
REANIMATIE en AED-cursus: geef je op voor de herhalingscursus op 1 februari 
 
Na een paar bijzondere jaren willen we weer een paar belangrijke zaken oppakken. Een hiervan is de 
reanimatie en AED-cursus. 
Sinds een paar jaar hangt er een defibrillator in de hal van ons clubgebouw. We willen als vereniging 
een groep mensen samenstellen die jaarlijks geïnstrueerd wordt om deze goed te kunnen gebruiken. 
We hebben hiervoor gericht een aantal mensen benaderd die regelmatig op Ring Pass te vinden zijn 
en hebben zo een lijst van ca. 20 mensen kunnen samenstellen. 
  
Wanneer er nog meer mensen geïnteresseerd zijn willen we die nog graag aan deze lijst toevoegen. 
De kosten zijn voor de vereniging. De enige voorwaarden zijn 
- dat je regelmatig op Ring Pass te vinden bent; 
- dat je één avond per jaar beschikbaar bent voor een opfriscursus.  
De eerste cursusavond vindt plaats op Woensdag 1 februari 2023 in de parkzaal.  
Dit is een herhalingscursus.  De cursus voor beginners worden nog nader bepaald. Ligt ook aan de 
animo ervoor. Er kunnen max 11 mensen meedoen met de cursus. 
  
Ook als je via je werk al jaarlijks bijgeschoold wordt voor reanimatie en gebruik van de defibrillator dan 
zouden we je graag aan deze lijst toevoegen. In dit geval hoef je uiteraard niet de jaarlijkse 
bijeenkomst op Ring Pass te bezoeken. 
 
Waarom is het zo belangrijk dat zo veel mogelijk mensen in Nederland kunnen reanimeren en een AED 
kunnen bedienen? Omdat iedereen, waar dan ook, een hartstilstand kan krijgen. En die komt altijd 
onverwacht. Reanimeren en een AED gebruiken leer je in een paar uur. Je leert de technieken op een 
reanimatiepop onder begeleiding van een gecertificeerd instructeur. Aan het einde van de les weet je 
hoe je mond-op-mond beademing toepast en hoe je een AED bedient. 
Ring Pass heeft ook twee AED's. Eén in de hal van het clubhuis en één buiten, opgehangen aan de 
container tussen veld 1 en veld 2. 
Het is al enige tijd geleden dat er een AED-cursus gegeven is en Ring Pass wil een aantal leden een 
Reanimatie/AED cursus aanbieden. De cursusbelasting is één avond per jaar. Dit jaar is 
herhalingscursus op Woensdag 1 februari.  De cursus start om 19:30 en eindigt rond 22:00. 
  
 
Als je hiervoor belangstelling hebt dan kun je je opgeven bij Cees van der Ende  
vanderende.instructies@gmail.com 
Graag willen we ook weten hoeveel animo er is voor een beginnerscursus? Hiervoor kan je ook mailen 
naar bovenstaande mailadres.  

Met vriendelijke groet 

Marjolein Heertjes en Jenny van der Linde (Jenny1983Live.nl) 

 

 

 

 

 


