
Muistroom 9

 1

Muistroom 9 

Redactioneel 

Helaas is het jaar 2018 niet zonder slachtoffers afgesloten. Het was een rustige zomer met een in het begin 
een rustige zee.  

Ook de zomer van 2018 kenmerkte zich door ondersteuning aan de Egmondse Reddings Brigade (ERB).  

Ook de muilampen krijgen weer de aandacht. 

Het grootste nieuws is dat er een nieuwe redactie gezocht wordt. Ik ga er mee stoppen. 

Egmond aan Zee, maart 2019 

1. Verdrinkingen kust Nederland laatste 2 jaar. (Bron www.verdrinkingen.nl)

Uitgave 9     5 maart 2019

Jaar Plaats Betreft Maand Locatie Oorzaak

2018 Monster Man Juni Kon niet zwemmen/
stroming

2018 Scheveningen Man/Russisch Aug zee Dreef/overleden

2018 Texel Man Duits 50 jaar Aug zee tijdens redding zoon

2018 Bergen aan Zee Man Aug bewusteloos uit zee 
gehaald

2018 Schoorl/bergen aan 
Zee

Man Aug waarschijn-lijk 
mui, onbewaakt 
gebied

Bewusteloos uit zee 
gehaald, overleden

2017 Castricum vrouw 79 jaar Juli Mui Sterke muistroming

2017 Kijkduin Man Duits Augustus Zee Sterke stroming

2017 Zandmotor Man, Pakistan Augustus Zandmotor Sterke stroming

2017 Cadzand Man, 59 jaar Duits Augustus Zee Sterke stroming

2017 Egmond aan Zee Man, Iers Augustus Zee Zwemmen 0300 

’s nachts
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2. Muilampen 

Tijdens de zomer van 2018 hebben de beide muilampen dienst gedaan op het strand bij Monster. 

De lampen waren aangepast, het rode licht was nu landwaarts gericht en i.p.v. een sleutel 
schakelaar konden ze met een gewone schakelaar aan en uit gezet worden. 

Zij zijn 14x ingezet bij een strekdam, een gebied waar ter preventie een strandwacht 
gepositioneerd was. Samen met de rode vlaggen die de MRB daar plaatste trokken zij de 
aandacht en deden zo hun preventieve werk. Volgens een bestuurslid wekte het veel vragen op bij 
de bezoekers waar de aanwezige strandwachten mooi op in konden spelen.  

Alhoewel het experiment geslaagd was, volgens de leden, besloot het bestuur hier toch geen 
vervolg aan te geven. 

Er zijn nog enkele brigades aangeschreven of daar belangstelling voor is. Ook Reddingsbrigade 
Nederland is daar voor gevraagd. Helaas kwam er van maar 1 brigade een antwoord en verder 
geen reactie. Derhalve is besloten het experiment te staken en de lampen te demonteren. De 
onderdelen gaan deels naar de sponsor terug en krijgen verder een passende bestemming. Mocht 
er een brigade toch belangstelling hebben dan moeten zij hier snel op reageren. Na 1 april zijn ze 
gesloopt. 

3. Mexit 

De website www.muien.nl kwam in de lucht op het zelfde moment als de Tsunami in 2004 in 
Indonesië. De website werd opgericht omdat de voorlichting over muien toentertijd te wensen 
overliet. In al die 14 jaar is er veel gebeurd. Allereerst bleek dat er wereldwijd veel over muien 
gepubliceerd is en dat er wiskundige modellen zijn gemaakt om muistromingen te voorspellen. 

Ondertussen is de voorlichting aan de hulpverleningskant ook verbeterd en wordt het publiek met de 
media beter voorgelicht. Dit zal echter een continue actie moeten blijven. 

Ondergetekende heeft aan deze ‘obsessie’ veel lol gehad, ook de contacten die uit deze hobby-matige 
aanpak ontstonden waren energie toevoegend.   

De site werd druk bezocht tijdens mui incidenten langs de kust. Vooral als de media hierover 
berichtte.De laatste jaren zag je dit verschijnsel verminderen. Er is echter een tijd van komen en van 
gaan. Het wordt tijd dat anderen dit over kunnen nemen. Daarom wordt naar een andere redactie 
gezocht die de site in zijn geheel willen overnemen. Voorwaarde is dat ze de missie zoals hierna 
verwoord onderschrijven. 

Komen er geen kandidaten dat wordt de website beëindigd en komt de URL waarschijnlijk in handen 
van een url jager. 

Belangstelling? Mail naar info@muien.nl en ik neem contact op. 

Willem Verbeek 
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De missie 
De missie van www-muien.nl is het voorlichting geven over de gevaren van muien langs de hele 
Nederlandse kust. Dit om personen de juiste kennis mee te geven zodat zij beter de gevaren van muien 
kunnen inschatten en zich daardoor hopelijk niet in een gevaarlijke mui situatie gaan begeven. 
De redactie van deze website tracht dit doel te bereiken door: 
 • Het geven van voorlichting over muien voor een breder publiek; 
 • Het geven van informatie over de veiligheid; 
 • Het doen van research met betrekking tot muien; 
 • Door samen te werken met instanties die het doel ondersteunen; 
 • Door het ontwikkelen van een muistroom waarschuwingsmodel. 
De website is een niet commerciële website. De website wordt geleid door een klein redactie team maar 
hoofdzakelijk op persoonlijke titel. 

Contact adres: info@muien.nl 
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