdag 11 april 2008, kort voor 15.00 uur botst op de Westgouweweg tussen
Boskoop en Alphen aan den Rijn, ter hoogte van het gemaal vlak voor het
bruggetje, D.T. met zijn scooter op een tegenligger en belandt in de Gouwe.
Rick Fidder gaat het koude water in en haalt hem eruit. Slachtoffer en redder
worden door de hulpdiensten meegenomen wegens
onderkoelingsverschijnselen.
De Maatschappij heeft Rick Fidder beloond met de zilveren medaille.
Dossier 6972
Op 28 september 2007 rijdt de heer J.F.M. met zijn auto op de Heinsiuslaan in
Leiderdorp in het water omdat hij wordt afgeleid door een sprinkhaan op zijn
jasje. De heer Van Veen ziet het ongeluk gebeuren en haalt beide inzittenden uit
de auto die tot het dak onder water staat.
De Maatschappij heeft de heer Van Veen beloond met de bronzen medaille.
Dossier 6973
Op 8 maart 2008 ‟s middags om vijf uur slaat de heer R.D. met zijn kano om in
de Rijn, bij de gemeente Renkum. Twee bedrijfshulpverleners van de firma
Norske Skog lopen toevallig buiten op het haventerrein en horen iemand om
hulp roepen. Ze lopen op het hulpgeroep af en zien een man in het water liggen
die door de sterke stroming met moeite boven water blijft. Ze waarschuwen
onmiddellijk via 112 de hulpdiensten. Eén van de bedrijfshulpverleners, de heer
De Kruiff springt het water in terwijl zijn collega de heer Lentjes
stroomafwaarts meeloopt. Uiteindelijk weten beide mannen de drenkeling op
het droge te krijgen. Beide redders worden door het ambulancepersoneel
onderzocht en kunnen na een warme douche hun werk hervatten.
De heer D. wordt met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis
gebracht. Enkele dagen later heeft de heer D. zijn beide redders bezocht.
De Maatschappij heeft de heer De Kruiff beloond met de zilveren medaille en
de heer Lentjes met de bronzen medaille.
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Dossier 6974
Laat in de middag van de 2e juni 2008 valt het 2- jarig meisje F.H. in de sloot
langs de Antonie de Vriesstraat ter hoogte van het Klapstuk in de gemeente
Zaandijk.
Mevrouw Cyntia Lisser, woonachtig in de flat aan de overkant van de sloot, is
er getuige van en spoedt zich naar de sloot, springt erin en zoekt op de tast naar
het slachtoffertje. De anderen kinderen roepen om hulp. De heer Oenen, in het
dagelijks leven werkzaam als beveiliger bij de Belastingsdienst in Amsterdam,
helpt mevrouw Lisser met het zoeken naar het slachtoffer. Korte tijd later vindt
de heer Oenen het slachtoffertje en trekt haar op het droge en start de
reanimatie. Een politieagent en het ambulancepersoneel nemen de reanimatie
later over. Met de traumahelikopter wordt F.H. naar het AMC ziekenhuis in
Amsterdam gebracht. De volgende dag bezoekt de vader van het meisje de heer
Oenen en vertelt dat zij op de intensive care ligt en dat het goed gaat met haar.
De Maatschappij heeft de heer Oenen beloond met de zilveren medaille en
mevrouw Lisser met een waarderend schrijven.
Dossier 6975
De 20- jarige man A.A. uit Hoorn rijdt op 3 juni 2008 omstreeks 8 uur met zijn
auto op de provinciale weg in de gemeente Drechterland. Door nog onbekende
oorzaak raakt hij zijn voorligger waardoor zijn auto gaat slingeren en
omgekeerd in de sloot terechtkomt. De aangereden automobilist, de heer M.
Houter uit Middelie stopt en springt de sloot in. Hij weet het hoofd van de heer
A. boven water te houden totdat de gealarmeerde politie ter plekke is. De politie
en het ambulancepersoneel halen het slachtoffer uit het water en vervoeren hem
naar het WFG ziekenhuis in Hoorn. Na een kort onderzoek kan hij het
ziekenhuis verlaten.
Uit de voorlopige verklaring van de politie blijkt dat de drenkeling naar alle
waarschijnlijkheid te veel heeft gedronken. De Maatschappij heeft de heer
Houter beloond met de zilveren medaille. De Maatschappij was bij de medaille
uitreiking vertegenwoordigd door het bestuurslid Heldring en secretaris
Vasseur.

Dossier 6976
Op 31 juli 2008 valt de 4- jarige H.P. in het Grevelingenmeer, terwijl zijn
moeder hem aan het fotograferen is. De peuter komt daarbij voorover in het
water te liggen, zijn moeder merkt niets. De gepensioneerde heer Schoonen ziet
het gebeuren en loopt het water in en haalt H.P. uit het water. De hulpdiensten
komen snel ter plaatse en behoeven niet te reanimeren. Het slachtoffer is per
ambulance naar het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam gebracht.
De Maatschappij heeft de heer Schoonen beloond met een oorkonde.
Dossier 6977
Op 4 juni 2008 omstreeks 16.45 uur ziet mevrouw IJ.W. Vermeulen vanuit haar
slaapkamerraam aan de Mauvelaan te Maassluis een meisje in het water vallen
van de Singel. Zij aarzelt geen moment, rent haar huis uit en springt het water
in. In de tussentijd gaat het 4 jarig meisje, K. E. uit Maassluis een paar keer
kopje onder. Mevrouw Vermeulen weet met moeite het hoofd van het
slachtoffertje boven water te houden.
Met hulp van toegesnelde buurtbewoners krijgt mevrouw Vermeulen het meisje
op het droge. Vermeldenswaard is dat de redster al jaren aan watervrees lijdt
door een aantal vervelende ervaringen als kind. Het geredde meisje is mevrouw
Vermeulen zeer dankbaar.
De Maatschappij heeft mevrouw Vermeulen beloond met de bronzen medaille
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Dossier 6978
Op 7 mei 2008 rijden de heren S. Hoogendoorn uit Lopikerwaarde en
A.W.Donker uit Culemborg op hun racefiets op de Romeinenbaan in Wijk bij
Duurstede en zien de 80- jarige heer H. van W. met zijn tractor de sloot in
rijden. Beide wielrenners twijfelen geen moment, springen in het water, maken
het slachtoffer los die met zijn overall aan de tractor vastzit en brengen hem aan
de kant. Met een ambulance wordt het slachtoffer naar het Utrechts Medisch
Centrum gebracht waar hij 3 weken is verpleegd voor een longontsteking.
De Maatschappij heeft de redders beloond met de bronzen medaille.
Dossier 6979
Op woensdagmiddag op 27 maart 2008 omstreeks twee uur ‟s middags rijdt
mevrouw M.J.P. Touw uit Ter Aar op de Langeraarseweg in Nieuwkoop en ziet
in de sloot een auto op zijn kop in het water liggen. Ze stopt en alarmeert twee
voorbijrijdende automobilisten: de heer De Graaf uit Leiderdorp en de heer
Schoemaker uit Boskoop. Zij gaan te water en trachten uit alle macht de
portieren open te krijgen, wat niet lukt omdat de auto aan beide zijden in de
modder vastzit. Met hulp van een vrachtauto wordt de auto uit het water
gesleept. Plots zien de redders een hand tegen het achterraam. Snel slaan ze het
raam kapot en trekken de 68- jarige W.O.S. uit Den Haag, die aanspreekbaar is,
uit de auto.
De redders De Graaf en Schoemaker ontvangen van de Maatschappij de
bronzen medaille en de overige redders, de heren van Rijn, Hellema, Kalshoven
en mevrouw Touw, krijgen een waarderend schrijven.
Dossier 6980
Op vrijdagavond op 13 juni 2008 redden de heren Wouter Bor (83 jaar) en Hil
de Bruin (60 jaar) uit de Patrimoniumstraat in Leerdam het leven van een 7 jarig
jongetje.
De jongen is met vriendjes bij de vijver aan het spelen en gebruikt een
overhangende treurwilg als speeltoestel. De jongen glijdt uit en valt in de vijver.
Mevrouw Bor is daar getuige van en waarschuwt haar man die naar de
voetbalwedstrijd Nederland- Frankrijk zit te kijken. Die waarschuwt op zijn
beurt buurman De Bruin. De heer De Bruin springt de vijver in en weet het kind
boven water te halen en op het droge te krijgen. Na een paar ferme klappen
tussen zijn schouders en een geslaagde reanimatie komt het kind weer bij. De
gewaarschuwde ouders van het kind kunnen hun zoon mee naar huis nemen. De
volgende dag hebben beide ouders de redders persoonlijk bedankt.
De Maatschappij heeft beide redders beloond met de bronzen medaille.
Dossier 6981
Op 30 juli 2008 is de 87-jarige heer J. Lourens uit Stadskanaal bezig met
onderhoudswerkzaamheden aan zijn boot in het Stadskanaal wanneer hij door
onbekende oorzaak in het water valt. De heer Lourens kan niet via de hoge
kademuur uit het water komen. Een poging om de lagere achterzijde van zijn
boot te bereiken mislukt omdat hij niet kan zwemmen. De brugwachter, de heer
E.D. Groenhagen, ziet het allemaal gebeuren en rent naar de plek des onheils.
Door op de boot te springen en met een been de reling te omklemmen, kan de
heer Groenhagen ver vooroverbuigen en een arm van de drenkeling vastpakken.
Met veel moeite hijst hij de uitgeputte heer Lourens op de boot en belt 112.
Kort daarna arriveert een ambulance. De ambulancebroeders onderzoeken de
heer Lourens en brengen hem daarna naar huis. De Maatschappij heeft de heer
Groenhagen beloond met de bronzen medaille.
Dossier 6982
Op 15 december 2008, omstreeks 17.00 uur rijdt de 23-jarige Pool, de heer P.P.
S. uit Den Haag met zijn auto het ijskoude water van de Amstel in, ter hoogte
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van het Nieuwveense Jaagdpad in Nieuwveen, gemeente Nieuwkoop. Een
vrouwelijke getuige ziet de bestuurder uit zijn auto klimmen. Staand op het dak
van zijn auto gebaart hij naar de vrouw op de kant. De vrouw belt 112, op dat
moment komt de heer R. van der Geest, uit Oude Wetering aangereden. Hij
stopt en probeert met de 23-jarig Pool in contact te komen, dat mislukt omdat ze
elkaar niet verstaan. Omdat de auto zinkt en de drenkeling kopje onder gaat,
gaat de heer Van der Geest te water. In het midden van de Amstel duikt Van der
Geest, weet de man vast te pakken en zwemt met hem naar de overkant. Op de
kant reanimeert de heer Van der Geest de drenkeling. Het ambulancepersoneel
neemt later de reanimatie over. De drenkeling is flink onderkoeld geraakt door
het ongeluk; zijn lichaamstemperatuur is tot 32 graden gezakt.
Met de ambulance wordt hij naar het VU ziekenhuis in Amsterdam gebracht,
waar hij twee dagen verblijft. De Maatschappij heeft de heer Van der Geest
beloond met de gouden medaille.

Dossier 6983
Op 25 juli 2008 omstreeks 12 uur ‟s middags kijkt de 71-jarige mevrouw M.
Borghoff vanaf het balkon van haar woning aan de Jan Cupidohof in
Amsterdam naar twee spelende kinderen aan de slootkant. Plotseling ziet ze nog
maar één kind. Mevrouw Borghoff loopt direct naar beneden en treft een
jongetje liggend in het water aan. Ze stapt in het water en haalt samen met de
22-jarige mevrouw S. Hakymez het jongetje op de kant. Mevrouw Borghoff
raakt daarbij aan haar been gewond. Het jongetje is buiten kennis.
Ambulancebroeders reanimeren het jongetje.
De Maatschappij heeft mevrouw Borghoff beloond met de bronzen medaille en
mevrouw Hakymez kreeg een oorkonde.
Dossier 6984
De 64-jarige mevrouw Dita Hogendoorn- Brauns uit Boskoop zit
maandagmiddag 9 juni 2008 met haar 61-jarige vriendin Marijke Houtman op
een bankje langs de Reeuwijkseplassen uit te rusten van een fietstocht. Op
gegeven moment hoort zij een man vanuit een sloot om hulp roepen. Dita
Hogendoorn-Brauns rent er naar toe, gaat te water en weet het hoofd van de
heer K. boven water te houden totdat de ambulance arriveert. De 77-jarige heer
K. zit klem in zijn scootmobiel. Met vereende krachten trekken meer personen
de scootmobiel op het droge. De heer K. wordt per ambulance naar het Bleuland
ziekenhuis gebracht voor nader onderzoek. De volgende dag kan de heer K.
weer naar huis. Samen met zijn vrouw heeft hij zijn redster bedankt.
De Maatschappij heeft mevrouw Hogendoorn-Brauns beloond met de bronzen
medaille. De dames J. van der Breggen en M. Houtman en de heer L. Otten
hebben een waarderend schrijven gekregen.
Dossier 6985
Op 22 juni 2008 omstreeks 12 uur ‟s middags ziet Manuel R. zijn 2- jarige zusje
Jael R. in het water drijven van de singel ter hoogte van Wellantcollege in
Boskoop. Hij roept direct zijn ouders. Die halen haar onmiddellijk uit het water.
Samen met de heer H. Nieuwenhuijzen uit Bodegraven reanimeert de moeder
haar dochter. De gearriveerde ambulance neemt de reanimatie over. Na een
eerste onderzoek van de artsen van de traumahelikopter gaat het slachtoffer met
de ambulance naar het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam. De volgende dag
kan het meisje weer naar huis.
De Maatschappij heeft de heer Nieuwenhuijzen beloond met de bronzen
medaille.
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Dossier 6986
Op maandagmiddag, 1 september 2008 staat de 18 jarige scholier Glen Jansen
uit Olburgen op de pont van Dieren en ziet een auto met daarin de 84-jarige
heer W. N. uit Olburgen de veerpont naderen. In plaats van vaart te minderen,
versnelt de auto, schiet onder de slagboom door en rijdt via de „voorklep‟ de
IJssel in. Glen Jansen aarzelt geen moment en springt in het water. Met veel
moeite weet Glen het portier te openen. De heer N. weigert echter uit de toen
nog drijvende auto te komen omdat hij niet kan zwemmen. Pogingen van Glen
om de heer N. uit de auto te trekken mislukken, de auto verdwijnt vervolgens in
de diepte. De volgende dag weet een duikploeg van de brandweer de auto met
daarin het lichaam van de heer N. te lokaliseren. Een bergingsbedrijf haalt de
auto met het stoffelijke overschot uit het water. De Maatschappij heeft Glen
Jansen beloond met een oorkonde.
Dossier 6987
Op 31 maart 2008, om half twee ‟s nachts„ onderzoekt de brigadier van politie
mevrouw I.M.C. Wierdsma samen met haar collega Jongeneel op de Rottekade
in Rotterdam een inbraakmelding. Aan de overkant van de kade zien zij een
beschonken man wankelend lopen. Plotseling valt de man in het water. Beide
agenten merken dat de man niet kan zwemmen. Agente Wierdsema weet met
moeite de man bij zijn arm te grijpen en samen met haar collega trekt zij de man
op het droge.
De ambulance is snel ter plekke en neemt de man mee. De Maatschappij heeft
mevrouw Wierdsema beloond met een Oorkonde.
Dossier 6988
Op 6 juni 2008 omstreeks 4 uur ‟s middags zwemt de 55- jarige heer J.J. S. uit
Den Burg/Texel in het zwembad Molenkoog in Den Burg hard met zijn hoofd
tegen een andere zwemmer aan. Aanvankelijk lijkt er niets aan de hand, maar
kort daarna wordt de heer S. onwel en glijdt naar de bodem van het zwembad.
De jongens Bram Oosterbeek, Adriaan Boon en Iles Plompen uit Den Burg,
ontdekken het slachtoffer op de bodem van het zwembad. Ze slaan alarm en met
hulp van toegesnelde badgasten halen zij de heer S. uit het water. Het inmiddels
gearriveerde ambulancepersoneel reanimeert ongeveer 1,5 uur. Met de
ambulance wordt het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht waaruit hij na
enkele weken wordt ontslagen.
De Maatschappij heeft Bram Oosterbeek, Adriaan Boon en Iles Plompen
beloond met de bronzen medaille.
Dossier 6989
Op 1 augustus 2008, ‟s middags omstreeks 13 uur waarschuwt Anthony
Cozijnsen uit De Meern de toezichthouders van het zwembad op de camping
Vinkeloord in de gemeente Maasdonk dat er een klein kind op de buik in het
water drijft. De toezichthouders reageren meteen en gaan te water. De 14-jarige
Djoan Zaunbrecher haalt het 2 jarig meisje, G. de V. uit Urk uit het water en
zijn collega, de 20-jarige Yvette Doornbosch, start de reanimatie.
Na ongeveer 20 minuten neemt het ambulancepersoneel de reanimatie over. Na
een kort onderzoek gaat het meisje met de ambulance naar het
Radboudziekenhuis in Rotterdam. Na 3 dagen kan ze weer naar huis.
De Maatschappij heeft de drie redders beloond met een oorkonde.
Dossier 6990
Op 29 augustus 2008, ‟s avonds omstreeks 8 uur redden de minderjarige meisjes
Maaike van der Meulen en Lisa Kelderhuis het leven van hun vriendinnetje
N.B. die naar de bodem van het zwembad in Hindeloopen was gezakt. Zij halen
haar boven water en roepen om assistentie. Met hulp van andere badgasten
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wordt Naomi op de kant getrokken en een toevallig aanwezige arts, de heer Dr.
H. Neu uit Weener, verleent eerste hulp.
Naar later bleek is de 11- jarige Minke Stallmann uit Hindeloopen ook
betrokken bij de redding van N.B..
De Maatschappij heeft all drie redders beloond met de bronzen medaille.
Dossier 6991
Op 28 juli 2008, omstreeks half twee ‟s middags, rijdt een auto met twee
inzittenden het water in van de Neck, ter hoogte van de bouwmarkt Karwei in
Wijdewormer, gemeente Wormerland.
De heer L. Lunenborg uit Purmerend verlaat net de winkel en ziet het allemaal
gebeuren. De passagier kan op eigen kracht uit de auto komen. De bestuurder,
de heer H. uit Wormer, wordt door de heer Lunenborg bevrijd en aan de kant
geholpen. De Maatschappij heeft de heer Lunenborg beloond met een oorkonde.
Dossier 6992
Op 1 augustus 2008 is een groepje minderjarigen van Meander 1, van de La
Salle, een centrum in Boxtel voor kinderen met een verstandelijke beperking, op
het strand aan het spelen bij Kijkduin. Sander Langenveld, Erwin Schaap en
Robert Odumade, alle drie van de Meandergroep, zien hun begeleider - de 54jarige J.S. - de zee in lopen. Op gegeven moment horen zij hem om hulp roepen.
Aanvankelijk denken ze dat hij een grapje maakt, maar snel hebben zij door dat
hij in nood is door de sterke stroming en de hoge golven. De jongens gaan te
water en behoeden hem voor verder afdrijven. Even later komt de gealarmeerde
reddingsbrigade ter plekke en haalt het viertal op het strand. De ziekenbroeder
van de gealarmeerde ambulance heeft de vier onderzocht en niets bijzonders
kunnen ontdekken.
De Maatschappij heeft alle drie redders beloond met de bronzen medaille.
Dossier 6993
Op 23 juli 2008 omstreeks 4 uur ‟s middags fietst de 48-jarige Conny van Dijkvan Hout uit Spijkenisse langs de Singel aan de Schenkelweg in Spijkenisse.
Opeens ziet zij twee personen hulpeloos in het water spartelen en een paar keer
kopje onder gaan. Ze bedenkt zich geen moment, zet de fiets aan de kant, duikt
het water in en zwemt zo snel mogelijk naar de 77-jarige heer T.T. uit
Spijkenisse en zijn kleinzoon Jordan. Beiden kunnen niet zwemmen. Eerst zet
Conny van Dijk het kind op de kant en vervolgens - met hulp van een
voorbijganger - de opa van het kind. Mevrouw E. Sauerbreij uit Spijkenisse en
de heer A.O. Siraa uit Rotterdam reanimeren de opa.
De Maatschappij heeft mevrouw Conny van Dijk – van Hout beloond met de
zilveren medaille en mevrouw Sauerbreij en de heer Siraa kregen een
waarderend schrijven.
Dossier 6994
Op 21 juni 2008 omstreeks 17.00 uur rijdt de heer L.A.Beekhuis uit
Leeuwarden in zijn auto op de Nylandsdyk langs het Van Harinxmakanaal in
Leeuwarden. Op gegeven moment ontwaart de heer Beekhuis in het kanaal een
half gezonken bootje waar een drietal personen aan hangt. Enkele meters
verderop zwemt een tweetal Jack Russel hondjes. De drenkelingen zijn
mevrouw B. P. de heer J. de R. en M. S. allen uit Leeuwarden. Samen met de
heer A.B. Hofman uit Deinum haalt de heer Beekhuis de drie drenkelingen uit
het water. De hulpdiensten, gewaarschuwd door de heer Hofman, ontfermen
zich over de drie drenkelingen.
De Maatschappij heeft beide redders beloond met een waarderend schrijven.
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Dossier 6995
Op 29 oktober 2008, ‟s avonds om 19.47, fietst mevrouw J. V. uit Helmond
over het Piet Bokhovenpad ter hoogte van de voormalige Rijpelbergseweg in
Helmond wanneer zij plotseling in het koude water van het kanaal terechtkomt.
Zij gilt om hulp. Op dat moment laat mevrouw Van Roij-Sanders haar hond uit.
Mevrouw Van Roij waarschuwt haar man en zoon Hein. Hein gaat te water en
haalt met hulp van zijn vader mevrouw V. uit het koude water. Even later komt
de ambulance en de broeder constateert een lichaamstemperatuur van 33
graden. Mevrouw V. is wel bij bewustzijn. Na een week in het ziekenhuis kan
mevrouw V. naar huis.
De Maatschappij heeft Hein van Roij beloond met de zilveren medaille en zijn
vader kreeg een waarderend schrijven.
Dossier 6996
Op 16 november 2008, omstreeks half drie ‟s middags, fietst de 38 jarige M.H.
van M. uit Langerak met zijn zoontje over de Singel in Nieuwkoop. M.H. raakt
onwel en komt in het water terecht.
De heer R. de Zeeuw uit Brandwijk zit aan de kant van het water te vissen en
ziet het gebeuren. M.H. weet op eigen kracht uit het water te klimmen, maar
valt dan achterover en verdwijnt onder water. Het 4 jarig zoontje staat boven
aan de dijk te huilen. De Zeeuw bedenkt zich geen moment en rent naar de plek
des onheils en springt de drenkeling, die vermoedelijk een black out heeft
gekregen, achterna.
Een passerende automobilist, de heer N. Koppelaar uit Nieuwpoort stopt voor
het jongetje, ziet dan de drenkeling en gaat ook het ijskoude water in. Samen
met de heer De Zeeuw krijgt hij de drenkeling op de kant. De Maatschappij
heeft beide redders beloond met de bronzen medaille.
Dossier 6997
Op 21 november 2008, kort voor middernacht rijdt de 23-jarige Nathalie van
Silfhout uit Dronten bij Zwolle op de N50 wanneer voor haar een auto slipt en
in een sloot belandt. Nathalie van Silfhout stopt en gaat zonder aarzelen het
koude water in. Met moeite haalt zij twee inzittenden uit de auto. Naar later
blijkt is er een derde inzittende uit de auto gehaald door de heer R.D.
Kistemaker uit Emmeloord.
De inzittenden zijn het echtpaar M. uit Creil en een persoon van wie de naam
niet bekend is.
De Maatschappij heeft Nathalie van Silfhout en de heer Kistemaker beloond
met de zilveren medaille.

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
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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.

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
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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 reddingbrigades in het gehele land, die o.a. onderricht
organiseren in zwemmend redden, bewakingsdiensten verrichten aan
stranden, en reddingsoperaties uitvoeren aan stranden en in overstroomde
gebieden. Wie zich wil aansluiten bij een reddingsbrigade, kan daarvoor
de Gouden Gids en/of het telefoonboek raadplegen of schrijven of bellen
naar:
Dokweg 149, 1976 CA IJmuiden
tel. 0255 545858
E-mail: postmaster@redned.nl.
Website: www.redned.nl.

Overige instellingen die actief zijn op het terrein van preventie, redden,
eerste hulp en bekroning:
Het Oranje Kruis
Het Oranje Kruis bewaakt namens de overheid de eenheid en kwaliteit
van de opleiding tot het eenheidsdiploma EHBO en de afgeleide
certificaten. Zij doet dit door het vaststellen van de leerstof, het afnemen
van de examens en het uitgeven van diploma‟s. De opleidingen worden
verzorgd door EHBO-organisaties, afdelingen van het Nederlandse Rode
Kruis en door commerciële opleidingsinstituten. Het Oranje Kruis werkt
samen met alle instellingen die zich bezighouden met pre-professionele
hulpverlening en eerste hulp bij ongelukken, waartoe ook reanimatie
behoort. Zij kan een geïnteresseerde naar de geëigende EHBO-vereniging
doorverwijzen, of naar de plaatselijke afdeling van de Hartstichting, waar
men onderricht in eerste hulp en reanimatie kan krijgen.
Postbus 16462, 2500 BL Den Haag
tel. 070-3383232
E-mail: ok@ehbo.nl.
Website: www.ehbo.nl.
Stichting Carnegie Heldenfonds
Deze stichting bekroont mensen die anderen gered hebben met gevaar
voor eigen leven, dus ook in geval van verdrinking.
Postbus 90602, 2509 LP Den Haag
tel. 0252-428580
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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
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
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Samenstelling van het bestuur en de commissies
op 31 december 2008

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
Secretaris:
J.G.P. van Huls van Taxis
Commissie van Advies:
Prof.dr W.H. Brummelkamp, prof.dr J.T.A. Knape,
Ere-bestuurders:
Prof.dr A.M. van Leeuwen, C.C. Delprat, J.F. Dudok van Heel,
mr W.H.C. Boellaard, mr H. baron van Imhoff, mr O. Regout,
jhr mr J.P.E. Teding van Berkhout, R.C. Kolff
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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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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Rokin 114 B
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