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Afzuiginstallaties in zwembaden vaak onveilig 

The Blue Cap Foundation opent test- en demonstratiebad  

‘Er moet veel meer aandacht komen voor de veiligheid van zwembaden, zeker op het punt van 
afzuigroosters.’ Met deze woorden opende wethouder Michel Bezuijen van de gemeente 
Haarlemmermeer het test- en demonstratiebad van The Blue Cap Foundation in Nieuw-Vennep op 
donderdag 19 april. ‘Ik roep mijn medepolitici op dit keurig vast te leggen in wet- en regelgeving en 
ook te zorgen dat de controle hierop in orde is.’ Vervolgens verrichtte hij de eerste officiële meting 
in het bassin met de unieke, door de stichting ontwikkelde, meetapparatuur. Hiermee werd 
duidelijk dat op een verkeerd aangelegd afzuigrooster krachten tot honderden kilo’s kunnen 
ontstaan. Dit kan levensgevaarlijke situaties opleveren voor zwemmers en vooral voor kinderen, 
wanneer zij onder water vacuüm vastgezogen worden aan zo’n afzuigpunt.  

The Blue Cap Foundation zet zich in voor veilige zwembaden in Nederland en Europa. ‘De stichting 
heeft veel onderzoek gedaan en ook een technische oplossing ontwikkeld, de Blue Cap Quick 
Release, waarmee dit probleem op een eenvoudige manier verholpen kan worden’, vertelt oprichter 
Jan Jonker. ‘Het is gebaseerd op het principe dat een vacuüm altijd opgeheven kan worden door 
lucht toe te laten. Voor veel zwembaden een kleine aanpassing die tegen geringe kosten aan te 
brengen is.’  

Kennis delen 
Met het testbad onderzoekt de stichting in samenwerking met de Universiteit Twente hoe de 
enorme krachten op afzuigroosters ontstaan. Het bad is ook bedoeld om de oplossing die de stichting 
heeft ontwikkeld en andere oplossingen te testen en wetenschappelijk te onderbouwen. ‘Wij willen 
deze kennis delen met zoveel mogelijk partijen, zodat zij hiermee zwembaden veilig kunnen maken’, 
licht voorzitter Chris Geurts van Kessel van de stichting toe. 

Onderzoek 

‘Bouwers en eigenaren van zwembaden maar ook toezichthouders hebben vaak geen idee van de 

risico’s. Zij meten de zuigkrachten niet. Wij doen dat wel en komen zo tot onthutsende 

ontdekkingen. Afgelopen najaar hebben wij twaalf zwembaden onderzocht, zowel in vakantieparken 

als openbaar toegankelijke baden, verspreid over heel Nederland. Bij tien van de twaalf baden 

hebben wij zuigkrachten gemeten bij afzuigroosters, variërend van enkele tientallen kilo’s tot circa 

driehonderd kilo. Als je dat ziet, is het een wonder dat er niet meer ongelukken gebeuren.’  

Stichting 
The Blue Cap Foundation is opgericht door Jan Jonker, een van de opa’s van de 12-jarige Willem die 
op deze manier om het leven is gekomen in een zwembad in Italië in 2010. Dit blijkt geen incident. 
Afgelopen zomer en herfst kwamen in Europa zeker vier kinderen om doordat zij onder water 
vastgezogen werden aan ondeugdelijke afzuiginstallaties.  

 
Noot van de redactie, niet voor publicatie: 
Fotobijschrift: Wethouder Michel Bezuijen van de gemeente Haarlemmermeer verricht met oprichter Jan Jonker de eerste 
officiële meting in het test- en demonstratiebad van The Blue Cap Foundation. Foto vrij van rechten te gebruiken. 
 
Voor meer informatie over The Blue Cap Foundation verwijzen wij u naar de website: www.thebluecap.com. U kunt ook 
contact opnemen met Brainwork communicatie, Stephanie Lutz slutz@brainworkcommunicatie.nl, 071-4097555.  
SBS6 besteedt in Hart van Nederland zaterdagavond 21 april om 22.30 uur aandacht aan de opening.  
RTV Noord-Holland interviewde oprichter Jan Jonker op woensdag 18 april in Noord Hollands Diep  
http://www.rtvnh.nl/programma/225/Noord-Hollands+Diep/38082#aflevering 
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