
De KNRM,
altijd paraat!

De Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij zorgt er voor dat de
reddingstations langs de kust worden
voorzien van de modernste redding-
middelen. Dag en nacht, jaar in jaar
uit, staan goed opgeleide en getrain-
de redders van de KNRM klaar om
daarmee uit te varen of te rijden.

Een noodbericht komt altijd onver-
wacht en vraagt om directe actie. De
KNRM garandeert haar inzet binnen
10 minuten na een alarm. Ook onder
de slechtste weersomstandigheden.
Het werk van de KNRM wordt uitge-
voerd door ruim 800 vrijwilligers en
10 beroepsredders. De exploitatie-
kosten worden volledig gedekt door
vrijwillige bijdragen in de vorm van
donaties, schenkingen, erfenissen en
legaten. U kunt zich telefonisch aan-
melden als donateur (bijdrage min. 
€ 15,00 per jaar), maar u kunt ook
gebruik maken van internet. U wordt
dan ingeschreven als ‘Redder aan de
Wal’ en u ontvangt eenmaal per jaar
een acceptgiro voor een jaarlijkse
vrijwillige bijdrage.

Doe het nu, want....

....zonder u redden we het niet! 

Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij
Postbus 434
1970 AK  IJmuiden
tel. 0255- 548454
Fax 0255- 522572
E-mail: info@knrm.nl
Internet: www.knrm.nl
Postbank 26363
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voor goede doelen

Omslagfoto: 
De reserve-reddingboot
Javazee deed door het tijdelijk
wegvallen van de Jan van
Engelenburg geruime tijd
dienst als Scheveningse red-
dingboot. Het oude schip vol-
doet nog altijd als reddingboot

Normaliter wordt bij het januari-
nummer van De Reddingboot een
catalogus van de Reddingwinkel
bijgevoegd. Dit jaar verschijnt de
catalogus in februari, los van De
Reddingboot. Daarbij moet gezegd
dat de winkelfolder uitsluitend aan
het kopende deel van de achterban
wordt verzonden. Donateurs die
nooit iets bestellen in de Redding-
winkel worden in deze winkelmai-
ling overgeslagen. Dit om druk- en

portokosten te besparen. Mocht dit
deel van de achterban tóch iets wil-
len bestellen, dan kan dat te allen
tijde via www.reddingwinkel.nl.
Later dit jaar zullen alle Redders
aan de wal een winkelcatalogus
ontvangen. Voor nu volstaat een
vermelding van de nieuwe produc-
ten: twee nieuwe taartvorken uit de
vuurtorenserie, drie nieuwe thee-
lepels uit de botenserie en een
pakje servetten met KNRM-opdruk.

Nieuwe producten Reddingwinkel

www.reddingwinkel.nl

De KNRM heeft de brochure ‘Uw
schenking helpt levens redden’
vernieuwd. De nieuwe uitgave is
omvangrijker en daardoor
inhoudelijk ook uitgebreider. De
achttien pagina’s tellende bro-
chure besteedt ondermeer
aandacht aan fiscale voordelen
bij schenken, naamgeving van
reddingboten, periodieke
schenkingen, fondsen op naam,
nalatenschappen, schenken bij
leven, etc.. Eigenlijk is de
brochure een handig hulpmiddel
voor iedereen die erover denkt
om de KNRM financieel te
ondersteunen, ongeacht de
vorm van de schenking. ‘Uw

schenking helpt levens redden’ is geheel vrijblijvend aan te vragen
bij het hoofdkantoor van de KNRM, 0255-548454 / info@knrm.nl .
Zolang de voorraad strekt, ontvangt u daarbij het boek Erfenis.nl
(zie pagina 23). 

De website van de KNRM geeft uitgebreide informatie over
schenken. Door op de startpagina (www.knrm.nl) de rode knop in
te drukken, komt u op de donatiepagina’s terecht.

KNRM geeft nieuwe schenkingsbrochure uit 
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Nieuws
In memoriam: Prins Bernhard der Nederlanden
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Erevoorzitter KNRM 1938-2004

Met leedwezen hebben het bestuur en medewerkers van de KNRM kennis
genomen van het overlijden van hun erevoorzitter, Zijne Koninklijke
Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden.
De Prins heeft sinds zijn benoeming tot erevoorzitter in 1938 geregeld blijk
gegeven van zijn interesse in en waardering voor het werk van de vele
vrijwilligers en beroepsredders bij de KNRM. In 1940 werd de KNRM door
de Nederlandse schooljeugd een reddingboot geschonken, die de naam
Prins Bernhard kreeg. De Prins verrichtte zelf de naamsonthulling, kort voor
het uitbreken van de oorlog. In 1974 schreef hij een kort voorwoord in het
boek Redden, ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Redding
Maatschappij. Hij schreef daarin ondermeer:

Dat in 150 jaar een roemrijke traditie kon worden opgebouwd is
te danken aan de vanzelfsprekende bereidheid van reddingboot-
bemanningen om uit te varen wanneer mensen in nood verkeren.
Zij zetten zich volledig in, zonder te verlangen naar beloningen of
hulde, gedreven door een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en een
drang naar het avontuur van de strijd tegen de elementen.

Tijdens werkbezoeken en officiële gelegenheden als jubilea en
indienststellingen van reddingboten, maakte hij graag gebruik
van de mogelijkheid om redders te
spreken en mee te varen op
reddingboten. Daarbij gaf hij in de
loop der jaren op passende wijze
tastbaar blijk van deze
verbondenheid door schen-
kingen aan de Redding
Maatschappij die vooral
de veiligheid van de
bemanningsleden ten
goede kwamen.
Het bestuur heeft
namens alle vrijwilli-
gers en medewerkers
van de KNRM medeleven
betuigd aan H.M. de
Koningin en Z.K.H. de
Prins van Oranje.
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een bezoek aan het redding-
station Ameland naar het
strand gedragen. De Prins
heeft altijd zijn betrokkenheid
getoond bij het reddingwezen.



Vlieland is op 9 oktober uitgerust met een nieuwe
reddingboot van het type Atlantic 75. De boot werd
Huibert Dijkstra gedoopt. De doop werd verricht
door mevrouw Emmy Horjus.

Met de doop werd de Huibert Dijkstra ook officieel
overgedragen aan het reddingstation. De indienststel-
ling van de Huibert Dijkstra maakt deel uit van het
vlootplan van de KNRM. Het vlootplan is ondermeer

gebaseerd op een noodzakelijke gereddencapaciteit.
De Huibert Dijkstra vervangt op Vlieland de redding-
boot Leng van het type Float 500. De Leng had plaats
voor vijf geredden, de Huibert Dijkstra heeft een
gereddencapaciteit van twaalf personen. Door op alle
Waddeneilanden de reddingboten van het type Float
500 te vervangen door een Atlantic 75, wordt de tota-
le gereddencapaciteit in het Waddengebied aanzien-
lijk vergroot. 

De bemanning van het redding-
station Westkapelle is bij het
Nederlands Loodswezen, regio
Scheldemonden te Vlissingen in
opleiding. Het Loodswezen ontwik-
kelde een op maat gesneden
opleidingsprogramma en de
Redding Maatschappij kreeg de
opleiding kosteloos aangeboden.
“Als je een bijdrage kunt leveren
aan de veiligheid op het water,
dan moet je dat niet laten”, zo
verklaart docent Leo de Groot het
opmerkelijke initiatief van het
Loodswezen. De redders hopen de
opleiding in april af te ronden. 

Aanleiding voor de uitgebreide cur-
sus was de komst van de redding-
boot Uly in Westkapelle. “Op de Fint
zat bijna geen apparatuur, dus met
de komst van de grote reddingboot
werd onze bemanning geconfron-
teerd met een kennisachterstand op
het gebied van navigatie. Deze
opleiding is erop gericht om de
kennis op het gebied van navigatie,
vaargebied, getijdebewegingen,
regelgeving en apparatuurbediening

in snel tempo bij te spij-
keren”, aldus Peter Neve,
commissielid van station
Westkapelle.
Toen Neve Loodswezen
regio Scheldemonden
met dit probleem con-
fronteerde, was er snel
een passende oplossing
geboren. De redding-
bootbemanning kreeg
een op maat gesneden
opleidingsprogramma en
toegang tot de simulator
van het Loodswezen,
zodat de opgedane kennis
in de praktijk kan worden
gebruikt. “Onze jongens
kunnen zelfs op elk moment van de
dag op een loodstender springen
om ervaring op te doen. De
medewerking van het loodswezen is
enorm”, zegt Neve. 

Volgens de betrokkenen is de
opleiding te kopiëren voor andere
reddingstations. “Dan zullen er
elders bij het Loodswezen ook
enthousiaste mensen moeten

opstaan. Zover is het echter nog
niet. Als reddingstation zijn wij in elk
geval erg gelukkig met dit initiatief”. 
KNRM-directeur Wiebenga onder-
streept dat. “Varen op grote, snelle
reddingboten vergt veel kennis en
vaardigheden. Deze opleiding werkt
aan beide en is dus bijzonder
geschikt voor onze mensen. De
KNRM is het Loodswezen zeer
dankbaar voor dit initiatief”.

Mevrouw E. Horjus
bij de door haar
gedoopte Huibert
Dijkstra.

De Huibert Dijkstra
tijdens de eerste
oefentocht op de
Noordzee.

Bemanningsleden van de Uly oefenen op de
beschikbaar gestelde simulator van het
Loodswezen.

De Reddingboot 186 3Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl

Nieuwe reddingboot voor Vlieland

Loodswezen Scheldemonden biedt KNRM’ers gratis opleiding aan
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KNRM neemt afscheid van Jhr. H. van Foreest...

De KNRM heeft eind september afscheid genomen
van Jhr. H. van Foreest. De heer Van Foreest
maakte van 1998 tot en met 2004 deel uit van het
bestuur van de Redding Maatschappij. De voor-
malig vice-admiraal van de Koninklijke Marine is
in het KNRM-bestuur opgevolgd door C. van
Duyvendijk, tot voor kort bevelhebber der
zeestrijdkrachten. De heer Van Foreest schreef ter
gelegenheid van zijn afscheid een brief aan de
KNRM.     

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan, luidt een bekend gezegde. De

Fransen hebben het over “partir, c’est mourir un peu“ ofwel “vertrekken is een

beetje sterven“. Zo voel ik het ook na zes jaar in het bestuur te hebben mogen

meewerken aan het wel en wee van de KNRM. Het vertrek is een soort uitvaart.

Een passende term voor deze nautische organisatie!

Wat ga ik nu missen, is de hamvraag. Het antwoord daarop hangt samen met de

vraag waarom ik ermee ben begonnen. Kort gezegd luidt dat antwoord: vrijwil-

ligheid, professionaliteit, operationaliteit en saamhorigheid.

Laat ik beginnen met de vrijwilligheid. De KNRM is een organisatie met 863 vrij-

willigers en maar 62 beroepskrachten. De vrijwilligers bestaan uit opstappers,

motordrijvers, schippers, leden van de walploegen en plaatselijke commissies

(vaak met de burgemeester als voorzitter) en leden van het bestuur. Waar vind

je dat nog in onze zo op geld ingestelde maatschappij? Waar vind je nog de

bereidheid om onder barre weersomstandigheden je leven te wagen voor

anderen en dat tegen een uurvergoeding van € 1,25? Waar vind je de naasten die

bereid zijn je onder die omstandigheden te laten gaan als de “pieper“ gaat? Waar

vind je de werkgevers die je toestaan onverwacht het werk neer te leggen als je

voor een redding op stap moet? Dit alles maakt de KNRM een unieke organisatie

binnen onze huidige samenleving. Ik was – en blijf – er trots op dat ik daar als

vrijwilliger deel van mocht uitmaken. 

De professionaliteit en de operationaliteit druipt er van af. Iedere donateur en

geïnteresseerde lezer van de krant kan dat waarnemen. De Kustwacht zal het

beamen. Zelf kan ik bogen op 38 jaar ervaring bij de Koninklijke Marine. Het

klinkt misschien wat verwaand, maar ik denk dat ik weet waarover ik het heb op

dit gebied. Mijn conclusie is kort gezegd: geweldig! Naast de onmisbare mense-

lijke factor zijn hiervoor ook de beschikbare middelen belangrijk. Ik denk aan de

boten, de spullen aan boord, de overlevingspakken, de boothuizen en beman-

ningsverblijven. Gedurende mijn jaren in het bestuur heb ik mogen ervaren dat

hieraan grote aandacht wordt besteed. Maar wij moeten beseffen dat hoe sneller,

hoe groter, hoe mooier, hoe beter ook betekent hoe duurder, niet alleen in aan-

schaf maar vooral ook in exploitatie. Het beschikbare geld is beperkt, dus als de

KNRM de huidige standaard wil blijven bewaren, moeten wij zuinig zijn op de

spullen en letten op de kleintjes. De keuze in het leven gaat vaak tussen leuk en

noodzakelijk. Bij die keuze stond voor mij noodzakelijk (bijvoorbeeld: nieuwe

overlevingspakken) altijd voorop.

Tot slot volgt nog een enkel woord over de saamhorigheid. Wat heb ik in de

afgelopen jaren genoten van de bezoeken aan de stations. Zelden heb ik zoveel

saamhorigheid meegemaakt in mijn leven bij  bemanningen en plaatselijke

commissies. De trots op hun eigen station, de truien met daarop “ KNRM –

Station ……. “, de verhalen, de wensen, de openhartigheid en bovenal de

vriendschap die ik mocht ondervinden zullen mij bijblijven.

Het was een voorrecht om met U allen samen te werken. Het vertrek ervaar ik

inderdaad als een uitvaart. Het gaat U en de Uwen allen goed. Ik sluit af met een

LEVE DE KNRM.
H. van Foreest
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Bestuur bezoekt
Schotbalkenloods
op Urk
De KNRM is al bijna een jaar
aan het sparen voor een nieuw
bemanningsverblijf op Urk. Het
betreft de zogenaamde
Schotbalkenloods (links op de
foto met de drie ronde ramen).
Tijdens de bestuurstocht deed
het bestuur Urk aan om zich uit-
voerig in kennis te stellen van
de plannen. Na Urk reisde het
bestuur door naar Elburg en
Marken. 

Expositie
Het reddingmuseum Abraham
Fock op Ameland, die met name
bekend is vanwege de demon-
straties met de paardenredding-
boot, houdt de komende maan-
den een expositie van de etser
Bart Reindersma. De kunstenaar
uit Almere vervaardigde een
groot aantal etsen van de
paardenreddingboot. Eén daar-
van wordt verkocht in de
Reddingwinkel (zie www.red-
dingwinkel.nl).  Verschillende
etsen worden in het museum
tevens te koop aangeboden.
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Functie KNRM-bestuur
Het bestuur van de KNRM is statutair verantwoordelijk voor “het bestu-
ren van de stichting en het beheer van het vermogen van de stichting
[…]”. Beleidsbeslissingen op het gebied van materiële vernieuwing, uit-
breiding en financiën vormen de basis van het besturen. Bestuursleden
dienen in hoofdzaak over algemene bestuurskwaliteiten te beschikken.
Daarnaast is individuele, specifieke kennis vereist. Als beleid geldt dat
in elk geval de volgende “disciplines” in het bestuur zijn vertegen-
woordigd: scheepvaart, havenbedrijf, Koninklijke marine, watersport,
scheepstechniek, financiën (bankwezen), notariaat en juridische zaken. 
Alle bestuursleden verrichten hun taak op vrijwillige, onbezoldigde
basis. Bij wisseling van bestuur stellen de leden zelf nieuwe kandida-
ten voor.

In 2003 nam C. van Duyvendijk
afscheid als bevelhebber van de
Nederlandse zeestrijdkrachten. De
hoogste marinebaas werd recent
door Jhr. H. van Foreest benaderd
als diens opvolger in het KNRM-
bestuur en twijfelde geen moment.
“Op mijn lijstje van maatschappe-
lijke organisaties stond de KNRM
bovenaan”, aldus het kersverse
bestuurslid. 

De heer Van Duyvendijk was zeer
wel bekend met de Redding
Maatschappij toen hij voor de vrij-
willige bestuursfunctie werd bena-
derd. “Als zeeman en watersporter
kende ik de maatschappij in grote
lijnen en als marineman had ik
ondermeer de Kustwacht in mijn
portefeuille, dus ook zakelijk heb ik
het nodige met de KNRM te maken
gehad”. Saillant detail is verder dat
Van Duyvendijks echtgenote nazaat
is van Reindert Willemszoon Kruk,

de enige redder die de ramp met De
Vreede in 1824 overleefde. Naar
aanleiding van deze ramp werd de
Redding Maatschappij opgericht.

In de maanden dat Van Duyvendijk
nu actief is als bestuurslid heeft hij
naar eigen zeggen op een  prettige
wijze nader ‘kennisgemaakt’ met de
organisatie. “In oktober was ik met
het bestuur op bezoek bij drie red-
dingstations. De trots, de professio-
naliteit en het enthousiasme van de
bemanningen hebben op mij een
zeer stimulerende en motiverende
indruk achtergelaten. De eerste
indrukken hebben mijn verwachtin-
gen overtroffen”. 

De KNRM verwacht haar voordeel
te kunnen doen met de vakkennis
van de heer Van Duyvendijk, maar
zeker ook met zijn grote en invloed-
rijke netwerk binnen de maritieme
sector en diverse ministeries.

De heer C. van
Duyvendijk
voor het schil-
derij dat hij in
1999 namens
de Koninklijke
Marine schonk
aan de toen
jubilerende
KNRM.
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... en verwelkomt de heer C. van Duyvendijk

KNRM verguld
met nominatie
Transparantprijs
Goede doelen leggen door
middel van hun jaarverslag
verantwoording af over hun
activiteiten en bestedingen. Om
de kwaliteit van deze rappor-
tage en transparantie te
bevorderen, kennen de
Donateursvereniging Nederland
en PricewaterhouseCoopers elk
jaar een prijs toe
aan het goede
doel met het
beste jaarver-
slag. De KNRM
was dit jaar één
van de vijf geno-
mineerden. Het
KWF streek
uiteindelijk de
eer op, maar de
KNRM is ver-
guld met haar
nominatie, omdat zij de nomina-
tie beschouwt als een tastbaar
bewijs van het feit dat de
Redding Maatschappij wat
betreft verslaglegging op de
goede weg is. In het jaarverslag
wordt op een inzichtelijke wijze
verantwoording afgelegd over
de wijze waarop de gedoneerde
gelden zijn besteed. Tevens
worden in het jaarverslag de
geboekte operationele resulta-
ten vastgelegd. 
Het KNRM-jaarverslag 2003 is te
vinden op www.knrm.nl/actueel/
04downloads of telefonisch
opvraagbaar.
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Op 21 september sloegen twee
coasters alarm, allebei vanwege
een schuivende lading hout. Dit
alles als gevolg van een noord-
westerstorm en vier tot acht
meter hoge zeeën. De Arie Visser
vertrok vanuit Terschelling naar
de Lumare, de reddingstations
Schiermonnikoog, Ameland-
Ballumerbocht en Eemshaven
waren in de weer met de
Fagervik. De bemanning van de
Lumare slaagde erin binnen te
lopen, de zevenkoppige beman-
ning van de Fagervik werd door
een helikopter van boord
gehaald. Een uitgebreid verslag.

De MS Fagervik voer in de positie
53.43.6N 005.52.2E, ongeveer

twintig mijl noordwest van
Schiermonnikoog, toen de kapitein
om 07.34 uur alarm sloeg. Op de
melding vertrokken de redding-
boten Koning Willem I
(Schiermonnikoog), Anna
Margaretha (Ameland) en Alfried
Krupp (Borkum), alsmede diverse
bergingsvaartuigen en het
Kustwachtvaartuig Waker. 
In de zeegaten en in de buiten-
gronden moesten de reddingboten
voorzichtig opereren. Langzaam
maar zeker werden de brekers
genomen totdat de Koning Willem I
en de Anna Margaretha open water
bereikten. De golfhoogte was zes
tot acht meter. 
Aan boord van de Fagervik werd de
situatie snel nijpender. Het schip

bleef DSC-noodmeldingen uitzen-
den en toen een tevens gealarmeer-
de helikopter de kapitein mee-
deelde dat zij binnen tien minuten
ter plaatse zou kunnen zijn,
antwoordde de kapitein eerst dat
drie bemanningsleden van boord
wilden. Drie minuten later meldde
de kapitein zich echter opnieuw.
De gehele bemanning ging van
boord…          
Rond 09.00 uur werd de laatste
opvarende van de Fagervik in de
heli gehesen en ging het gezel-
schap naar Schiermonnikoog, de
coaster onbemand achterlatend.
Twintig minuten later arriveerden
de Koning Willem I en de Anna
Margaretha bijna gelijktijdig bij het
driftende schip. De schippers
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Reddingrapporten

Marathonklus voor houtboten met slagzij 
Diverse reddingstations – 21/22 september 2004 
Wind: NW 9



Klontje en Nobel overlegden met de
Kustwacht wat te doen. Het KWC
verzocht de reddingboten ter plaat-
se te blijven om de overige scheep-
vaart in de gaten te houden. In de
buien nam de wind toe tot zware
storm en liep de golfhoogte op tot
acht meter. Zeer geregeld sloegen er
ladingen hout overboord, maar de
coaster zelf lag redelijk stabiel. 
Nadat bekend werd dat de Waker en
de bergingsvaartuigen Tempest en
Hunter onderweg waren, werd de
Alfried Krupp bedankt voor de
moeite. De Duitse reddingskruiser
keerde terug naar Borkum. 

Op Schiermonnikoog werden de
zeven Engelse zeelieden opgevan-
gen door de walploeg van station
Schiermonnikoog. De KNRM-truck
haalde de mannen op bij de heli-
haven en bracht ze naar het
bemanningsverblijf Abraham Fock.
Daar kwamen de ontredderde zeelui

enigszins op verhaal. Eén van de
bemanningsleden was erg overstuur
en kreeg van de huisarts een kalme-
ringsmiddel toegediend. Onder
begeleiding van een KNRM-opstap-
per ging de Fagervik-bemanning om
10.30 uur met de veerboot naar
Lauwersoog, waar ze door de
bemanning van de Annie Jacoba
Visser werden opgevangen. De
agent van de Fagervik regelde
transport van Lauwersoog naar
Rotterdam. 

Rond de middag waren zowel de
Waker als de bergers met de rederij
van de Fagervik in onderhandeling
voor een bergingscontract.
Uiteindelijk werd besloten dat beide
partijen de klus gezamenlijk
mochten klaren. Toen de bergers
arriveerden, werd ook de Anna
Margaretha bedankt voor de inzet
en bleef alleen de Koning Willem I
stand-by. 
De sleep liep 7 knopen in westelijke
richting, teneinde genoeg hoogte te
winnen en zoveel mogelijk voor de
zee de Westereens op te lopen.
Toen de Waker zijn koers verlegde
naar het zuidoosten begon de
Fagervik te scheren en brak te
sleeptros. Besloten werd de sleep-
boot Hunter een nieuwe poging te
laten wagen. De Koning Willem I
was intussen extra alert, omdat er
twee bergingsmedewerkers - zoge-
naamde ‘runners’ -  op de coaster
zaten.
Daar het weer alleen nog maar
verder verslechterde, ging het ber-
gingsvaartuig Tempest rond 18.30
uur retour Terschelling. De Koning
Willem I verzocht de Kustwacht ook
om aflossing. 
Precies op het moment dat de

Hunter vastmaakte op de Fagervik,
arriveerde de Alfried Krupp weer en
kon de Koning Willem I de thuisreis
aanvaarden. Omdat Klontje niet
over de eb het Westgat aan wilde
lopen, ging de reddingboot eerst via
de Westereems naar Eemshaven. In
het boothuis van station
Eemshaven kwamen de eilanders op
krachten. Na een kort slaapje van
twee uur gingen ze opnieuw aan
boord en vertrokken om 0.30 uur
richting Schiermonnikoog, waar ze
om 03.15 uur afmeerden. 

Op dat moment was de Jan en Titia
Visser al bijna drie uur onderweg,
ook voor de Fagervik. De redding-
boot van Eemshaven had het
verzoek gekregen de Alfried Krupp
af te lossen. De Jan en Titia Visser
arriveerde om 02.40 uur bij de sleep
en bleef stand-by tot het afmeren
van de Fagervik in Eemshaven om
11.10 uur.

Schipper Klontje van de Koning
Willem I, de reddingboot die het
langst in touw was, besloot zijn
rapportage met de volgende woor-
den: “Ik heb de jongens bedankt
voor hun grote inzet. Geen
wanklank gehoord en we hebben
een geweldig schip!”
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De Anna Margaretha is
stand-by als voor de
zoveelste keer een partij
hout overboord slaat.

Op hetzelfde moment dat
de reddingboten van 
Schiermonnikoog, Ameland en
Eemshaven in de weer waren
met de Fagervik, zat de Arie
Visser van Terschelling op zee
voor de coaster Lumare. Een
verslag van deze actie vindt u
op pagina 17.

Fo
to

: 
Pe

te
r 

va
n
 d

er
 L

a
a
n

Fo
to

: 
b
em

a
n
n
in

g
 S

ch
ie

rm
on

n
ik

oo
g

De Fagervik ligt in Eemshaven
afgemeerd.
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Gescheurd grootzeil zorgt voor grote problemen 
Lauwersoog / Schiermonnikoog – 21 augustus 2004 
Wind: NW 6

Uit het verslag van schipper B. de Boer (Lauwersoog):
In het boothuis ving ik een gesprek op tussen de toren en
het zeiljacht Nomen Nescio, waarvan de enige opvaren-
de onwel was geworden. Het jacht bevond zich bij het
Westgat. De man vroeg dringend om hulp omdat hij bang
was dat hij weg zou vallen. Ik meldde de toren dat wij
gingen varen. 
Zijn enige minuten later met de grootste spoed richting
Westgat gevaren. Ook de Koning Willem I was uitgeva-
ren en had een huisarts aan boord. Toen wij in het gat
kwamen, stond er een zware deining uit het noord-
westen. Ik schatte twee tot drie meter zee, dus een arts
overzetten was geen optie. Hebben daarom gewacht tot
het jacht in iets stiller water lag. De man zei opgelucht te
zijn door de komst van de reddingboten en hij begon
zich ook al weer wat beter te voelen. In overleg werd
daarop besloten dat de Koning Willem I terug zou gaan
naar het eiland en dat wij het jacht verder zouden

begeleiden. Zodra de zee het toeliet, hebben we twee
opstappers overgezet. Na enige tijd zei de man dat hij
het wel weer alleen af kon, maar ik antwoordde de man
dat wij voor de zekerheid bij hem bleven. Dat was maar
goed ook, want vijf minuten later stopte zijn motor er
mee. We namen het jacht op sleep en brachten het naar
Lauwersoog. 
Op de steiger vertelde de man dat hij al rustiger was
geworden toen hij vernam dat er reddingboten naar hem
onderweg waren. Ook zei hij dat hij het achteraf enorm
op prijs stelde dat wij bij hem waren gebleven, ook toen
hij zelf had aangegeven zonder verdere hulp te kunnen. 
De oorzaak van alle problemen bleek een gescheurd
grootzeil te zijn. De man had er in zijn eentje een
nieuwe opgezet en dat was onder deze omstandigheden
een te zware inspanning gebleken. Daardoor werd hij
onwel en zeeziek. Detail: de man is al dertig jaar
Redder aan de wal.

Als het jacht in
rustig vaarwater is
beland, keert de
Koning Willem I
terug naar
Schiermonnikoog.
De Annie Jacoba
Visser begeleidt de
solozeiler naar
Lauwersoog.

De reddingboten
Koning Willem I
(links) en Annie
Jacoba Visser zijn
stand-by als de
Nomen Nescio in
het Westgat zeeën
moet incasseren.
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Toen bleek dat het motorvermogen van het charterschip Anna
Catharina onvoldoende was om in de Ooster Eems tegen wind en zee
in te varen, besloot de schipper van het 26 meter lange schip voor
anker te gaan en hulp in te roepen. De noodmelding resulteerde om
12.58 uur in een alarm voor de Jan en Titia Visser van station
Eemshaven. De Duitse reddingboot Alfried Krupp ving de melding op
en zette ook koers naar de positie 53.31.40N 06.57.50E.
De Anna Catharina, met 23 personen aan boord, gaf aan voorkeur te hebben voor de Nederlandse reddingboot,
omdat zij graag naar Eemshaven wilde worden gesleept. De Jan en Titia Visser kwam om 13.30 uur ter plaatse. De
Anna Catharina lag achter een krabbend anker op hulp te wachten en verdaagde langzaam in noordelijke richting
naar een zandbank. De bemanning van de Jan en Titia Visser bracht een verbinding tot stand en sleepte het schip
met een grondsnelheid van 8-9 knopen richting Eemshaven. Onderweg kwam de sleep in zware buien terecht,
waarbij de windsnelheid opliep tot 75 kilometer per uur. Om 15.05 uur liep de sleep de haven binnen, waar de
reddingboot nog even assisteerde bij het afmeren. Net toen schipper Bosscher koers wilde zetten naar de
reddingbootsteiger, kwam er een nieuwe melding binnen. Ditmaal van een in problemen verkerend jacht.
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Wind en zee worden charterschip te veel 
Eemshaven – 19 augustus 2004 
Wind: ZW 7-8

Verhaal van twee kanten 
Lemmer – 27 augustus 2004 
Wind: ZW 7
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De KNRM ontvangt regelmatig brieven
van personen die hulp hebben gehad
van de KNRM. Met name voor de
betrokken bemanningen zijn die
brieven erg waardevol. De bemanning
van het kajuitjacht Marmaris stuurde
de KNRM een bedankbrief. Enkele
citaten uit het reddingrapport van
schipper Klaas Verhoeff en enkele
passages uit de bedankbrief:

Melding betrof een jacht dat ter hoogte
van de SB 8 op de Steile Bank was
verdaagd. Zijn met beide reddingboten
uitgerukt en troffen het jacht Marmaris
aan dat door de hoge golven enkele tien-
tallen meters de bank op was geslagen.
Zijn met de Wouter Vaartjes tot aan de
droogte gevaren. Een opstapper van de
Wouter Vaartjes ging overboord en legde
het laatste stuk lopend af. Onze man
kreeg op de Marmaris te horen dat het
aan boord naar omstandigheden goed
ging. Hierop hebben we de Anna
Dorothea boven het jacht in de branding
gemanoeuvreerd om een sleepverbin-
ding tot stand te brengen. De Wouter
Vaartjes bracht de tros over, waarna we
voorzichtig begonnen te trekken. Het
vlottrekken verliep moeizaam omdat de
kimkieler niet scheef wilde vallen.
Eenmaal vlot gaven de opvarenden aan
dat ze graag naar Lemmer gesleept
wilden worden. Hebben het jacht bij de
Lemstersluis afgemeerd.

Geachte directeur, 

Op vrijdag 27 augustus voer ik met mijn kimkieler-zeiljachtje

Marmaris met twee vrienden van Enkhuizen naar Lemmer. Er

stond een forse wind en het was miezerig weer met af en toe

slecht zicht. Wij voeren op een dubbel gereefd grootz
eil, nagenoeg

voor de wind. Onder de Friese kust wilde ik om diverse redenen

het grootzeil strijken en verder varen 
op de genua. Doordat een

zeillat zich had klemgezet in het want leverde dit problemen op.

Terwijl ik met het zeil worstelde, zijn we als bemanning meer

beziggeweest met dit probleem dan met de juiste koers. We zijn

ongemerkt verlijerd en met kracht op een ondiepte gelopen. U

begrijpt dat wij daar niet trots op zijn. Na onze melding hebben

de reddingboten van Lemmer ons snel, adequaat en professioneel

uit onze benarde positie bevrijd. Die a
vond hebben wij als beman-

ning nog lang nagepraat over ‘hoe he
t ons kon overkomen’,

maar bovenal ook over de professionalit
eit, betrokkenheid en

gemotiveerdheid van Uw mensen. 

Redder aan de Wal was ik al jaren. Nu weet ik waarom…

Zeer veel dank namens ons drieën.

F.J.C.M. van Etten



De Frans Hogewind kwam terug
van een oefening toen de redding-
bootbemanning rond 21.30 uur
een zeiljacht in een ongunstige
positie benoorden de
Engelsehoek zag zitten. De Frans
Hogewind ging bij het Duitse
jacht langszij en informeerde naar
de bedoelingen. De enige opva-
rende begreep zelf ook niet goed
wat er aan hand was. Al snel
bleek dat de man oude tracks van
zijn plotter gebruikte om naar
binnen te komen, hetgeen niet
lukte door de veranderingen in
het vaarwater en de lage water-
stand. De Terschellingers boden
de Duitser aan om hem voor te
varen naar dieper vaarwater en
hem daar een juiste koers te
geven voor het Stortemelk. Dat
aanbod werd door de jachteige-
naar in dank aanvaard.

Oude track voldoet
niet meer
Terschelling-Paal 8 – 21 juli 2004 
Wind: NO 2

Op zaterdag 3 juli werd op
Marken de nieuwe reddingboot
Hendrik Jacob gedoopt. Tijdens
de feestelijkheden stond er al
een stormachtige wind en gaan-
deweg de dag trok de wind nog
verder aan tot stormkracht 9.
Enkele uren na de doop van de
Hendrik Jacob werd station
Marken gealarmeerd voor een
zinkende schokker op het
IJsselmeer. Omdat de beman-
ning nog in het boothuis aan-
wezig was, waren de redding-
boten Frans Verkade en Hendrik
Jacob binnen een minuut na de

melding onderweg. 
Na een onstuimige reis arriveer-
den de reddingboten om 16.19 uur
bij de schokker, Zwarte Beer
genaamd. De weersomstandig-
heden waren slecht, de drie sche-
pen slingerden en stampten hevig.
De Frans Verkade zette een man-
netje over en die constateerde dat
het motorcompartiment vol water
stond. Hierdoor kwam het achter-
schip zo diep te liggen, dat er van
tijd tot tijd ook water in de kuip
liep. De reddingbootbemanning
borg de zeilen en maakte een
sleepverbinding. Besloten werd de

Zwarte Beer naar Volendam te
slepen, omdat de sleep dan recht
tegen de zee in kon varen en
omdat dat een koers naar hoger-
wal was, waardoor de golfhoogte
tijdens de sleep steeds verder zou
afnemen. 
Al vrij snel werd duidelijk dat het
schip steeds dieper kwam te
liggen. Inspectie wees uit dat het
schot tussen het motorcomparti-
ment en de kajuit niet waterdicht
was. Hierdoor stond er inmiddels
ook al tien centimeter water in de
kajuit. Dit was reden om een
motorpomp van de Frans Verkade
over te zetten, hetgeen onder de
heersende omstandigheden niet
meeviel. Tevens werden er twee
bemanningsleden op de boeg van
de Zwarte Beer geposteerd, om

Snelle vuurdoop voor de Hendrik Jacob 
Marken – 3 juli 2004 
Wind: W 9
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De Frans Hogewind gaat in de
duisternis op onderzoek uit.



zodoende de kont van het
scheepje iets te liften. Ook werd
de Kuil gealarmeerd om voor de
zekerheid een tweede motor-
pomp te brengen.  
Na enkele spannende momen-
ten zakte het waterpeil en was
de situatie weer onder controle.
De Zwarte Beer werd in
Volendam afgemeerd, waarna
de drie Marker reddingboten
terugkeerden naar hun station.
Schipper Zondervan besloot
zijn rapportage met een veel-
zeggende opmerking: “De
bemanning van de Zwarte Beer
was dolgelukkig. Het is mis-
schien onnodig te vermelden,
maar een ieder van ons had een
voldaan gevoel over de span-
nende, maar goede afloop!”

Het charterschip Waddenzee kwam om 13.20 uur in het Stortemelk in
aanvaring met een boei. Hierdoor kreeg het schip lekkage, wat voor de
schipper reden was om alarm te slaan. De alarmcentrale alarmeerde de
reddingboten Graaf van Bylandt en Huibert Dijkstra van het redding-
station Vlieland. Het bergingsvaartuig Typhoon ving de melding op en
zette op eigen initiatief ook koers richting de charter. De reddingboten
evacueerden 28 jongeren en hun begeleiders, de Typhoon zette pompen
aan boord van de Waddenzee. In een goede samenwerking slaagden
beide hulpdiensten erin zowel het schip als de opvarenden behouden
binnen te brengen. De Graaf van Bylandt bracht de jongeren naar
Terschelling. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor.

Graaf van Bylandt haalt 28 jongeren van water-
makende charter 
Vlieland – 13 oktober 2004 
Wind: Z 4
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Van paniek was geen
sprake. De jongeren werden
uit voorzorg geëvacueerd
en overgenomen door de
Graaf van Bylandt.

De reddingboten Watersport-KNWV en Makreel van station Enkhuizen
voeren om 15.10 uur uit voor een schouw met roerproblemen, nabij de
boei EZ 12. Aan boord van de schouw, genaamd Zeekoet, bevonden zich
twee mannen, twee vrouwen en twee kinderen. Alle zes waren door-
weekt als gevolg van overkomend water en meerdere opvarenden van
de schouw waren zeeziek. Ook heerste er een paniekerige sfeer, maar
die verdween toen de Watersport-KNWV een opstapper overzette. De
schouw werd met de kop op zee op sleep genomen. Onder de dijk werd
besloten de vrouwen en de kinderen van boord te halen, zodat die snel
land onder de voeten konden krijgen. De Watersport-KNWV nam de vier
personen aan boord, de Makreel nam de sleep over. Na de vier geredden
aan land te hebben gebracht, werd hen een warme douche aangeboden.
In het bemanningsverblijf konden de vier op verhaal komen. De redding-
boot keerde terug naar de sleep en assisteerde bij het afmeren van de
schouw. Daarna konden de mannen met hun vrouwen en kinderen
worden herenigd.

Vrouwen en kinderen eerst
Enkhuizen – 27 augustus 2004 
Wind: ZW 6



De Reddingboot 186 12 Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl

Achtergrond
Arts Rolf Heikens over het minst zichtbare onderdeel van de KNRM  

“Een RMD-arts moet feeling hebben
met de scheepvaart”

RMD-artsen zijn 24 uur per dag
oproepbaar voor medische bijstand
aan boord van zeeschepen. De ene
keer betreft het een visserman die
aan dek onderuit is gegaan, terwijl
er evenzogoed een zeeman kan bel-
len die extreme heimwee heeft naar
zijn pasgeboren dochtertje. “De
aanvragen zijn zeer divers. Omdat
je geen lijfelijk contact hebt en vaak
niet rechtstreeks met de patiënt
communiceert, vraagt dit werk veel
improvisatievermogen”. Heikens
onderstreept dat het daarbij van
het grootste belang is dat een 
RMD-arts zich kan verplaatsen in de

werksituatie aan boord van een
schip. 
“Wanneer de machinist van een
zeeschip tijdens stormweer onder-
uit gaat in de machinekamer, moet
je weten hoe het is om op een
stampend schip te zitten, dat eva-
cuatie over smalle scheepstrappen
moeizaam is en waar de medicatie
te vinden is. Zonder het vermogen
om je in de situatie van een schip
te verplaatsen, is het geven van
goede adviezen onmogelijk”, aldus
Heikens, die zelf tot zijn dertigste
als stuurman op coasters en
tankers heeft gevaren. 

Zware ‘bijbaan’ 
De RMD wordt gemiddeld onge-
veer 800 keer per jaar om medisch
advies gevraagd. Aangezien de
meeste RMD-artsen ook een regu-
liere artsenpraktijk hebben, is de
belasting van de ‘bijbaan’ bij vla-
gen erg groot. “Als ik dringende
gevallen in de spreekkamer heb en
ik krijg een oproep binnen van een
zeeman met oorpijn, dan krijgt het
schip te horen dat hij eventjes in
de wacht gaat. Maar andersom
gebeurt ook. Als ik een controle
uitvoer bij één van mijn eigen
patiënten en er vindt aan boord

Honderden zeelieden doen

elk jaar een beroep op de

Radio Medische Dienst

(RMD). De RMD mag onder

zeelui dan ook als alge-

meen bekend worden ver-

ondersteld. Veel minder

bekend is het dat de RMD

onderdeel is van de KNRM.

Met name visserlui lijken

te denken dat de Radio

Medische Dienst van de

Kustwacht is. “Mede door

de RMD is de KNRM nog

altijd een relevante orga-

nisatie voor de beroeps-

vaart”, aldus KNRM-direc-

teur Wiebenga, reagerend

op het standpunt dat de

KNRM ‘alleen nog voor

watersporters actief is’. 

Dokter Heikens in zijn werkkamer. Vanachter zijn bureau
heeft hij contact met schepen over de hele wereld.
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van een schip een hartaanval
plaats, dan gaat de patiënt terug
naar de wachtruimte. Mijn patiën-
ten weten dat dat kan gebeuren en
vinden het ook geen probleem”. 
De vraag is waarom Heikens en
zijn collega’s Huber, Ruitenberg,
Smit en Viruly zich zoveel extra
drukte op de hals halen. “Niet
vanwege de verdiensten!”, lacht
Heikens. “Het komt voort uit onze
betrokkenheid met de zeeman en
daarnaast is het werken bij de
RMD vanuit vaktechnisch oogpunt
ook bijzonder interessant. Vaak
werk je als RMD-arts op grote
afstand, met beperkte middelen en
met een taalbarrière. Als een
zorgelijke situatie ondanks al die
beperkingen tóch goed afloopt,
geeft ons dat een grote kick. Ik
neem wel eens ’s nachts een borrel
om met mezelf de goede afloop te
vieren!”

“Zonder het vermogen
om je in de situatie van
een schip te verplaatsen,
is het geven van goede
adviezen onmogelijk”,
vindt Heikens. Het
werken met gewonden
aan boord van schepen
is voor reddingboot-
bemanning inderdaad
niet altijd even
gemakkelijk.

Schipper PD 356 vindt luisterend oor bij RMD
Op 24 september 2004 werd plaatsvervangend schipper Edze Knol van de reddingboot Jan en Titia
Visser (Eemshaven) rond 2 uur ’s nachts gebeld door het Kustwachtcentrum. Aan boord van de
Urker vlagkotter PD 356 was een bemanningslid ernstig gewond geraakt en aan Knol de vraag of de
Jan en Titia Visser iets voor de Urker visserman kon betekenen. Er stond een stormachtige wind uit
het noordwesten. De kotter bevond zich in de Duitse bocht en daar stond op dat moment zes
meter zee. Knol vond het niet verantwoord om onder die omstandigheden medisch personeel over
te zetten, laat staan een gewonde per brancard over te nemen. De reddingbootschipper werd in
zijn besluit gesteund door arts Huber van de Radio Medische Dienst (RMD). 
Rond 5.00 uur belde de Kustwacht opnieuw met Knol. De situatie van de visserman verslechterde
en de kotter bevond zich inmiddels in een iets rustiger vaarwater, dus deed de Kustwacht een twee-
de verzoek om de reddingboot. Knol stemde toe in een alarmering voor zijn bemanning en rond
5.30 uur vertrok de Jan en Titia Visser naar de aanloop van de Wester Eems. Aan boord waren naast
een viertal bemanningsleden ook twee medewerkers van de ambulancedienst. 
Om 06.05 uur lag de reddingboot in de Borkum Rede langszij de kotter. Ondanks het feit dat ook
daar nog ruim tweeënhalve meter zee stond, werden de ambulancemedewerkers en een bemannings-
lid van de reddingboot met succes overgezet. De hulpverleners kregen te horen dat de man bij het
aan dek gaan, als gevolg van een zware grondzee, een klap had gekregen van een stalen deur. De
visserman was door het gangboord gespoeld en uiteindelijk aan een grote haak geregen. De Urker
had aangezichtsletsel, een diepe vleeswond in zijn bovenbeen en een verminderd bewustzijn. 
Het medische personeel verzorgde de man en adviseerde hem aan boord te laten van de kotter. De
PD 356 liep om 7.30 uur de Eemshaven binnen, waar de visserman werd overgedragen aan een
ambulance. De Jan en Titia Visser bleef tijdens de gehele reis stand-by. 

Tijdens de gehele reis hield de kotterschipper (en broer van de patiënt) frequent contact met RMD-
arts Huber. Kottereigenaar (en vader van de patiënt) De Boer doet namens de familie het woord: 
Albert is door een overkomende grondzee hard onderuit gegaan, ruim tien meter door het gang-
boord gespoeld en uiteindelijk aan een haak blijven hangen. Die jongen had zijn kaak verbrijzeld en
een open wond aan zijn been, waardoor hij enorm veel bloed verloor. De overige bemanning heeft,
zolang er geen reddingboot was, geprobeerd voor Albert te zorgen. Voor hen was het erg prettig aan
een arts te kunnen vragen wat te doen. 
Eerlijk gezegd wist ik niet dat de RMD onderdeel was van de KNRM. Ik was verrast dat te horen. En
het bevestigt mij in de gedachte dat wij als zeevarenden de KNRM zeer hoog moeten hebben. Ze doen
goed en belangrijk werk, ook voor ons als visserlui.

Meer informatie?
Een brochure over de aanvraagprocedures
voor radiomedische adviezen aan de
scheepvaart is te downloaden van
www.knrm.nl/algemeen/ 01Radio_Medische_Dienst
De gedrukte brochure kan worden aangevraagd
via info@knrm.nl
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De bemanning van de Dorus
Rijkers werd ’s ochtends vroeg
(06.20 uur) verzocht aan boord
te gaan voor een driftende klip-
per op de Waddenzee. De klipper
Salomon bevond zich bij de boei
M 6 en verlijerde in noordooste-
lijke richting naar ondiep water.
Aan boord waren elf personen,
waaronder een aantal jeugdige
delinquenten. 
Navraag wees uit dat de kapitein
niet aan boord was en dat nie-
mand van de resterende beman-
ning in staat was het schip te
varen. De Dorus Rijkers zette
hierop twee opstappers over,
waarvan er één benoemd werd

tot ‘kapitein’ van de Salomon. Deze
opstapper, Wolter Zuuring, slaagde
erin het schip naar dieper water te
varen en liep achter de Dorus
Rijkers aan de haven van Den

Helder binnen, hetgeen volgens
plaatsvervangend schipper Rob
Zijlmans onder de heersende
omstandigheden beslist een
compliment waard was.

Opstapper bevorderd
tot kapitein 
Den Helder – 12 september 2004 
Wind: ZW 8

De Koos van Messel werd om
23.20 uur gealarmeerd voor een
jacht, genaamd Lichtekooi, met
roerproblemen, 44 mijl van
IJmuiden. Ruim twee uur later
was de reddingboot ter plaatse
en kon opstapper Van der
Hammen worden overgezet om
de situatie op te nemen. De vier-
koppige bemanning bleek zee-
ziek, vermoeid en angstig. Ter
plaatse stond een ruwe zee en
een harde wind, kracht 7. De
bemanning van de Koos van
Messel maakte om 01.20 uur een
sleepverbinding en begon aan
een zeseneenhalf uur durende
sleepreis naar Hoek van Holland.
De jachtbemanning kon die tijd
gebruiken om bij te slapen, Van
der Hammen bleef de gehele reis
in de kuip. Om 08.15 uur werd de
Lichtekooi afgemeerd in de
Berghaven (Hoek van Holland).
De reddingbootbemanning at een
broodje en een kop soep en ging
vervolgens volle kracht terug
naar IJmuiden, waar ze om 11.00
uur moe maar voldaan aankwam.

Koos van Messel nacht
over op zee 
IJmuiden - 10/11 oktober 2004
Wind: O 7

Knappe evacuatie gewonde zeeman 
Hoek van Holland – 14 oktober 2004 
Wind: O 7

Om een gewonde zeeman te evacueren van de Panamese coaster
Columbian Express, moest de bemanning van de Kapiteins Hazewinkel
net na middernacht eerst 14 mijl uit en vervolgens een vrijboord van
zeven meter overbruggen. Omdat de patiënt gewond was aan zijn hand,
was gebruik van de loodsladder uitgesloten. De man diende per brancard
te worden overgenomen, hetgeen met twee meter zee en een groot hoog-
teverschil tussen de coaster en de reddingboot allesbehalve eenvoudig
was. Twee opstappers maakten de man gereed voor transport, waarna de
brancard werd neergelaten. Om 02.00 uur was de gewonde aan boord
van de Kapiteins Hazewinkel. Door de harde oostenwind was de thuisreis
niet bepaald comfortabel, maar te doen. In de Berghaven stond een
ambulance klaar om de man naar het Havenziekenhuis te brengen. 

De reddingboot
Kapiteins
Hazewinkel van
station Hoek van
Holland.
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Droom spat in zicht van
de haven uiteen 
Cadzand / Breskens –
21 september 2004 
Wind: NW 9

Het Nederlandse zeiljacht Floating
Dream was vanuit Spanje onder-
weg naar Breskens, maar moest
vlak voor haar eindbestemming
een mayday uitzenden. Het schip
liep met stormweer bij de Zwarte
Polder aan de grond. De redding-
boot Winifred Lucy Verkade-Clark
vertrok om 21.05 uur uit het boot-
huis in Cadzand, terwijl over het
strand het hulpverleningsvoertuig
van station Cadzand naar de opge-
geven positie reed. 
De bemanning van de Cadzandse
strandreddingboot trotseerde de
branding en nam bij het ter plaatse
komen eerst de situatie in zich op.
De Floating Dream was nog maar
twintig meter van het paalhoofd
verwijderd. De walploeg zette
vanaf het strand zoeklichten op
het paalhoofd, terwijl de
Cadzandse redders aan boord
spoedoverleg voerden. Ze verzoch-
ten de Kustwacht om ter assisten-
tie de reddingboot Zeemanshoop
van Breskens te alarmeren.
Aansluitend begon de Winifred
Lucy Verkade-Clark aan de eerste
poging om een sleepverbinding
met het jacht te maken. 
De eerste poging slaagde meteen.
De sleeplijn werd uitgestoomd tot
75 meter, waarna de reddingboot
voorzichtig kracht op de draad
zette. Het trekken duurde maar
kort, want al na vijf minuten brak
de tros. De reddingboot deed
meteen een tweede vastmaak-
poging en ook die gelukte. Maar
ook ditmaal begaf de sleeplijn het
al na een paar minuten. 
Besloten werd de tevens gearri-
veerde Zeemanshoop een laatste
poging te laten wagen. Door het
vallende water bleek deze poging
echter vruchteloos. Het jacht zat
aan de grond en tegen de palen. De
jachteigenaar werd door de
Kustwacht geadviseerd een berger
in te schakelen.
De beide reddingboten keerden
terug naar hun stations, de KNRM-
truck bleef op enkele meters van
het jacht stand-by, omdat de
bemanning ervoor koos om aan

boord te blijven. Het lage waterpeil
maakte dat overnachten aan boord
niet gevaarlijk was. 
Rond 03.00 uur in de ochtend was
er weer voldoende water en meld-
de de Winifred Lucy Verkade-Clark
zich bij de sleepboot Multrarug 5,
die voor het maken van een sleep-
verbinding afhankelijk was van de
reddingboot. De omstandigheden
waren er in vergelijking met de
avond ervoor niet bepaald op voor-
uit gegaan, maar niettemin stem-
den de redders erin toe om te
trachten een sleeptros aan boord
van het jacht te krijgen. Tientallen
pogingen werden ondernomen,
maar langszij gaan bleek in de drie
meter hoge branding onmogelijk. 
Uiteindelijk werd in overleg met de
sleepbootkapitein en de jachteige-
naar besloten de pogingen te sta-
ken. De Winifred Lucy Verkade-
Clark ging rond 08.00 uur retour
station, de truck volgde een uur
later. 
Al het materieel werd in gereedheid
gebracht voor een volgende uitruk
en na een actie van ruim 14 uur
trok de bemanning de deur van het
boothuis achter zich dicht. De
meeste bemanningsleden gingen
rechtstreeks door naar hun werk… 
De Floating Dream werd uiteindelijk
door middel van een kraan gebor-
gen.

Uit het verslag van schipper
J. v.d. Sar: 
Opgebeld door het Kustwacht-
centrum om een patiënt af te halen
van een schip dat Rotterdam aan
zou lopen. Het ging om de coaster
Afiya die 20 mijl west van Hoek
van Holland voer en onderweg was
naar Noorwegen, maar vanwege
het gewonde bemanningslid eerst
Rotterdam zou aanlopen. Zijn ter
plaatse gegaan en de opstappers
De Jong (is arts) en De Vos overge-
zet. Zij hebben de man onderzocht
en De Jong kon de hoofdwond ter
plekke verzorgen. De Afiya kon
haar reis naar Noorwegen
daardoor voortzetten. Wij zijn
retour station gegaan. De service
van de KNRM gaat steeds verder…

Hoofdwond aan boord
verzorgd 
Hoek van Holland – 22 augustus 2004 
Wind: N 6

Daags na de stranding wordt de
ravage goed zichtbaar.
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Uit het verslag van schipper P. van Eeekelen:
Om 15.05 uur alarm voor een vastgelopen jacht bij de Nieuwe Zeug.
Wind was zuidwest, knobbelig zeetje. Bij navraag bleek dat het jacht
al twaalf uur vastzat en dat de bemanning al die tijd getracht had los
te komen. Door de golfslag raakten ze echter steeds verder vast en
uiteindelijk hebben ze met hun gsm de Kustwacht om hulp gevraagd.
Hebben vanaf de Narwal twee man overgezet, een sleepverbinding
gemaakt en het jacht naar dieper water getrokken. Daar het jacht
losgegooid en het begeleid naar de geul. Om 16.10 uur retour station.

Wat laat aan de bel getrokken…
Den Oever – 11 september 2004 
Wind: ZW 6

De vuurtorenwachter van Schiermonnikoog hield een
jacht in de gaten dat net boven de gronden zat en
telkens de gronden opzocht en vervolgens weer
omdraaide. De torenwachter vertrouwde dat niet en
informeerde de reddingstations van Schiermonnikoog
en Lauwersoog. Omdat station Lauwersoog op dat
moment bemand was, werd besloten de Annie Jaoba
Visser op verkenning uit te sturen. Op aanwijzingen van
de torenwachter trof de reddingboot het jacht Le
Printemps net boven de wrakton van de Kai aan. De

schipper meldde dat hij het Westgat zocht, maar het
niet kon vinden. Uiteindelijk wilde de man naar
Lauwersoog. De Annie Jacoba Visser stoomde het jacht
voor naar binnen, maar tussen de WG 1 en WG 3 kreeg
het jacht motorproblemen. De reddingboot maakte
verbinding en sleepte het scheepje naar Lauwersoog. 
“Dankzij de goed oplettende man op de vuurtoren van
Schiermonnikoog is in deze erger voorkomen. Dat wil
ik toch wel even vermelden!”, zo besloot reddingboot-
schipper Bert de Boer zijn rapport.

Oplettende vuurtorenwachter voorkomt erger 
Lauwersoog – 19 augustus 2004 
Wind: ZW 8
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Schipper Theo Nobel van de Anna
Margaretha werd om 13.30 uur
gebeld door de veerboot Sier. Een
van de motoren was uitgevallen
en onder de heersende
omstandigheden had de veerboot
in Holwerd assistentie nodig bij
het afmeren. De Amelander

reddingboot arriveerde om 13.55
uur aan de ‘overkant’, net op het
moment dat de veerboot haar
afmeermanoeuvre inzette. De
Anna Margaretha zette haar neus
tegen de veerboot en drukte het
schip netjes voor de kant. 
Omdat de kapitein aangaf in Nes

graag andermaal gebruik te maken
willen maken van de diensten van
de reddingboot, bleef de beman-
ning in het bemanningsverblijf. Na
een bakje koffie gingen de
Amelanders opnieuw aan boord en
hielpen de veerboot voor de twee-
de maal die dag bij het afmeren.

Reddingboot geeft veerboot laatste zetje 
Ameland – Ballumerbocht – 19 augustus 2004 
Wind: W 9

De bemanning van de Arie Visser hoorde rond 09.30
uur via de scanner een noodbericht van de coaster
Lumare. De kapitein meldde een slagzij over bakboord
en een schuivende deklast hout. De Lumare bevond
zich in de route boven Terschelling. Er stond een west-
noordwesterstorm en een gemiddelde golfhoogte van
vier meter. De kapitein wilde naar Harlingen om daar
de deklast opnieuw vast te zetten, maar de vuurtoren
Brandaris raadde hem ten stelligste af onder deze
omstandigheden door het Stortemelk te komen. Toen
de kapitein dat advies in de wind sloeg en toch naar
binnen kwam, werd voor de zekerheid de Arie Visser
gealarmeerd. 
De Arie Visser voer uit en lag om 11.45 uur bij de
Verkenner Stortemelk de houtboot op te wachten. De
sleepboot Hunter was ook in de buurt, maar die
stoomde door naar een in nood verkerende coaster
boven Ameland (zie pag. 4/5). 
De Lumare was met het oog op de waterstand eigenlijk

te vroeg bij het Stortemelk, maar voor de wind en de
stroom uit was langzamer varen niet mogelijk. Ook
durfde de kapitein het schip niet te draaien, omdat hij
dan dwars op de golven zou komen te liggen. En dus
liep de coaster het gat in, van dichtbij gevolgd door de
Arie Visser. Tussen de boeien 1 en 3 van het Zuider
Stortemelk ging het bijna mis: een golf gooide de
Lumare over stuurboord, waardoor de pakketten hout
ook naar stuurboord schoven. Samen met de ballast-
tank, die was gevuld om tegenwicht te bieden aan de
slagzij, veroorzaakte dit een bijna-kapseis naar stuur-
boord. De kapitein riep om sleepboothulp, waarop de
Hunter haar reis naar de Fagervik afbrak en terugkeer-
de naar de Lumare. Na het ontballasten was de situatie
echter weer snel onder controle. Toch werd het nog
één keer spannend, toen de Lumare in het Stortemelk
een noordoostelijke koers moest varen, maar het liep
goed af. De Arie Visser bleef stand-by tot het schip bij
de VL 9 voor anker ging.

Arie Visser begeleidt coaster met stormweer naar binnen
West-Terschelling – 21 september 2004 
Wind: NW 9

Het is duidelijk te zien dat de
Lumare deklast verliest, maar
ondanks dat weet de kapitein zijn
schip behouden binnen te brengen.

De Arie Visser volgt de verrichtin-
gen van de Lumare van dichtbij. De
reddingboot behoefde uiteindelijk
niet in actie te komen.
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RMD-rapportages 
✚ Pijnlijke borst 
21-10-2004. Aan boord van tanker
heeft opvarende tijdens het ankeren
bij ZW 8/9 een stuk van de ankerspil
tegen de borst gekregen. Man heeft
pijn op de borst. Evacuatie met
helikopter geregeld naar Westeinde
Ziekenhuis in Den Haag. 

✚ Bang voor nieuwe infarct
02-10-2004. 57-Jarige WTK van
coaster, 40 mijl noord van
Terschelling, heeft zeven jaar gele-
den een infarct gehad en heeft nu
opnieuw pijn op de borst. Klachten
komen overeen met toen. In overleg
met SAR-arts is evacuatie met heli-
kopter geadviseerd. Patiënt is over-
gevlogen naar ziekenhuis Dokkum.

✚ Malaria 
28-09-2004. Visserman bij
Mauretanië heeft hoge koorts (39,9
graden Celcius), voelt klam en zwete-
rig aan en heeft donkere urine.
Diagnose malaria, mede vanwege het
feit dat man afkomstig is uit gebied
waar Malaria heerste. Schrijven man
zevendaagse kuur voor. Temperatuur
zakt in één dag naar 36,6 graden.
Patiënt maakt op advies kuur af. Na
drie dagen eet de man weer normaal.
Ook is hij weer aan het werk. 

✚ Val van trap 
21-09-2004. Matroos van zeeschip
was in haven van Willemstad van
2,5 meter hoge trap gesprongen en
klaagt nu over pijn in de heup.
Patiënt ligt aan dek onder een
paraplu. Pols blijft constant, maar
bloeddruk daalt snel. Kapitein erg
ongerust, te meer daar ambulance op
zich laat wachten. Kapitein gerustge-
steld ten aanzien van de bloeddruk
en geadviseerd eventueel morfine
toe te dienen. 

✚ Eenvoudige heimwee 
20-06-2004. Russische matroos
klaagde over hart- en maagklachten
en wilde naar huis. Op aanraden in
Ierland naar arts geweest, maar die
constateerde geen enkele afwijking.
Slotconclusie luidde dat de 31-jarige
man heftig reageerde op een aloud
probleem: heimwee. Matroos is in
eerste de beste haven van boord
gegaan. Tot die tijd ter kalmering
medicatie voorgeschreven.

Vereende krachten redden bemanning en schip
Diverse reddingstations – 4 augustus 2004 
Wind: NW 2

Vier reddingboten, een KNRM-truck en drie bergingsvaartuigen
kwamen er deze avond aan te pas om het jacht Prime Time en haar
vierkoppige bemanning voor een letterlijke ondergang te behoeden.
Het scheepje was in de Eierlandse Gronden op een wrak gelopen en
maakte snel water. Vanuit De Cocksdorp vertrok de Beursplein 5, ter-
wijl de Zalm vanaf het Texelse strand werd gelanceerd. Ter assistentie
kwamen vanaf Vlieland de reddingboten Graaf van Bylandt en Huibert
Dijkstra over. De Beursplein ging bij het jacht langszij en kon de vier
opvarenden tijdig aan boord nemen. Vanaf dat moment werd het zaak
om het jacht te bergen. Drie bergingsvaartuigen zetten hun pompen
over en de reddingboten deden hetzelfde. Voor extra pompcapaciteit
werd het KNRM-hulpverleningsvoertuig verzocht met pompen naar
paal 28 te komen, waar ze aan boord werden gezet van de Zalm. Toen
alle pompen volle kracht draaiden, bracht de Zalm een sleeplijn over.
De sleep werd aan de bergers gegeven, omdat die van de verzeke-
ringsagent de opdracht hadden gekregen. Om 23.30 uur lag de laatste
reddingboot weer afgemeerd en kon niet alleen worden teruggekeken
op een succesvolle redding, maar ook op een geslaagde samen-
werking tussen diverse reddingstations en de bergers. 
De bergers slaagden er ondanks alle pompen niet in het jacht naar de
haven te slepen. Ze waren genoodzaakt het jacht op strand te zetten.
De reddingbootbemanning regelde voor de geredden onderdak en eten. 

De Beursplein 5
op weg naar de
Eierlandse
Gronden. 
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Uit het verslag van schipper C. Bot: 
Kreeg de vraag of we een visser
wilden begeleiden die als gevolg
van een binnenkomende zee
kortsluiting op de brug hadden.
Hierdoor waren de navigatiemid-
delen en –lichten niet meer
beschikbaar. Gingen om 19.25 uur
aan boord en zetten koers richting
de Verkenningston Molengat. Via
de VHF vroegen we aan de sleep-
boot Smit Rotterdam, die de UK
133 begeleidde, waar wij de kotter
zouden overnemen voor

begeleiding naar Den Helder.
Afgesproken werd dat we elkaar
bij de Verkenningston zouden
ontmoeten. Gaven om 20.05 uur
aan de verkeerscentrale door dat
we met de kotter naar binnen
kwamen en meldden tevens dat
het schip compleet verduisterd
was en derhalve voor andere
scheepvaart zeer slecht waar-
neembaar. Meerden de kotter om
20.43 uur af en gingen vervolgens
bij de visserlui aan boord voor
een bakkie koffie.

Binnenkomende zee veroorzaakt black-out 
Den Helder – 22 november 2004 
Wind: W 6



Boorplatforms komen gevaarlijk dichtbij 
Katwijk aan Zee – 25 juli 2004 
Wind: W 5
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Het jacht Louern maakte vanuit Lowestoft (UK) de over-
tocht naar Nederland, toen zich op zo’n 30 mijl van de
Nederlandse kust problemen voordeden met de motor en
de giek. Hierdoor kon de eigenaar en enige opvarende met
moeite uit de buurt blijven van daar gesitueerde boor-
platforms. Personeel van de platforms waarschuwde het
scheepje met een geluidssignaal, waarop de man via
kanaal 16 alarm sloeg. De reddingboot De Redder
(Katwijk) ging ter plaatse en bracht een sleepverbinding
tot stand (foto’s 1 en 2). Gedurende de gehele sleepreis
bleven twee bemanningsleden van de Katwijkse redding-
boot aan boord van de Louern (foto 3). Vlak voor de
Scheveningse nam de reddingboot Jan van Engelenburg de
sleep over (foto 4). De Scheveningers meerden het scheepje
af in de voor hen bekende jachthaven. De Redder keerde
terug naar Katwijk, waar zij zes uur na de melding
arriveerde.
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Achtergrond
Geredden keren terug naar Terschelling voor ontmoeting met redders  

“Wat moet je zeggen tegen iemand die je leven   

Op 4 juni 2003 werden

Paul van ’t Hoogerhuijs

en Annemiek van

Veldhuizen door de

reddingboot Frans

Hogewind gered, nadat

ze ruim een uur zonder

zwemvest in de

Waddenzee hadden

rondgezwommen. Op 9

december 2004 keerde

het tweetal terug naar

Terschelling voor een

ontmoeting met hun

redders van weleer. De

redactie van De

Reddingboot reisde

mee voor een ooggetui-

genverslag.
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Paul en Annemiek zijn levenslustige
midlifers. Tijdens de overtocht naar
Terschelling vertellen ze aan de
hand van meegebrachte foto’s hon-
derduit over hun avonturen. Paul is
een ervaren zeiler. Dat blijkt wel uit
de manier waarop hij praat. Het jar-
gon is dat van een echte zeeman en
de passie voor het water en het
varen druipt van hem af. Toch valt
het plotseling stil. De Koegelwieck
passeert de boei BS 2a. “Daar is ons
scheepje gezonken…”, zegt hij gela-
ten. Er valt een kille stilte, maar die
duurt maar kort. Al na een paar
seconden hervindt de
Amsterdammer zich knap. “Apart
zeg”, zegt hij met een brede grijns. 
Annemiek is duidelijk meer aange-
daan. “M’n hart klopt in mijn keel”,
zegt ze eerlijk. Paul legt zijn hand

op haar schouder en glimlacht
bemoedigend. 

Op Terschelling gaat het stel eerst
naar het bemanningsverblijf op West.
Daar doen ze zich te goed aan een
dubbele portie snert. “Hém herken ik
nog!”, zegt Annemiek, wijzend naar
schipper Ane Ruijg. De aanwezige
opstappers Berghuis, Cupido en
Schuttel schuiven ook aan en kijken
wat onwennig naar de twee gasten,
die ze op 4 juni 2003 vanaf de Frans
Hogewind overgezet kregen op de
Arie Visser om hen met spoed naar
Harlingen te brengen. “We horen
eigenlijk nooit iets van mensen die
we geholpen of gered hebben”, ver-
klaart Ruijg de wat ongemakkelijke,
maar later ongedwongen sfeer in het
bemanningsverblijf.

“Deze mannen komen mij inderdaad
bekend voor”, zegt ook Paul. “Wij
hebben natuurlijk ook best lang bij
hen aan boord gezeten of gelegen.
Of ik onze eigenlijke redders van
Paal 8 ook zal herkennen, betwijfel
ik. We zijn op het hoogtepunt van
de hectiek bij hen aan boord
getrokken en vrijwel direct daarna
overgezet op de Arie Visser. Ik denk
dat er geen herkenning meer zal
zijn, maar ik zie er wel naar uit om
die mannen te ontmoeten”. 
Na de maaltijd gaat het hele stel
aan boord van de Arie Visser. De
redders en de geredden gaan
samen terug naar de plaats waar
het allemaal gebeurde. Daar aange-
komen blijft de sfeer opmerkelijk
koeltjes. Wel komen er opnieuw
herinneringen boven. Annemiek:



 heeft gered?”
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“We dreven op de stroom en
moesten een boei te pakken zien te
krijgen. De BS 2a misten we tot op
een haar en op dat moment verloor
ik voor het eerst de moed op een
goede afloop. Die kwam nog even
terug toen we aan de horizon sche-
pen zagen varen. Maar omdat die
een andere kant op leken te gaan,
stond ik op het punt van opgeven.
Ik deed een schietgebedje en was al
haast aan het afscheid nemen toen
er opeens een reddingboot naast
ons lag”. Stamelend en half lachend
vraagt ze zich hardop af of op dat
moment haar gebed misschien
werd verhoord…

Aangekomen bij Paal 8 stapt het
gezelschap uit bij het boothuis,
genaamd ‘Verwacht een wonder’.

Kan het mooier? In het bemannings-
verblijf zitten de drie bemannings-
leden die op de bewuste dag aan
boord waren van de Frans
Hogewind. De ontvangst is hartelijk,
maar zonder toeters en bellen. De
redders zitten in overall aan een
grote tafel en drinken koffie uit een
plastic bekertje. Schipper Cor
Bakker zegt weinig, maar geniet
zichtbaar van de gedachte dat deze
mensen grijnzend en handenschud-
dend door ‘zijn’ boothuis rond-
lopen, terwijl ze met iets minder
geluk waren verdronken. “De actie
op 4 juni 2003 was een klassieker”,
zegt hij zonder verdere omhaal van
woorden. “Ook voor ons komt het
niet vaak voor dat je met zekerheid
kunt vaststellen dat je iemand het
leven hebt gered. Ik ben echt blij
dat wij dit voor jullie hebben kun-
nen doen”. 
De twee geredden, die deze dag
worden overspoeld met indrukken
en herinneringen, knikken en glimla-
chen vriendelijk in de richting van
hun redders. Ze zoeken naar een
waardig antwoord, maar vinden die
niet. “Wat moet je zeggen tegen
iemand die je het leven heeft
gered?’, vraagt Annemiek zich hard-

op af. Paul meldt dat ze toentertijd
wel een kaartje hebben gestuurd en
dat ze hebben overwogen om een
kerstpakket te geven. “Maar dat
staat toch niet in verhouding tot
wat je eigenlijk wil zeggen? En daar-
om doe je uiteindelijk maar niks. Ik
denk dat het veel geredden net zo
vergaat”. 

De mannen van Paal 8 weten ook
niet echt wat ze met alle aandacht
moeten. Voor de groepsfoto hijsen
ze zich in hun overlevingspak, maar
nemen daarna ook snel weer
afscheid van de gasten. “We zijn
allemaal vrijwilligers en moeten dus
gewoon weer aan het werk”, zegt
Bakker lachend. Ane Ruijg, de enige
beroepskracht van de KNRM op
Terschelling, drinkt nog een kopje
koffie met Paul en Annemiek alvo-
rens hen terug te brengen naar
West. De hereniging zit erop.
Zonder verheven woorden, zonder
grote cadeaus, zonder tranen en
opgeklopte dramatiek. Wat rest is
een welgemeend genieten van beide
kanten en een simpel “dank jullie
wel” van de geredden. En dat is
meer dan genoeg… 
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Zo helpt U De KNRM

Bij deze uitgave van De Reddingboot vindt u ons jaar-
lijkse verzoek om betaling van uw donatie. Gelukkig
mogen wij rekenen op een trouwe achterban. Veel
Redders aan de wal blijven dat hun hele leven en daar
zijn wij trots op. Niettemin vinden wij de vraag of u aan
uw jaarlijkse bijdrage denkt,  gerechtvaardigd. Het
komt namelijk voor dat een Redder aan de wal zijn
acceptgiro over het hoofd ziet. De KNRM stuurt in zo’n
geval in juli een herinnering. 
Machtigt u de KNRM voor het afschrijven van uw jaarlijk-
se bijdrage, dan bespaart dat kosten. U geeft eenmalig

aan, de KNRM met een bepaalde jaarlijkse bijdrage te wil-
len steunen en de financiële administratie van de KNRM
zorgt voor de afhandeling van uw jaarlijkse donatie. 

Wanneer u wenst over te gaan op machtigen, dan kunt
u in plaats van de bekende acceptgiro het machtigings-
formulier invullen. Heeft u de acceptgiro gemist, dan
kunt u desgewenst via giro 26363 een bijdrage aan de
KNRM overboeken, onder vermelding van ‘bijdrage
2005’. Elke bijdrage is welkom en komt direct ten goede
aan het reddingwerk van de KNRM.

Denkt u aan uw jaarlijkse bijdrage?

De KNRM is op de watersport-
beurzen Boot Holland
(Leeuwarden) en Hiswa
(Amsterdam) aanwezig met een
promotiestand. Vrijwilligers van
de Redding Maatschappij geven
tijdens de beurzen informatie,
verkopen reddingwinkelartikelen
en werven nieuwe donateurs.
Boot Holland is van 4 t/m 9
februari, de Hiswa van 1 t/m 6
maart. 
Op de beroepsvaartbeurs
Rotterdam Maritime (november)
wierf de KNRM 39 nieuwe
Redders aan de wal. Daarnaast
werd voor ruim drieduizend euro
aan winkelartikelen verkocht. 
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Nieuw watersportlogboek steunt KNRM

KNRM present op watersportbeurzen

Watersporter Marjolein van Olst-Dubbeldam uit Amersfoort heeft een log-
boek ontwikkeld voor watersporters, waarin de gebruikelijk zakelijkheid
(en saaiheid) plaats heeft gemaakt voor een gezellige, maar volledige
opzet. Er is plaats ingeruimd voor foto’s, menu’s, bijzondere ervaringen,
kassabonnen (bijvoorbeeld van gedenkwaardige etentjes) en een
uitgebreide checklist met informatie over reistijden, havenfaciliteiten,
weersomstandigheden, e.d.. 
Van elk verkocht logboek krijgt de KNRM een deel van de opbrengst.
Het logboek is bij de boekhandel te bestellen onder ISBN 90-77462-10-4 en
kost € 19,95.
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Per jaar overlijden is ons land ongeveer 160.000 mensen. Velen van hen
hebben bij leven en welzijn te weinig aandacht geschonken aan het goed
en tijdig regelen van de nalatenschap. Het gevolg hiervan kan zijn dat
vermogen en eigendommen een andere bestemming krijgen dan de
overledene misschien had gewild. Bovendien worden nabestaanden in
voorkomende gevallen opgezadeld met allerlei financiële, fiscale en
juridische rompslomp in een toch al emotionele tijd. 
In Erfenis.nl staat nalatenschapsplanning en vermogensovergang door
erven en schenken centraal. In begrijpelijke taal passeren alle relevante
aspecten de revue en worden de belangrijkste begrippen uitgelegd.
Daarnaast wordt vermeld hoe de afvloeiing van vermogen naar de fiscus
zoveel mogelijk kan worden beperkt. 
In het boekwerk wordt de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
opgevoerd als mogelijk doel. De KNRM verstrekt het Erfenis.nl op aan-
vraag en geheel vrijblijvend. Telefoon 0255-548454. 

Boek Erfenis.nl helpt bij het regelen van uw nalatenschap

Op het eenmalige verzoek van de
KNRM om een extra jubileumdona-
tie is een indrukwekkende respons
gekomen. Bij het ter perse gaan van
De Reddingboot hadden de Redders
aan de wal al bijna 300.000 euro bij-
eengebracht, hetgeen genoeg is om
groen licht te geven voor de bouw
van een nieuwe reddingboot voor
De Koog (Texel).     
Een deel van deze opbrengst kwam
tot stand door middel van een
tulpenactie. Bollenkweker Albert
Koomen uit Julianadorp schonk de
KNRM 175.000 tulpenbollen. De
berg bollen werd door vrijwilligers

van station De Koog verpakt in zak-
jes van 50 stuks. DHL distribueerde
de zakjes kosteloos door Nederland
en de bollen werden uiteindelijk
verkocht door de KNRM-stations in
het hele land.   
De KNRM (en het reddingstation De
Koog in het bijzonder) dankt alle
donateurs die een jubileumgift
hebben overgemaakt. Verder is de
KNRM dank verschuldigd aan
iedereen die heeft bijgedragen aan
de tulpenactie!
Naar verwachting kan de nieuwe
boot medio 2005 op Texel in
gebruik worden genomen.

Jubileumactie resulteert in nieuwe reddingboot 

Een nieuwe
reddingboot
van het type
Atlantic 75 is
de inzet van de
jubileumactie
‘180 jaar
KNRM’.

De chauffeur van DHL, die koste-
loos de bollen verspreidde, was
de eerste klant van schipper
Jan van der Sar van station
Hoek van Holland.
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