
Handelwijze bestuur na een groot ongeluk – ervaringen en tips - Jason, Arnhem, 11-03-

2017  

 
Op de Rijn bij Arnhem kwam een gestuurde vier met aan boord 5 ervaren roeiers, allen lid 
van Jason, onder een aan de wal liggende duwbak. Drie van de vijf kwamen om, twee zijn 
zwemmend naar de kant gekomen en hebben het overleefd. 
 
De eerste uren na het ongeluk: 
 

1. Het bestuur was vrijwel direct na het bekend worden van het ongeluk en het 
vermissen van twee roeiers in het botenhuis en bleef daar.  

2. Ook direct aanwezig waren 2 politiemensen van de landelijke recherche en 2 leden 
van slachtofferhulp.  

3. Vanuit de gemeente Arnhem was een kwartier later het hoofd veiligheid als adviseur 
aanwezig. Deze kon het bestuur voorzien van goede tips, vooral op het gebied van 
communicatie (persbericht, etc). 

4. Vanaf de start was er één aanspreekpunt voor de pers, de voorzitter. 
5. Na 1 à 1,5 uur werd een persbericht op de (inmiddels aangepaste) website van Jason 

gepubliceerd, waarnaar iedereen die nieuws wilde horen werd verwezen. Een 
algehele roeistop werd afgekondigd. 

6. Leden van de pers werden niet toegelaten tot het botenhuis en konden met niemand 
anders spreken dan met de voorzitter.  

7. De facebookpagina van Jason werd uit de lucht gehaald. 
8. In geen enkel stadium zijn namen van slachtoffers of overlevenden naar buiten 

gebracht, ook niet bevestigd of ontkend op vragen van de pers. 
9. Leden konden vanaf het begin naar het botenhuis komen voor meer informatie en 

om elkaar bij te staan. Bij de toegang stond iemand van het bestuur om de pers 
buiten te houden. 
 

 Enkele uren later en de dag erna: 
 

1. Per mail werden de leden geïnformeerd over het ongeluk, waarbij geen namen 
werden genoemd. Een bijeenkomst werd aangekondigd voor de volgende dag om het 
verdriet te delen. 

2. Op deze bijeenkomst werden de leden in een korte toespraak van de voorzitter 
geïnformeerd. Verzocht werd om in geen enkel stadium met de pers te spreken. 

3. Ook hier een “deurwacht” met het oog op de pers. 
4. Voor twee van de drie slachtoffers was een condoleanceboek (het derde slachtoffer 

overleed pas twee dagen later), waarin zeer veel leden hun gevoelens hebben 
kunnen uiten naar de nabestaanden.  

5. Voor het derde slachtoffer werd een dergelijke bijeenkomst belegd toen bekend was 
dat ook hij overleden was. 

6. Vanaf dag één heeft het bestuur zeer frequent contact opgenomen en gehouden met 
de overlevenden en de families van de nabestaanden. Uiteraard voor zover deze daar 
behoefte aan hadden. De overlevenden en nabestaanden waren hierbij leidend, bv. 



met hun wensen t.a.v. advertentie, aanwezigheid bij uitvaarten, etc. Er was veel 
overleg nodig. 

 
Volgende dagen en weken: 
 

1. De voorzitter heeft de eerste week fulltime besteed aan het coördineren en 
uitvoeren van al het werk dat gedaan moest worden. Hij werd, waar nodig en 
mogelijk, bijgestaan door de medebestuursleden.  

2. Bij het te woord staan van de pers steeds voor ogen gehouden: heeft de 
vereniging/hebben de slachtoffers er belang bij als we ingaan op wensen, zoals: 
vertel nog eens wat er precies gebeurd is (t.b.v. wéér een artikel of uitzending), 
mogen we met de overlevenden praten? (antwoord: NEE!) 

3. Belangrijk is het informeren van de leden (per mail), maar wel hierbij steeds 
bedenken: iedereen leest het!  

4. De roeistop werd nader bepaald tot na de laatste uitvaart van de slachtoffers. 
5. Met de overlevenden is veel gesproken; hierbij gevraagd of en welke hulp men nodig 

had, geadviseerd naar de huisarts te gaan en zo nodig meer hulpverlening in te 
schakelen voor de verwerking van ev. trauma’s. 

6. Ook aan de families van de slachtoffers is in veel stadia hulp aangeboden. 
7. Er is een commissie ingesteld om te kijken welke lessen er uit het gebeurde te 

trekken zijn (wat is er gebeurd en welke maatregelen kun je treffen om iets dergelijks 
te voorkomen). De commissie is samengesteld uit 3 leden van 3 naburige (rivier-) 
roeiverenigingen, 2 leden van Jason en een lid van de KNRB. 

 
Algemeen:  
 

1. Het is belangrijk om het verhaal dat je kwijt wilt aan de pers, die je op elk moment 
van de dag kan benaderen, klaar te hebben: wat zeg je en wat niet. Pers is uitermate 
brutaal: doet zich voor als lid en vraagt naar slachtoffer X, etc.  

2. Als bestuur moet je zo’n zaak vanaf het allereerste begin meteen centraal oppakken 
en in eigen hand houden; laat je dingen gaan, dan krijg je ze later niet meer goed. 

 
Arnhem, 8 april, 2017 
Erik Metz, voorzitter Roeivereniging Jason 
Tineke Lely, contactvertrouwenspersoon 
 
 

Sad Practice - overlijden 

 

De afgelopen paar jaar hebben we binnen studenten roeivereniging Skøll te maken gekregen 

met een aantal leden die plotseling en jong zijn overleden met uit een lopende oorzaken. 

Voor een vereniging zijn dit hele heftige situaties, wat handelen moeilijk maakt. Dit 

document is een soort hulpmiddel om als verenigingsbestuurders om te gaan met deze 

vreselijke gebeurtenissen.  



 

Algemeen: 

1. Houd als bestuur het heft in eigen hand.  

2. Het bestuur draagt één gezamenlijke boodschap uit naar de rest van de leden/ 

buitenwereld 

3. Al vrij snel heeft het bestuur zeer frequent contact opgenomen en gehouden met de 

overlevenden en de families van de nabestaanden. Uiteraard voor zover deze daar 

behoefte aan hadden. De overlevenden en nabestaanden waren hierbij leidend, bv. 

met hun wensen t.a.v. advertentie, aanwezigheid bij uitvaarten, etc. Er was veel 

overleg nodig. 

4. Het bestuur contact altijd eerst (liefst persoonlijk) leden die dicht bij de overleden 

persoon staan. 

5. Zorg direct voor een plek voor samenkomst in de sociëteit. Mensen hebben behoefte 

aan steun en aan vertrouwde gezichten. 

6. Bestuursleden dienen elkaar goed te ondersteunen, denk aan elkaar in moeilijke 

tijden. Je verliest jezelf snel in al het geregel en hebt al snel te weinig tijd om zulke 

heftige gebeurtenissen te laten bezinken. 

7. Bedenk: elke overlijden is anders en mensen gaan er altijd anders mee om. Houd dit 

in je achterhoofd. 

 

Eerste uren: 

- Het bestuur was na de berichtgeving op de vereniging aanwezig voor een schouder, 

vragen en informatie voor leden.  

- Stel de vereniging open voor samenkomst voor (oud)leden.  

- Zoek eventueel contact met vertrouwenscontactpersoon KNRB voor eventuele hulp 

voor leden, maar ook voor het bestuur. 

- Vanaf het begin is er één contactpersoon voor de familie vanuit het bestuur, de 

voorzitter. Ook verstandig om daar afspraken over te maken i.v.m. pers. 

- In geen enkel stadium zijn namen of contactgegevens van 

slachtoffers/overlevenden/familieleden naar buiten gebracht. 

- Na enkele uren wordt er een ‘In Memoriam’ stuk geschreven voor leden die achter 

de inlog kunnen. Weet wel dat alle leden dit stuk lezen en dit bespreken met 

vrienden/familie. Denk dus goed na wat je hierin zegt, na goedkeuring familie.  

 
Enkele uren later / de volgende dag: 

- Beslissingen worden genomen over de evenementen van de dag zelf (geschrapt) 



- Ook hebben wij er voor gekozen een rouwweek in te lassen en alle activiteiten, 

feesten en borrels te schrappen. Wel hebben we mensen de mogelijkheid gegeven 

op eigen initiatief te roeien.  

- Wedstrijden mochten mensen ook op eigen initiatief starten, we hebben zelf wel 

gevraagd met rouwbanden te starten.  

- Met het bestuur hebben we foto’s van de persoon verzameld en deze in slideshow 

tijdens de rouwweek af laten spelen in de sociëteit. Mensen vonden het zodoende 

een fijne plek om samen te komen.  

- Zorg voor condoleanceboek met mooie foto, bloemen en kaarsen. 

- De verenigingsvlag hing gehele rouwweek half stok. 

- Zorg dan ook voor koffie, thee, water etc. maar ook banken of stoelen in de sociëteit. 

- Per (bijzondere) bestuur mededelingen (via mail) werden alle leden op de hoogte 

gesteld (en gehouden) omtrent alle gebeurtenissen op en rond Skøll. 

- Betrokkenen van de vereniging (commissieleden, ploeggenoten, disputen etc.) kun je 

de gelegenheid geven iets te organiseren ter ere van de persoon, Wel altijd in 

samenspraak met nabestaanden en vergeet niet ze hier ook voor uit te nodigen. 

- Vertrouwenscontactpersoon van de vereniging op de hoogte brengen en eventueel 

inschakelen. 

 
Richting de uitvaart: 

- Regelmatig contact met familieleden en goede vrienden. 

- Verenigingslid werd tijdens uitvaart gezongen in overleg met familie uiteraard (ter 

ere van het lid) 

- Als bestuur hebben we ook een lijst bijgehouden met hoeveel Skøllies aanwezig 

wilden zijn tijdens de uitvaart zodat de familie daar rekening mee kon houden bij de 

keuze van de locatie. 

 
Vervolg: 

Jaarvergadering. jaarverslag 

Aanmelden bij KNRB voor vernoemen op AV 

Eventueel boot vernoemen. 

Contacten onderhouden met nabestaanden afhankelijk van behoefte, beleg de taak binnen 

bestuur of commissie. 

De informatie door geven bij bestuursoverdracht, i.v.m. aandacht voor ploeg en 

nabestaanden bijvoorbeeld op datum van overlijden. 

 


