helden

Boy en Thijmen: Twee jonge helden

Redders in nood
Boy Coene (14) en Thijmen Kok (14) aarzelden geen moment toen zij
18 januari 2013 twee jongens (6 en 7) door het ijs van een vijver in Velp
zagen zakken. De te hulp schietende moeder van een van de in het water
geraakte jongens zakte zelf met een been door het ijs. Zij kon geen hulp
meer bieden. Thijmen en Coen waren op zichzelf aangewezen.
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‘Ik was de

elf waren ze ook bij het ijs,
eerste hulp
toen Thijmen in de gaten
want ik was er
kreeg dat er bij de vijver iets
toevallig’
gebeurde. Twee jongens waren op
het nog dunne ijs tot in het midden
van de vijver gelopen en zakten er door
heen. Precies daar waar het water het
diepste is. De moeder van een van de
jongens probeerde ze te redden maar die
poging mislukte toen zij op het dunne ijs
stapte. Thijmen en Boy gingen direct naar
de plaats waar ze het dichtste bij konden
komen.

Liggend over het ijs
Met een stuk hout schoven beide redders
liggend over het ijs om zo dicht mogelijk
bij de huilende jongens te komen. Het
lukte hen de jongens naar de kant te
krijgen. Het was een stressvolle situatie.
Vanwege de kou en de natte kleding zijn
de slachtoffertjes en hun redders snel
naar huis gegaan. In de haast werden
de redders niet bedankt door de jongens
en hun moeder. De politie was inmiddels
wel gewaarschuwd. Doordat Thijmen
z’n schooltas in de opwinding had laten
liggen, kon de politie achterhalen wie een
van de redders was. Later werden Boy en
Thijmen door de ouders van de geredde
jongens nog bedankt en kregen ze een
bioscoopbon.

Serieuze heldendaad
Het voorval raakte al snel weer op de
achtergrond. Tot maandag 27 mei... Boy
en Thijmen volgden hun lessen op het
Beekdal College in Arnhem. Beide jongens

werden door hun mentor uit de klas
gehaald. Niets vermoedend kwamen ze
in de ruimte waar de geredde kinderen,
hun ouders, pers en de burgemeester van
Velp waren. Ze sprak beide helden toe. De
politie had haar op de hoogte gebracht. In
het politierapport werd gesproken van een
serieuze heldendaad. Daarop heeft de burgemeester Boy en Thijmen voorgedragen
aan het Carnegie Heldenfonds. Het fonds
kent onderscheidingen toe aan diegenen
die met gevaar voor eigen leven het leven
van anderen hebben gered of dat hebben
geprobeerd. Uit handen van de burgemeester ontvingen Boy en Thijmen de

bronzen legpenning van de Stichting, een
getuigschrift (bewijs van moedig gedrag)
en een cheque.

Verrast
Beide jongens waren nogal verrast door de
heldenstatus die zij nu hebben. Ze hadden
er geen idee van dat het zo belangrijk
was wat ze hebben gedaan. Of ze zichzelf
nu een held vinden? “Toevallig was ik er,
een ander had het ook kunnen doen”
aldus Boy. Thijmen vervolgt “ik had niet
verwacht dat dit er allemaal aan vast zou
zitten.” Ze zouden het zo weer doen en
niet om daarvoor beloond te worden.
N U M M ER 4

AUG USTUS 20 13

9

