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Jaarverslag 2019
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 2019.
Prof. mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk, voorzitter
Drs. A. Schneemann, secretaris
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World Congress of Drowning
Legpenning
Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder
Community project Erasmus MC Rotterdam
Voorlichting
Bekroningen
Website

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.
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Instellingen actief op het terrein van preventie, redden,
eerste hulp en bekroning

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.
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Bestuur 2019

De Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen
(Maatschappij) speurt actief in de media naar niet fataleverdrinkingen. Het bestuur van de gemeente waar het
ongeval heeft plaats gevonden krijgt van de Maatschappij het
verzoek om melding te doen van het geval via de website van
de Maatschappij.
Steeds vaker weet men de Maatschappij te vinden en melden
burgers en gemeentes spontaan een niet-fatale verdrinking.

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 2019 zijn foto’s van enkele
uitreikingen opgenomen.
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Bekroningen 2019
Het bestuur van de Maatschappij heeft in 2019 achtendertig
gevallen bekroond waarvan een aantal gevallen uit 2018 en
drie gevallen voor 2018.
In totaal werden er vijfendertig bronzen, vijf zilveren, twee
gouden en zeventwintig oorkondes uitgereikt. Daarnaast
ontvingen een aantal mensen een waarderend schrijven
namens de KMRD.
Een aantal gevallen werd niet in behandeling genomen 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.
In Nederland en ook daarbuiten groeit het bewustzijn dat veel
verdrinkingen kunnen worden voorkomen. De Maatschappij
juicht deze ontwikkeling toe en zij zal blijven bevorderen dat
dit bewustzijn verder wordt vergroot.
De Maatschappij is eenieder erkentelijk, die informatie verschafte
en zo bijdroeg aan de mogelijkheid een redding te bekronen.
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Versierselen
Redders die door de Maatschappij bekroond worden ontvangen een bronzen,
zilveren of gouden penning. Deze penning is in het jaar van oprichting van de
Maatschappij in 1767 ontworpen door J.G. Holtzhey en is de oudste medaille in
Nederland die nog steeds wordt geslagen en toegekend.
In 2019 werd de penning van de Maatschappij aangepast. Aan de voorzijde wordt
afgebeeld hoe De Menslievendheid, voorgesteld door een vrouw de drenkeling
beschermt tegen de hem bedreigende Dood.
Het Latijnse randschrift REDDITUR HIC ENECTUS AQUIS PATRIAEQUE
SUISQUE betekent: “In het water gesmoord wordt hij aan het vaderland en de
zijnen teruggegeven”.
Aan de keerzijde is een lauwerkrans van eikenblad afgebeeld. De naam van de
redder en de plaats van het ongeval worden hierop gegrafeerd.
Het Latijnse randschrift aan deze zijde OB SERVATUM CIVEM EX DONO
SOCIET. AMSTELAED. CIDIDCCLXVII (betekenis: “Tot beloning voor het
redden van een burger, geschonken door de Amsterdamse Maatschappij opgericht
in 1767”) werd vervangen door “Koninklijke Maatschappij tot Redding van
Drenkelingen 1767” met een kroontje aan de bovenzijde van de penning.
De bronzen penning wordt doorgaans toegekend bij de inspanning waaraan voor
een belangrijk deel de redding en/of de opwekking der levensgeesten van een
geredde te danken zijn.
De zilveren penning wordt doorgaans toegekend bij de redding die op een
moedige en verdienstelijke wijze en/of de opwekking der levensgeesten die op
verdienstelijke wijze plaatsvond.
De gouden penning wordt doorgaans toegekend als de redder met gevaar voor
eigen leven en/of de opwekking der levensgeesten die op zeer verdienstelijke wijze
plaatsvond
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Bekroonde reddingen in 2019
7419   

Op 1 februari 1953, tijdens de watersnoodramp, weet de toen 30 jarige Johannes Mooiman twee mensen te redden uit een woonark die
in de Beneden-Merwede te Sliedrecht was aangelegd. Het betreft de 53- jarige Matheus Versteeg en 28-jarige Kornelis Versteegh. Hierbij
zou mogelijk ook de heer Nederhof hulp geboden hebben. De Maatschappij bekroont de heer Mooiman met een oorkonde.

~7420

Op 1 juli 1956 valt Maupie van Zeist (2 1/2 jaar) in de gracht aan de Rechtboomssloot. Op dat moment waren de ratten massaal uit hun
holen gekomen door het spuiende water veroorzaakt door het openzetten van de sluizen van IJmuiden. De op dat moment 23-jarige Willy
Perotti ziet het gebeuren als hij thuis aankomt met zijn fiets, rent op en neer naar een balkon om een bezem met lange steel te halen en
weet, al roerende, daarmee het inmiddels onder water geraakte kind te vinden. Zo heeft hij het kind op de kant kunnen trekken. Daar
begint hij met beademen en drukken op borst en de buik waarna het kind langzaam bij zijn positieven komt. Omstanders waren passief
en lieten de redder aan zijn lot, emoties en spanning over. Hij is op 9 november 2016 overleden. Het slachtoffer leeft nog, evenals de
echtgenote en de twee kinderen van de redder. De Maatschappij bekroont de redder postuum met een waarderend schrijven.

~7421

Leon Nijmeijer uit IJsselmuiden had op 22 september 2016 net zijn auto geparkeerd langs de IJsselkade in Kampen en liep richting
de parkeermeter, toen een oudere vrouw met een onfortuinlijke struikeling van de kademuur in de IJssel tuimelde. Leon, destijds 21
jaar oud, bedacht zich geen moment. Hij trok zijn kleren uit en sprong in de IJssel. Via een trappetje krijgt hij de vrouw met hulp van
omstanders uiteindelijk op de kant. De Maatschappij bekroont de redder met een bronzen medaille.

~7422

In de ochtend van 6 augustus 2018 rijdt mevrouw A., 37 jaar oud, maar haar twee kinderen op de Oterlekerweg bij Stompetoren. De
autoradio doet niet wat ze wil. Terwijl ze aan de knoppen draait let ze niet op de weg en ineens schiet de auto in de berm en raakt een
lantarenpaal. Mevrouw verliest de controle over het stuur en belandt in de naast de weg gelegen sloot. Achter mevrouw A. rijdt op dat
moment een vrachtwagen, bestuurd door Stefan Theodorus Gerbrand van Leeuwen. Hij stopt onmiddellijk en schiet te hulp. Binnen
in de auto zitten de twee kinderen en hun moeder in wilde paniek. De auto ligt op zijn zijkant en moet tegengehouden worden, om
te voorkomen dat hij ondersteboven verder in de het water glijdt. Van Leeuwen probeert met al zijn kracht om de auto op zijn plek te
houden, maar zijn voeten zakken hierbij steeds dieper weg in de modder. Onder het gewicht van de auto voelt hij dat zijn enkel het begeeft
maar vastberaden houdt hij vol terwijl vier omstanders helpen bij het evacueren van de auto. Uiteindelijk worden eerst de kinderen en
daarna de moeder uit de auto gered. Na de redding wordt de heer van Leeuwen voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis. De
Maatschappij bekroont de heer van Leeuwen met een oorkonde.

~
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Mirjam Jongejan, ziet op 11 oktober 2018 vanaf de fiets een onrustige man langs de waterkant van de schuitvaartgracht staan. Ze gaat
erop af en ziet dat er iemand, op aanzienlijk afstand van de kant, in het water ligt. De man kan er duidelijk zelf niet meer uit komen.
Mirjam twijfelt geen moment, gooit haar telefoon en autosleutels aan de kant en springt in het erg vieze, schouderdiepe water. Ze pakt de
man beet en zwemt naar de kant terwijl ze zijn hoofd boven water houdt. Met hulp van omstanders wordt de man op de kant getrokken.
De man blijkt door een epileptisch insult in het water te zijn gevallen. Zonder hulp was de man zeker verdronken.
De Maatschappij bekroont de redder met een bronzen medaille.

~7424

Op 27 oktober 2018 is een echtpaar met een brommobiel groenten gaan halen bij een tuindersbedrijf aan de Dwarshaak in Hoek van
Holland. De bestuurder raakt onwel en daardoor komt het voertuig op de zijkant in een brede sloot vol water. Pas na enige tijd wordt dit
opgemerkt door vader (55 jaar) en zoon (17 jaar) van der Knaap die het voertuig met behulp van een heftruck en spanband gedeeltelijk
uit het water kunnen trekken. Beide inzittenden waren onderkoeld en de bestuurder was niet meer aanspreekbaar. Deze is onder
begeleiding van een arts van het Mobiel Medische Team naar het ziekenhuis vervoerd waar hij helaas later is overleden. De vrouw heeft
het zonder verdere problemen overleefd. De Maatschappij bekroont vader en zoon met een bronzen medaille.

~7425

Op 17 november 2018 om half drie in de middag, rijdt de 13-jarige B.R. met vriendjes van Wolvega naar de Blesse. Tijdens het “ouwehoeren”
komt hij op de andere helft van het pad terecht waar de 90-jarige J.v.d.A. met zijn scootmobiel rijdt. Beiden proberen uit te wijken maar
het eind van het verhaal is dat beiden in de er naast gelegen sloot belanden op 3 meter van de kant. J.v.d.A. ligt onder zijn scootmobiel en
B.R. heeft erg veel pijn aan zijn been, dat later gebroken blijkt te zijn. De dames Meijerink (56 jaar) en Visser (43 jaar) gaan onmiddellijk
te water en halen de twee drenkelingen uit het water die vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis zijn gebracht. De scootmobiel
wordt door zoon v.d.A. uit het water gehaald. De Maatschappij bekroont de beide dames met een bronzen medaille.

~7426

Wat er precies gebeurde op de N246 bij Westzaan in de ochtend van 17 november 2018 is tot op heden onduidelijk. Maar zeker is dat
de heer Schut de macht over het stuur verliest terwijl hij op deze weg langs het water rijdt. Zijn auto raakt een lantarenpaal en belandt
daarna in de 2 meter diepe Naurnatsche vaart. De heren Senthuran Kanagaratnam en Richard Sumpter rijden op dat moment achter
het voertuig. Ze stoppen en kijken of de bestuurder uit het voertuig komt. Als dat niet gebeurt gaan zij beiden onmiddellijk te water.
Net voordat het voertuig geheel onder water verdwijnt lukt het hen om de bestuurder samen met zijn hond uit het voertuig te halen. De
redder is duidelijk onwel en wordt naar het ziekenhuis overgebracht. Ook de heer Kanagaratnam moet met onderkoelingsverschijnselen
naar het ziekenhuis worden overgebracht. De heer Sumpter is er beter aan toe en vertrekt na de redding naar huis, waarbij hij zich over
de hond ontfermt. De Maatschappij heeft beide redders bekroond met een zilveren medaille.

~
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De 80-jarige Mevrouw B. uit Brielle was op 18 november 2018 rond lunchtijd aan het opruimen op een vlonder bij haar woonboot, toen
zij ineens door de vlonder zakte. Het water was schouderdiep en het hoofd van Mevrouw Brughoorn stak nog net boven water uit. Maar
mevrouw kwam klem te zitten tussen de steiger en de kademuur. Het lukte haar niet om zich op eigen kracht te bevrijden uit deze
benarde positie. Ze schreeuwde daarom om hulp. Gelukkig zat Nico Postema, 70 jaar oud, met zijn vriend Willem van der Schee vlakbij
te vissen. Hij hoorde het geschreeuw en schoot te hulp. Met zijn tweeën lukte het niet om de 80-jarige bewoonster op het droge te krijgen
hoewel één van de heren te water ging. Gelukkig arriveerde de hulpdiensten snel en kon de drenkeling bevrijd worden.
De Maatschappij heeft beide redders bekroond met een bronzen medaille.

~7428

Op 19 november 2018 parkeert Mevrouw H. haar auto gehaast voor haar huis om snel binnen wat te pakken en daarna door te rijden.
Haar drie jaar oude dochter blijft in de auto op de bijrijdersstoel achter, wachtend tot haar moeder terugkomt. De auto staat niet op de
handrem maar in de 1e versnelling. Als Ron van Bodegom uit ’s Gravenzande op dat moment toevallig langsrijdt ziet hij de auto achteruit
de weg oversteken en in de naastgelegen vaart belanden waarin de auto tot stilstand komt met het dak boven water. Voor de oud-marinier
is “denken er op dat moment even niet bij”. “Dat meisje moest eruit”. Zo zegt hij later. Hij keert zijn auto, stapt uit, trekt zijn kleren uit,
rent naar de andere kant van de sloot en springt in zijn onderbroek in het water. Op de passagiersstoel zit Lotte met haar voeten al in
het water. Ron slaat het raam aan de bestuurderskant in met een lifehammer en daarna met zijn vuist. Een 2e redder, Richard Sloesen,
politie agent is inmiddels ook te water gegaan en samen krijgen zij Lotte op de kant. Zo loopt dit avontuur goed af voor de drenkeling en
de redders, zij het dat de heer Sloesen een snee zin zijn voet oploopt. De Maatschappij heeft de Van Bodegom bekroond met een bronzen
medaille.

~7429

In de avond van 28 november 2018 gaat er iets helemaal mis bij de Bernhardbrug te Zaandam. Terwijl Klaas G., 77 jaar oud, met zijn
echtgenote op de brug loopt, begint de brug te openen. Het echtpaar klampt zich aan het hek vast, terwijl ze meer dan 10 meter de lucht
in worden getild. Het is koud en het regent die avond dus de leuning is glad. Het echtpaar houdt het niet lang vol en valt naar beneden.
Mevrouw Groot valt op het fietspad en raakt zwaargewond. De heer G. valt eerst op het hek en daarna in het water.
Als Farad Sheigholya op dat moment aan komt rijden bij de brug ziet hij dat mensen filmen hoe het echtpaar naar beneden valt.
Farad, die 30 jaar geleden uit Iran naar Nederland vluchtte, doet iets anders: hij springt onmiddellijk in het water. Abdullah Hajjer,
een 30 jarige Syrische vluchteling die sinds 3 jaar in Nederland woont, volgt zijn voorbeeld. Samen krijgen ze de man op de kant. Daar
vangt brandweerman Patrick Homan de drenkeling op en start mond-op-mond beademing. Abdullah doet voor het eerst van zijn leven
hartmassage. Het blijkt een adequate reanimatie, want in een halve minuut begint de drenkeling te hoesten. De heer G. overleeft zo het
ongeluk, beiden worden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. In de dagen na de redding krijgen beide redders vanzelfsprekend
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veel aandacht in de media. Farad grapt in een interview dat hij bij zijn sprong in het diepe geduwd werd door Abdullah. Maar beide krijgen
vooral media-aandacht door hun kritische uitspraken over economische vluchtelingen die klagen over Nederland. De Maatschappij
bekroont beide redders met een gouden medaille en het brandweerteam met een oorkonde

~7430

In de middag van 28 november 2018 raakt Mevrouw D., 85 jaar oud, met haar scootmobiel te water in de sloot langs de klimswerderweg
te Harlingen. De sloot is ongeveer een meter diep en onderdeel van het parkje aan de Achlumerdijk achter het Medisch Centrum
Leeuwarden. Op dat moment laat de heer Pietersma zijn hond uit in dat parkje en hoort de vrouw om hulp roepen. Pas na enkele
minuten vindt hij de drenkeling. Hierna wordt zij door de hulpdiensten op de kant gehesen en overbracht naar het ziekenhuis. De
Maatschappij bekroont de redder met een oorkonde

~7431

In de nacht van 13 december is het wegdek van de Heidenskipserdijk glad opgevroren. Als mevrouw van de L., 39 jaar oud, om 09:00
uur op weg naar haar werk over de dijk rijdt, heeft ze dit niet in de gaten. In een flauwe bocht verliest ze de macht over het stuur. Haar
auto belandt hierbij op zijn kop in de naastgelegen ondiepe maar brede sloot. De auto loopt direct vol met water en zij krijgt haar
veiligheidsgordel niet los. Ze kan net haar hoofd boven water houden.
De heer Tjama, 68 jaar oud, fietst op dat moment over het naastgelegen fietspad en ziet de auto liggen. Hij springt onmiddellijk in
het water om de bestuurster uit de auto te redden. De drenkeling blijkt nota bene een bekende van hem te zijn. Maar ook hij krijgt
haar autogordel niet los. Wild met zijn armen zwaaiend roept de heer Tjalma naar een voorbijganger dat hij een mes nodig heeft. De
voorbijganger, de heer Lenes, pakt een mes uit zijn bedrijfsauto, gaat ook te water en snijdt de gordel door. Onder tussen belt de heer
Kalsbeek, een collega van de heer Lenes, de hulpdiensten. Gezamenlijk krijgen de drie mannen de drenkeling met behulp van een ladder
op de kant. De drenkeling wordt onderkoeld overgebracht naar het ziekenhuis in Sneek. De Maatschappij bekroont de heer Tjalma met
een bronzen medaille, de beide andere heren krijgen een oorkonde.

~7432

Op 19 februari 2019, net voor middernacht komt er een melding van een voertuig te water. Ambulance, politie, reddingsbrigade Dordrecht
en de brandweer rukken uit met alle hens aan dek: tankautospuit, ladderwagen, wateroppervlaktereddingsteam, brandweerboot, twee
duikwagens en de officier van dienst. Uiteindelijk blijkt het te gaan om de 52-jarige P.W. uit Ridderkerk die met haar scootmobiel in
het meer bij de zwemwaterlocatie Woude aan de Ringdijk terecht is gekomen. De vriendin van het slachtoffer, de 60-jarige Helena
Broekhuizen, wist met haar sjaal te voorkomen dat ze verder in het water zakte. Later werd zij geholpen door de 41-jarige Raymon
Weustink en twee politiedienders (Justin Duyser en Ralf Steenhoek) om haar uit het water te krijgen. De drenkeling is daarna door de
ambulanceverpleging verzorgd en de scootmobiel is door de brandweer uit het water gehaald. De Maatschappij bekroont de twee redders
en het politieteam met een oorkonde.

~
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Op 27 februari 2019 heeft de 77-jarige P.H. zojuist een bezoek aan het ziekenhuis gebracht als hij onwel wordt op de Ruwaard van
Puttenweg te Spijkenisse. Dit leidt ertoe dat hij gas geeft en via de middenberm en de andere weghelft in een sloot belandt. Arnold
Poldervaart (23 jaar), zelf op weg naar het ziekenhuis, ziet meteen dat het “foute boel” is en gaat met Jorge del Rio Pouso te water en
samen brengen zij de bestuurder die tot zijn middel in het water zit, snel aan de kant. Hij kan zich nog herinneren dat hij het uitrijkaartje
gebruikt heeft om uit de garage naar buiten te rijden maar daarna niets meer. Op Facebook krijgt Polderman de titel “held” maar zelf
vindt hij dat hij gewoon zijn plicht deed. De Maatschappij bekroont de beide redders met een bronzen medaille.

~7434

Op 8 maart 2019 parkeert mevrouw Gelling gehaast haar auto in de oprit, omdat een van haar kinderen heeft overgegeven. Terwijl zij
bezig is met het kind, klimt haar 3-jarige zoon Ferjan achter het stuur. De auto staat niet op de handrem. De peuter weet de auto uit de
versnelling in de vrij te zetten, waarop deze achteruit de straat over rijdt en in het water van de Ceressingel belandt. De auto drijft naar de
overkant van het water, mogelijk door de snelheid waarmee auto in het water reed. De heer Brul (59j) ziet het gebeuren. Hij loopt naar de
waterkant en kan vanaf de kant het portier openen. Postpakket bezorger Hiddema reikt in de auto en haalt Ferjan er als een postpakketje
uit. De Maatschappij bekroont de beide redders met een oorkonde.

~7435

Op 14 maart 2019 is mevrouw Eerden-Landa een video aan het opnemen van de regen in de Dudokvijver voor het raadhuis van de
gemeente Hilversum in verband met een commissievergadering over het Stationsgebied. Hierbij maakt ze ook opnames van wethouder
Witmar Jaeger die op een balkon van het gemeentehuis staat. Wat zij niet ziet, maar Jaeger wel, is dat de 93-jarige heer C.C.v.d.B. resoluut
met zijn fiets de vijver inloopt en daar kopje onder gaat. Als ze de plons hoort en een man roerloos in het water ziet liggen, stopt ze met
filmen en gaat zij over tot het redden van de drenkeling. Deze stribbelt echter heftig tegen. Jaeger, vanaf het balkon, ziet dit gebeuren,
roept om hulp, rent naar beneden, forceert de vluchtdeur en helpt de redster door de man vanaf de kant op het droge te brengen, daarbij
door andere ambtenaren ter zijde gestaan. De Maatschappij bekroont mevrouw Eerden met een bronzen medaille en de wethouder en
zijn hulptroepen met een oorkonde.

~7436

Op woensdagavond 20 maart raakte een personenauto op zijn kop in een watergang op de kruising
van de IJzendijkseweg met de Hoofdplaatseweg in Biervliet. Twee van de drie inzittenden konden op
eigen kracht het voertuig verlaten. De derde inzittende werd geholpen door drie omstanders, Sander
Lippens en zijn broertje Robert en vader Ronald. De Maatschappij heeft de drie redders bekroond
met een bronzen medaille.

~
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Op 23 maart 2019 om 13:00 uur in de middag komt door een onbekende oorzaak
een auto te water aan de Westerkade, hoek Walvisstraat, te Gouda. Het water is
daar ongeveer 2 meter diep, de bodem modderig en de auto lag drie meter van de
kant. In de auto zitten 3 jongens uit Gouda: de 18-jarige A.A., de 17-jarige S.L. en de
15-jarige R.D.S.J. De auto ligt op de kop en vrijwel volledig onder water. Mevrouw
Jaimy Rabouw hoort hulpgeroep vanuit het water “help, help, ik kan het niet alleen”
en gaat te water. Zij merkt al snel dat ze alleen niets kon doen met een dichte auto in
het koude water. Ze is uit het water gegaan en heeft thuis haar partner Eelco Tesser
gehaald. Inmiddels was het eerste slachtoffer zelfstandig uit het water gekomen.
Ook Kahlid Arkiza had het ongeval opgemerkt en hij is samen met Michael Huijzer
te water gegaan.
Zij hebben de tweede drenkeling uit de auto gehaald en aan de kant gebracht. Deze
is vervolgens door de heer Brugmans en de heer Tesser gereanimeerd en later naar
het Blueland ziekenhuis vervoerd. De derde passagier op de achterbank werd uiteindelijk door de brandweer bevrijd, gereanimeerd en
naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Na de bekroning van de eerste vijf betrokken redders, meldt zich nog een zesde redder. Ook
zij blijkt betrokken bij deze complexe zaak. De Maatschappij bekroont uiteindelijk alle zes betrokken redders met een bronzen medaille.

~7438

Op vrijdag 19 april 2019 – goede vrijdag – moet de 16-jarige Niels Eekelaar met een been in de vijver bij de Heyhoefdreef in Tilburg
gaan staan om een man op de kant te krijgen die met zijn scootmobiel het water in is gereden. Het slachtoffer wordt daarna door de
hulpdiensten meegenomen. Deze waren gewaarschuwd door Nikita Kokke, de vriendin van jeugdige redder. De Maatschappij bekroont
de jeugdige redder met een bronzen medaille.

~7439

Op 20 april 2019 schijnt weliswaar het zonnetje, maar het water is nog akelig koud. De heer A. uit kampen blaast bij Urk zijn opblaasboot
op voor een klein tochtje op het IJsselmeer. Door een windvlaag belandt de boot vroegtijdig in het water. De man besluit zijn boot niet te
laten wegwaaien en springt erachteraan. Als hij bij de boot aankomt lukt het hem echter niet meer om erin te klimmen. Hij is te koud
geworden en de inspanning is te groot. Zich vastklampend aan de boot drijft hij tot 500 meter van de wal af. Ondertussen is op de kant
opgemerkt dat de man in de problemen zit. Zo kan het gebeuren dat twee Urker jongeren, Jan ter Beek (18 jaar) en Jan Hartman (21 jaar),
die op dat moment met hun boot voor de kust van Urk varen, gebeld worden door een kennis uit Urk om met hun boot te helpen zoeken
naar opblaasboot met de drenkeling. Na een paar zoekslagen vinden zij de boot met de onderkoelde man er nog net aan vastgeklampt. Ze
halen de man binnenboord, proberen voor zover mogelijk te voorkomen dat hij verder afkoelt, en zetten koers naar de haven. Onderweg
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wordt de drenkeling overgenomen door de KNRM, zodat Jan en Jan hun tocht kunnen hervatten. De Maatschappij bekroont de beide
redders met een bronzen medaille.

~7440

Op 30 april 2019 om 11.45 uur rijdt een ouder echtpaar per abuis de Langevliet in bij Julianadorp. Het water is diep, maar de auto blijft
net drijven. De heren Johan Wage (55) en schoonzoon Nick Nebbeling (23) zijn op weg naar de bouwmarkt, zien het gebeuren en stoppen
ernaast. Nick springt onmiddellijk het water in naast de portier van de zinkende auto en trekt de deur open. “Toen zag ik dat die man
helemaal aan het trillen was.”, zo vertelt hij later. Hij krijgt de bestuurder er niet uit, roept Johan te hulp en gaat de vrouwelijke bijrijder
uit de auto halen. Zijn schoonvader komt dan ook het water in en houdt de auto recht. Terwijl de auto dieper in het water zakt blijkt de
gordel om het been van de mannelijke bestuurder heen gewikkeld te zijn, door onwillekeurige schopbewegingen van de bestuurder. Met
een lifehammer lukt het Johan uiteindelijk om de gordel door te snijden. Zo kan ook de bestuurder worden bevrijd. Beide worden naar
het ziekenhuis gebracht door de inmiddels aangekomen hulpdiensten.
De Maatschappij bekroont de beide redders met een bronzen medaille.

~7441

G.S. is 41 jaar, verstandelijk beperkt en bekend met epilepsie. Op 1 mei 2019 komt hij tijdens een kort insult met zijn driewieler terecht
in de gracht rond het Weizigt park te Dordrecht en gaat kopje onder. Ruud Stehouwer komt aanrijden en ziet mensen langs de kant
staan. Hij stopt en beseft dat er iets gedaan moet worden. Dus gaat hij te water en weet de drenkeling op het droge te zetten. Aanvankelijk
lijkt het mee te vallen. Hij heeft echter water in de longen gekregen en moet uiteindelijk 4 weken op de intensive care verblijven en
revalideren. Was hij niet zo snel gered, dan was het mogelijk slechter afgelopen. De Maatschappij bekroont de redder met een bronzen
medaille.

~7442

Op 3 mei 2019 loopt David Texeira de Mattos uit Heemstede door het Vondelpark te slenteren omdat hij wacht tot zijn eindexamentraining
begint. Hij is 16 jaar en doet dit jaar eindexamen havo. Het valt hem op dat een peuter van de rond de drie jaar zonder toezicht langs de
vijver loopt. Er zijn wel wat mensen in de buurt, maar niemand lijkt goed op te letten. Plotseling valt de peuter voorover in het water.
David ziet het gebeuren, gooit zijn telefoon op de grond, rent naar de vijver en springt het kind achterna. Hij kan het kind van de bodem
oppakken en op de kant tillen. Het proest wat water uit en gaat heel hard huilen. De moeder komt op dat moment in paniek aan rennen.
Zij neemt het kind over. Zij spreekt geen Nederlands en bleek afgeleid te zijn door haar blinde broer. De hulpdiensten worden niet
ingeschakeld en het ongeluk loopt dankzij het adequate optreden van David met een sisser af in plaats van met een drama. De omstanders
die niet in actie kwamen geven David een applausje en gaan door met hun - vermoedelijk zeer belangrijke - bezigheden. David doet die
dag zijn examentraining met een nat pak en soppende schoenen.De Maatschappij bekroont de redder tijdens zijn diploma-uitreiking
met een bronzen medaille.

~
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7443

Op 25 mei 2019, om 18.30, rijdt de 77-jarige H.B. door onbekende oorzaak met zijn scootmobiel de sloot in naast het Kanopad in de
Broekpolder van de gemeente Vlaardingen. Het water is daar kniediep en de 43-jarige Peter de Hoop kan de man vanaf de kant op het
droge brengen. De onfortuinlijke drenkeling man is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De Maatschappij bekroont de redder
met een oorkonde.

~7444

Net na het middernachtelijk uur van 20 juni, ziet Daniel Weijers uit Noordwijkerhout en 22 jaar, in zijn achteruitkijkspiegel dat de auto
die achter hem rijdt plots van richting verandert, de berm in rijdt, daar over de kop slaat en in de sloot belandt. Hij meldt dit bij de politie
en wacht de komst ter plekke af. De aangekomen politie gaat samen met twee omstanders (Leendert Hoek, Katwijk 49 jaar, burger;
Bobby Lammers, politieman in vrije tijd) op zoek. Zij horen hulpgeroep en vinden de auto op de kop in het water. De bestuurder was
emotioneel maar aanspreekbaar en heeft kleine verwondingen.
De Maatschappij bekroont de heren Weijers en Hoek met een waarderend schrijven.

~7445

Op 24 juni 2019 heeft de 25-jarige M.S.A. nog niets gegeten wanneer hij om 17:15 uur gaat zwemmen in het water langs de Schotersingel
te Haarlem. Als hij daarbij plotseling onder water verdwijnt, springt de 33-jarige Steffan Groenendijk te water. Hij zwemt naar hem toe
en weet hem na ongeveer 45 seconden te pakken te krijgen en aan de kant te brengen. Het slachtoffer is korte tijd bewusteloos maar na
onderzoek door het ambulanceteam kan hij naar huis. Ook voor de redder zat het niet mee. Door een storing met 112 duurde het lang
voordat de hulpdiensten ter plaatse waren en tot overmaat van ramp verloor hij zijn nieuwe telefoon en zijn sleutels in het water. De
Maatschappij bekroont de redder met een bronzen medaille.

~7446

Op 8 juli 2019, om 2 uur in de middag, rijdt de 86-jarige A.B. uit Leeuwarden met zijn scootmobiel over de Hempenserweg te Leeuwarden
en komt in de ernaast gelegen middeldiepe sloot terecht. De 67-jarige Hendrik Engbrenghof en de 25-jarige Anoar Bouhila gaan met de
kleren aan de sloot in en halen het slachtoffer uit het water. Daarmee hebben zij de drenkeling gered van de wisse dood. De Maatschappij
bekroont de beide redders met een oorkonde.

~7447

Op 10 juli 2019 wachten de buitenschilders Mervin Mulder en Henk Jan Strieker in hun auto een regenbuitje af als zij geschreeuw
horen en een auto op de kop in de Groenburgwal te Amsterdam zien landen op ongeveer viier meter van de kant. Mulder heeft de
tegenwoordigheid van geest om eerst een lifehammer uit het busje te halen, gaat te water, slaat de nog net boven water zichtbare ruit
in en kan de bestuurder aan een arm naar buiten trekken, maar pas nadat ook Strieker hem is komen helpen. De bestuurder kan zelf
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aan de kant komen, maakt daar bonje met een Franse toeschouwer en zet het vervolgens op een lopen. Inmiddels is ook duidelijk
dat er nog een tweede inzittende in de auto is blijven zitten. Mulder en Strieker gaan opnieuw terug naar de auto maar krijgen het
slachtoffer niet te pakken. Dit lukte de inmiddels gearriveerde hulpdiensten we en zij halen een bewusteloze Franse vrouw uit de auto
die gereanimeerd moet worden. Nog twee andere inzittenden zouden zelfstandig uit de auto zijn gekomen maar geen poging hebben
gedaan de achterblijvende inzittenden te redden. De aanvrager merkt op dat Mulder zijn hand licht verwond heeft en dat beide de
redders geen enkele aandacht kregen terwijl men met het tweede slachtoffer bezig was onder de ogen van honderden toeschouwers. De
Maatschappij bekroont de beide redders met een zilveren medaille.

~7448

Op 11 juli, vlak voor 8 uur in de avond, rijdt de 68-jarige S.J.M. met haar fiets een meer dan 2 meter diepe sloot in die loopt langs de
Dokkemertrekweg te Leeuwarden. Waarschijnlijk is ze uitgegleden bij een bruggetje. Wilbert Frank de Jong (66 jaar) en Jantje Bontekoe
(64 jaar) zijn daar aan het wandelen als ze eerst een fiets in het water zien liggen en iets later een glimp opvangen van een vrouw op de
met veel struiken begroeide slootwal. Ze melden hun waarneming bij de brandweer die de doorweekte en over het hele lichaam verwonde
vrouw uit het water halen. Ze zou kopje onder geweest zijn. De Maatschappij bekroont de beide redders met een waarderend schrijven.

~7449

Op 1 augustus 2019, kwart voor vier, rijdt de 80-jarige H.H.K. met haar scootmobiel het middeldiepe water in langs het Lyrapad te
Spijkenisse. Ze komt met haar been beklemd te zitten tussen scootmobiel en de kant. Een voorbijgangster, Diana Borst 43 jaar en
ook uit Spijkenisse, zag het gebeuren en heeft het slachtoffer vastgehouden zodat zij niet verder zou wegzakken. Vervolgens zijn er
drie medewerkers van de Dienst Handhaving (GOA) van de gemeente Spijkenisse gekomen (Brigitte Kapelle, Anita Vergoed en Hans
Wodtke). Zij hebben geholpen het slachtoffer uit haar benarde positie te bevrijden. Met een diepe beenwond is ze vervolgens per
ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De Maatschappij bekroont mevrouw Borst en het GOA-team met een oorkonde.

~7450

Op 14 augustus 2019 rijdt de 89 jarige J.G.A. Vogels met zijn scootmobiel, onopgemerkt door derden, het water in langs de Kanaaldijk in
Breda ter hoogte van het viaduct van de N285 . Hij kan er zelf niet uitkomen. Als mevrouw de Beer en de heren van Tilburg en Rueseuli
voorbijfietsen op deze rustige plaats horen ze hulpgeroep. Uiteindelijk en na enig zoeken vinden ze het natte slachtoffer liggend op kant
met zijn onderlijf in het water en met een snee in het gezicht. Zij trekken hem uit het water en wachten de komst van de hulpdiensten
af. Daarna is hij naar een ziekenhuis vervoerd. De Maatschappij bekroont de twee redders met een oorkonde.

~7451

In de namiddag van 19 augustus 2019 fietst Peter Blokker, raadslid van de Gemeente Baarn, naar huis. Fietsend langs de roeivereniging
hoort hij vanachter het riet een gemurmel. Hij fietst over de brug om te zoeken waar het vandaan komt. Er blijkt een verwarde man
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in het water te staan. De man reageert niet op aanspreken en kijkt de
toekomstige redder met holle ogen vanuit het water aan. Juist op dat
moment zakt hij met zijn hoofd onder water. Peter Blokker houdt een
omstander aan, belt de politie, kleedt zich uit en gaat te water. Samen
met de omstander krijgt hij de verkleumde man op de kant. Die ademt
niet meer. Gelukkig arriveren dan ook de hulpdiensten die een reanimatie
starten. De drenkeling wordt naar het ziekenhuis gebracht en overleeft
ternauwernood. De Maatschappij bekroont de heer Blokker met een
bronzen medaille.

~7452

Op dinsdag 19 augustus namiddag gaan de heer V. en mevrouw K. gezamenlijk een eindje fietsen vanuit het woonzorgcentrum in
Noordwijk. Ze fietsen op een duofiets. Door een onverwachte hobbel verliezen zij ineens de controle over het mobiel. De duofiets duikt
met zijn neus het talud af en belandt in de naastgelegen sloot. Tot overmaat van ramp zit mevrouw K. beklemd in een positie waarbij ze
haar hoofd nauwelijks boven water kan houden. Vader en zoon Dongelmans zien het vanaf hun visstekje allemaal gebeuren en schieten
onmiddellijk te hulp. Junior houdt het hoofd van mevrouw boven water, terwijl senior de hulpdiensten belt. Ondertussen haalt een
meisje uit de buurt thuis een mes om mevrouw los te snijden uit haar gordel. Zo komt alles op zijn pootjes terecht. Beide duo-fietsers
komen met de schrik (en wat blauwe plekken) vrij. De Maatschappij bekroont de redders met een bronzen medaille en ‘het meisje met
het mes’ met een oorkonde.

~7453

Danny Polfliet, in Middelburg beter bekend als de zanger Danny Vera, loopt op de bewuste vrijdagochtend langs de Herengracht als
hij te hulp geroepen wordt door een vrouw die een man in de gracht ziet liggen. De hond van de man is ook te water en krabt met zijn
voorpoten op de rug van de drenkeling. Polfliet, 42 jaar oud en bekend van ‘Voetbal Inside’, gaat te water en weet de man op de kant te
krijgen. Hij geeft daar drie klappen op de borstkas van de drenkeling, waarbij er water uit zijn neus en mond komt.
Vervolgens verlenen twee omstanders eerste hulp.
Dan arriveren de hulpdiensten en wordt de drenkeling onmiddellijk mee naar het ziekenhuis genomen. De Maatschappij bekroont de
redder met een zilveren medaille en de omstanders met een waarderend schrijven.

~7454

Op zaterdagochtend 7 september wandelen Romy Zandvliet en haar vriend Vincent Brust, beide woonachtig in de gemeente Haarlem,
in het Amsterdamse Bos. Ze zijn daar die ochtend gaan joggen. Aangekomen bij de grote vijver zien zij iets spartelen in het water. Dan
ziet Romy dat het een kindje is, dat langzaam kopje onder gaat. Romy rent ernaartoe terwijl ze om hulp roept en springt onmiddellijk
in het water. Binnen 30 seconden nadat de peuter onder water verdwijnt heeft zij het kindje weer op de kant. Haar vriend controleert

15

JAARVERSLAG 2019
de hartslag en ademhaling die gelukkig beide in orde zijn. Een hele grote familie is op het roepen afgekomen. Het kindje en de familie
lijken afkomstig uit India. In de emotie van het moment worden er geen adressen uitgewisseld. Romy post die avond geëmotioneerd het
verhaal op haar facebook pagina. De Maatschappij bekroont de redster met een bronzen medaille.

~7455

Op zondag rond het middaguur zit de heer Marcelino, kok in eetcafé ‘t Havengat, samen met zijn vriendin thuis op bank. Zijn aandacht
wordt getrokken door rumoer op straat. Hij gaat naar buiten om te kijken wat er aan de hand is en ziet 20 toeristen langs de kademuur
staan te kijken naar een spartelende vrouw in het water die duidelijk niet kan zwemmen. Marcelino heeft geen zwemdiploma’s en heeft
zichzelf ooit zwemmen geleerd, maar hij denkt maar één ding: “die vrouw moet eruit en ik moet erin”. Hij gaat via het trappetje te water.
In korte tijd leert hij zichzelf ook reddingszwemmen en zwemt met de drenkeling op zijn borst naar de kant. Samen met zijn vriendin
vangt hij de vrouw thuis op. Met droge kleren en een trui van ‘t Havengat vervolgt zij haar Nederlandse vakantie. De Maatschappij
bekroont de redder met een bronzen medaille.

~7456

Op de bewuste zondagochtend zitten de vrienden B. Koene uit Vries en J. Verboom uit het daar vlakbij geleden Bant samen te vissen
in het Havenkanaal te Zuidlaren. Ineens ziet de heer Koene zijn makker voorover in het water liggen. Hij gaat te water, en probeert het
hoofd van zijn vriend boven water te houden. Gealarmeerde wandelaars helpen de redder en zijn bewusteloze vriend op de kant. Deze
wordt uiteindelijk met een traumahelikopter naar het UMCG overgebracht. Voor zover bekend gaat het inmiddels weer goed met de
drenkeling. De Maatschappij bekroont de redder met een bronzen medaille.

~
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Nevenactiviteiten van de Maatschappij
World Congress on Drowning
De Maatschappij organiseerde in 2002 het eerste World Congress on Drowning in Amsterdam. Een belangrijke uitkomst van
het congres was het document Utstein style for drowning. Dit document bevatte praktische aanbevelingen hoe internationaal
wetenschappelijk onderzoek naar drenkelingen kan worden uitgevoerd. Aan de aanbevelingen werd daarna meer dan 300 maal
gerefereerd in artikelen over verdrinking. Inmiddels zijn zes onderzoeken gepubliceerd die de Utstein style for drowning gebruikt
hebben. Deze onderzoeken hebben veel nieuwe gegevens opgeleverd, bijvoorbeeld dat een onverwacht hoog aantal jonge drenkelingen
de reanimatie van een verdrinking weliswaar overleeft, maar helaas vaak met permanente hersenschade tot gevolg. Na ruim 10 jaar
was er voldoende ervaring met de Utstein style for drowning opgedaan om deze te kunnen verbeteren.
World Congress on Drowning Prevention 2013
Op 19 oktober 2013, voorafgaand aan het derde World Congress on Drowning Prevention in Potsdam (Duitsland) zijn 22
experts op uitnodiging van de Maatschappij bij elkaar gekomen voor een revisie van de Utstein style for drowning. De deelnemers
vertegenwoordigden organisaties op het gebied van verdrinking en reanimatie. De Maatschappij heeft met het faciliteren van
deze bijeenkomst een belangrijke ondersteuning geleverd aan kennisontwikkeling op het gebied van het tot leven wekken van de
drenkeling. Uiteindelijk moet dit leiden tot meer succes bij een reanimatie.
Legpenning van de Maatschappij
Naast de bekroning van reddingsgevallen met een gouden, zilveren of bronzen medaille, wil de Maatschappij personen onderscheiden
die zich op een uitzonderlijke wijze hebben ingezet voor het lot van drenkelingen. Hieronder wordt verstaan al hetgeen kan
strekken tot voorkoming en behandeling van verdrinking, en tot ontwikkeling van het reddingwezen voor zover dit op het redden
van drenkelingen in de ruimste zin betrekking heeft. Hierin is ook het wetenschappelijk onderzoek in het gebied nauw betrokken.
De onderscheiding, waarmee een breed internationaal draagvlak wordt beoogd, wordt in principe iedere twee jaar toegekend. De
onderscheiding bestaat uit een legpenning van de Maatschappij.
Kandidaten voor de legpenning kunnen bij de Maatschappij schriftelijk gemotiveerd worden voorgedragen. De voordracht wordt door
de Commissie van Aanbeveling van de Maatschappij van een preadvies voorzien.
De onderscheiding wordt uitgereikt in een openbare bijeenkomst die door het bestuur van de Maatschappij wordt georganiseerd.
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De ontvanger van de onderscheiding wordt gevraagd
een lezing te geven over zijn of haar activiteiten in het
reddingwezen. In deze bijeenkomst zal de Maatschappij het
veld van het reddingwezen in brede zin betrekken.
De legpenning van de Maatschappij werd voor het eerst in
2009 uitgereikt aan Dr. H. Vervaecke, secretaris-generaal van
de International Lifesaving Federation.
De tweede legpenning van de Maatschappij werd op 20
september 2012 uitgereikt aan de heer P. Peterson, oprichter
en voorzitter van TASC, The Alliance of Safe Children.
In 2014 werd voor de derde keer de legpenning van de
Maatschappij uitgereikt. Dit keer aan de heer S.E. Wiebenga,
voormalig directeur van de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij.
Op 12 oktober 2017 reikte de Maatschappij de vierde
Legpenning uit aan de heer J. Connolly van The Irish
Lifesaving Foundation.

< Legpenning >

In 2019 is de Dr. David Meddings voorgedragen voor de vijfde
legpenning. Hij is binnen de WHO initiatiefnemer van de
WHO rapporten “Global report on drowning: preventing a
leading killer” en “Preventing drowning: an implementation
guide”
Dr. David Meddings heeft met deze en andere initiatieven
het onderwerp verdrinking op de nationale politieke en
bestuurlijke agenda’s geplaatst. Dit is van groot belang omdat
hij daardoor anderen in staat stelt deze programma’s uit te
voeren. De uitreiking vindt plaats op een nader te bepalen
datum.
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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 redding van drenkelingen. In 2019 deden zij onderzoek
naar de psychologische impact van een redding op de redder.
Aan de hand van literatuur onderzoek en korte interviews
met redders concludeerden zij dat het aanzetten tot het
redden van een drenkeling een automatisch proces lijkt. De
belangrijkste (psychologische) gevolgen zijn slaap-poblemen
(83%) op korte termijn en toename van voorzichtigheid
(67%) en een positief gevoel (100%) op lange termijn.
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.

Historische reanimatie apparatuur (Dorus Rijkers Museum)
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De Maatschappij streeft ernaar dat indien men geconfronteerd wordt met een verdrinkingsongeval men uiteindelijk op de juiste
wijze weet te handelen. Voorlichting is een belangrijk instrument hierbij. Door redders te bekronen en in het zonnetje te zetten
vestigt de Maatschappij de aandacht op het belang van de reddingsactie. Uiteraard kan de Maatschappij uitsluitend nadat een ongeluk
heeft plaatsgevonden in actie komen. Daarom doet de Maatschappij een beroep op ‘tussenpersonen’ zoals gemeentebesturen en
burgemeesters en hulpverleningsdiensten zoals politie en brandweer, docenten, beheerders en besturen van watersportverenigingen
en zwembaden om de helden (redders van niet fatale-verdrinkingen) bij ons te melden en ons nader te informeren over de toedracht
van een niet-fatale verdrinkingen.
Bekroningen
De bekroningen zijn er uiteraard om de redders te eren. Van de uitreiking gaat een voorlichtende werking uit, des te meer naarmate
er bekendheid aan wordt gegeven. Daarom stelt de Maatschappij het op prijs indien de burgemeester de uitreiking wil verzorgen in
aanwezigheid van familie, vrienden en de lokale pers.
Er zijn talloze krantenartikelen over uitreikingen, die hun uitwerking qua beeldvorming in de regio niet hebben gemist. De
Maatschappij streeft ernaar zo veel mogelijk uitreikingen met een vertegenwoordiger van het bestuur bij te wonen.
Website
Doel en activiteiten van de Maatschappij worden op de website www.drenkeling.nl vermeld. Gevallen van redding kunnen via de
website worden gemeld, ook kunnen de details van het verloop van de redding op een vragenformulier worden ingevuld en online
ingediend. De Maatschappij doet op de website verslag van recente bekroningen.
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Instellingen actief op het terrein van preventie, redden, eerste hulp en bekroning
Koninklijke Maatschappij tot Redding van Drenkelingen |
www.drenkeling.nl
Rokin 114 B   
1012 LB Amsterdam   
E secretariaat@drenkeling.nl
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij KNRM |
www.knrm.nl
De KNRM is een professionele organisatie, die vanaf de
Nederlande kust schepen te hulp schiet die op de Noordzee,
Waddenzee en IJsselmeer in problemen zijn geraakt. Men
beschikt over een aantal daartoe ingerichte reddingsstations.
Reddingsbrigade Nederland KNBRD |
www.reddingsbrigade.nl
Reddingsbrigade 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 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 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
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.
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Samenstelling van het bestuur, het Comité van Aanbeveling en Erebestuurders
December 2019 is Mr. B. Heldring teruggetreden.
De heer Heldring was sinds 2000 bestuurslid van de Maatschappij.
Hij was van 2003 tot en met 2004 voorzitter.
Uitvoerend bestuur in 2018
Prof. mr. J. de Bie Leuveling Tjeenk
Ir. B. Ledeboer
Drs. H.F. Fentener van Vlissingen

voorzitter
ondervoorzitter
penningmeester

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

Consulent-bestuurders
Dr. J.J.L.M. Bierens
Dr. A.D. Bins
Secretaris
A.N. Schneemann
Comité van Aanbeveling
Prof. dr. A. Brutel de la Rivière
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Laat nooit iemand stikken… DOE IETS
Ben je getuige?
1. Ben je getuige van een ongeluk? Schakel omstanders in en bel direct 112. Vertel duidelijk waar je bent en wat er gebeurd is.
2. Haal het slachtoffer uit het water. Blijf voorzichtig: duik niet in het water, maar kies een andere manier om te water te gaan.
Gebruik een touw of stok of aan elkaar geknoopte kleding om de drenkeling op de kant te krijgen.
3. Verzorg het slachtoffer. Pas reanimatie toe totdat de ambulance is gearriveerd.
4. Verzorg ook de redder.
5. Volg altijd de aanwijzingen van het ambulancepersoneel op.
Tips voor baders en zwemmers
1. Ga nooit vermoeid en bezweet het water in.
2. Ga nooit het water in wanneer je net gegeten hebt.
3. Kan je niet zwemmen? Ga dan nooit verder dan tot je heupen in het water.
4. Speel nooit met een drijvend voorwerp in zee bij aflandige wind.
5. Ga nooit alleen in het water, maar met een groepje mensen.
6. Ga niet te snel in het water als je net een zonnebad hebt genomen.
7. Maak eerst handen en polsen goed nat om je lichaam aan de watertemperatuur te laten wennen.
8. Blijf uit de buurt van vaarwegen; schippers zien je nauwelijks.
9. Blijf uit de buurt van boeien, zandbanken, dammen of pieren.
10. Houd rekening met eb en vloed.
Tips voor veilig varen
1. Vertel achterblijvers (ouders, familie, vrienden) wat je gaat doen.
2. Let tijdens het varen goed op.
3. Zorg voor de juiste kleding (altijd een hoofddeksel) en draag steevast een reddingsvest.
4. Zorg dat je genoeg brandstof voor de motor hebt.
5. Onderhoud je boot goed.
6. Kijk alles na voordat je met de boot vertrekt.
7. Luister naar de weerberichten.
8. Neem actuele waterkaarten mee.
9. Bedenk vooraf waarheen je kunt gaan als de wind draait of als het weer zo slecht wordt dat je niet meer kunt doorvaren.
10. Neem vaarles of volg een cursus bij een zeilschool.
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