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GRATIS KRANT BIJ  
EEN CONSUMPTIE

elke zaterdag  

gratis  
krant! De Kroon Café, Molsekiezel 2, Lommel

Hotel Riff, Leopold II-laan 20, Oostende
Café bij Sloef, Bloemenstraat 53, Wellen
De Weijers Hoven, Melleveldstraat 4, Hoeselt
Pact 24, Staatsbaan 95, Bekkevoort
Orestis, Hoevenzavellaan 91, Genk
Grand Café Relaxy, Fruitmarkt 1, Genk
Cafe Pacific, Oude Baan 64, Dilsen-Stokkem
Brasserie De Chokier, Steenweg 144, Gingelom
Martin’s Café, Onze-Lieve-Vrouwestraat 1, Tongeren 

Actie geldig elke zaterdag van 4 juli tem 19 september 2015 bij aankoop van een consumptie 
in bovenstaande horecazaken. Maximum 1 krant per persoon, zolang de voorraad strekt.

Jan Jonker, oprichter van The
Blue Cap Foundation, verloor in 
2010 zijn 12-jarige kleinzoon Wil-
lem, die vastgezogen aan de bo-
dem omkwam in een zwembad 
van een Italiaans vakantieresort.
Willem dook in het zwembad om
onder water naar zijn zusje te 
zwemmen in het ploeterbad, maar
werd vastgezogen door een roos-
ter op de bodem van het zwem-
bad. De jongen overleefde het
niet.
Willem had altijd een blauw petje
op. Diens grootvader Jan Jonker, 
vorig jaar overleden, kon niet be-
grijpen hoe een goeee zwemmer
als Willem zo kon sterven. En 
daarom richtte hij met het familie-
kapitaal een stichting op die de 
veiligheid van zwembaden wil on-
derzoeken en het publiek wil sen-
sibiliseren. “Opdat geen enkele 
ouder of grootouder dit nog
moest meemaken”, zegt Gonda
Duivenvoorden, woordvoerster 
van The Blue Cap Foundation.

Zuigkracht
Helaas is het sindsdien wel nog ge-
beurd. Hoe kan dat nu? “Sommi-
ge zwembaden zuiveren water niet
via overvloeiende goten, wat vei-
lig is, maar via roosters onder de
waterspiegel. Die roosters zuigen
soms ook het water aan voor at-
tracties of glijbanen. Zo kan er bij
waterbehoefte plots een geweldige
zuigkracht ontstaan aan zo’n 
rooster.”
“We hebben intussen meetappa-
ratuur ontwikkeld. Die knowhow
bieden we gratis aan voor zwem-
baden, maar eigenaars en uitba-
ters willen hun zwembad vaak 
niet laten testen. Want een zwem-
bad dat slecht scoort, is meteen 
ook verantwoordelijk. Want dan
weten ze het. Er is bijvoorbeeld
nog geen vonnis in de rechtszaak 
tussen de familie en het Italiaanse
vakantieresort waar Willem 
stierf.”
Toch heeft The Blue Cap Founda-
tion, samen met haar Zweedse en

“Roosters onder water kunnen doden”

Blue Cap Foundation waarschuwt voor levensgevaarlijke zwembaden op vakantie

HASSELT - De verzekeraar van Jetair erkent dat de touroperator een 
verantwoordelijkheid droeg bij de dood van een kind dat in juni 2011 
verdronk in het zwembad van een Tunesisch hotel. Jetair gaat een 
schadevergoeding betalen, al is nog niet vastgelegd hoe hoog die zal 
zijn. “Verken een zwembad eerst voor u zwemt. Het kan levens 
redden.” Dat zegt The Blue Cap Foundation, een Nederlandse stichting.

Jan BEX

Duitse zusterorganisatie, 100 
zwembaden laten onderzoeken in
internationale vakantiebestem-
mingen. 69 zwembaden voldeden
niet aan de Europese veiligheids-
norm. De resterende 31 waren
zelfs gevaarlijk tot levensbedrei-
gend.
“The Blue Cap Foundation heeft

in die vijf jaar het probleem op de
agenda gezet”, zegt Duivenvoor-
den. “Nederland werkt nu aan een
wet om zwembaden te verplichten
hun filter- en aanzuiginfrastruc-
tuur te laten meten. Maar de
zwembadlobby is tegelijk ook 
zeer sterk.”
X www.thebluecap.com

X Belgische incidenten

X Luik - 18 jan. 2002
Renaud De Boeck (9) komt
op 18 januari 2002 om het
leven als hij in het zwem-
bad van zijn school in Luik
vastraakt in een zuigfilter.

X Brussel - 3 nov. 2009
Philippe Dussart (43) wordt
minutenlang tegen een 
zwembadrooster aangezo-
gen in Aqualibi.

X Turnhout - 20 sep. 2009
In het zwembad van het 
Turnhoutse stadspark 
wordt Renée Claesen (11)
met haar lange haren 
vastgezogen in het 
afzuigsysteem van het 
zwembad. Gelukkig raakt
ze niet echt gewond.

X Overpelt - 15 juli 2014
In zwembad Dommelslag
raakt een Neerpelts meisje
van 10 met haar haren vast
in de waterzuiveringsinstal-
latie van een van de baden.
Het meisje kan nog net met
haar hoofd boven water 
blijven en om hulp roepen.
Men moet haar haren 
afknippen om haar te 
redden.

X Raphaëlla (8) uit Maastricht

“Mama, 
ik heb 
zo’n pijn”

Raphaëlla uit Maastricht was 8 
toen ze in 2010 in een zwembad 
op Curaçao plots aangezogen 
werd. In een klein badje. Ze 
raakte uiteindelijk los, strompel-
de eruit: “Mama, ik heb zo’n 
pijn.” Moeder Sandra Plompen, 
nu 41, zal het nooit vergeten: 
“Toen ik op het toilet Raphaëlla 
inspecteerde kwamen ingewan-
den, anderhalve vuist groot, uit 
haar anusje. Zo hard was die 
zuigkracht geweest.”
Gelukkig is het vijf jaar later min 

of meer weer goed met Raphaël-
la. “Sinds ze geen stoma meer 
moet hebben, functioneert alles 
weer plusminus normaal. Maar 
zoiets meemaken, wens je je 
grootste vijand niet toe.” (jbx)
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