
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 reddingboot
Watersport-KNWV vertrekt
vol gas vanuit Ekhuizen.
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Nieuws

Reddingrapporten

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 brochu-
re besteedt ondermeer aandacht
aan fiscale voordelen bij schenken,
naamgeving van reddingboten,
periodieke schenkingen, fondsen
op naam, nalatenschappen, schen-
ken bij leven, etc.. Eigenlijk is de
brochure een handig hulpmiddel
voor iedereen die erover denkt om
de KNRM financieel te ondersteu-
nen, ongeacht de vorm van de
schenking. ‘Uw schenking helpt
levens redden’ is geheel vrijblij-

vend aan te vragen bij het hoofd-
kantoor van de KNRM, 0255-548454
/ info@knrm.nl . Zolang de voor-
raad 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 donatie-
pagina’s terecht.

KNRM geeft nieuwe schenkingsbrochure uit 

In de vorige uitgave van De
Reddingboot is melding gemaakt
van het boek Erfenis.nl van prof. mr.
M.J..A. van Mourik, waarin in begrij-
pelijke taal uitleg wordt gegeven
over nalatenschapsplanning en ver-
mogensovergang. Sindsdien hebben
ruim 120 Redders aan de wal geheel
vrijblijvend een exemplaar van het
boek aangevraagd. De schrijvers
willen voorkomen dat uw vermo-
gen na overlijden ongewild een
niet-bedoelde bestemming krijgt.
Erfenis.nl spoort u aan om na te
denken over de bestemming van
uw vermogen en geeft tegelijker-
tijd handvatten om uw wensen ook
tot uitvoer te kunnen brengen.
De KNRM verstrekt Erfenis.nl op aanvraag gratis en geheel vrij-
blijvend. Telefoon 0255-548454 of per email info@knrm.nl

Veel vraag naar boek Erfenis.nl

Schipper Pieter de Jong,
station Elburg.
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De reddingbootbemanning van Hindeloopen heeft
voor het eerst in de stationshistorie de beschikking
over een bemanningsverblijf. Op 22 januari werd
het gebouwtje geopend door mevrouw Titia Visser,
de schenkster van het bemanningsverblijf.

Het bemanningsverblijf werd op verzoek van de
schenkster Sietze Politiek genoemd. Sietze Politiek is
de naam van een oom van mevrouw Visser. Hij
verdronk in 1904 op het IJsselmeer. Naar aanleiding
van dat voorval en uit sympathie voor het werk van
de KNRM, bekostigde de familie Visser eerder al de
bouw van drie reddingboten en een bemannings-
verblijf op Schiermonnikoog.
Het reddingstation in Hindeloopen heeft sinds 1910
geen bemanningsverblijf gehad. Het nieuwe verblijf
doet dienst als ontmoetings- en vergaderruimte
voor de bemanning en als opvangruimte voor
geredden. Het oude blauwe boothuisje op de dijk
blijft dienstdoen als lokaal museum.

Het reddingstation in Ter Heijde kreeg
op 15 januari de beschikking over een
nieuw boothuis. Op die dag werd het
gebouw, genaamd ‘familie Wingelaar’,
geopend door de heer G.C.M.M.
Ruigewaard, executeur-testamentair van
wijlen mevrouw Wingelaar. Zij liet de
KNRM geld na, waardoor de bouw van
het boothuis mogelijk werd.

Het boothuis dient als stallingruimte en
uitvalsbasis voor de reddingboot van Ter
Heijde, maar beschikt tevens over een
bemanningsverblijf, een droog- en opslag-
ruimte voor de overlevingspakken en een
werkplaatsje voor klein onderhoud. Het
boothuis ‘familie Wingelaar’ is qua uiterlijk
aangepast aan de karakteristieke stijl van
het Zuid-Hollandse kustplaatsje. Dankzij

zelfwerkzaamheid van de vrijwillige bemanning kon flink op de
bouwkosten worden bespaard.
Het nieuwe boothuis loopt vooruit op de komst van een nieuwe red-
dingboot voor station Ter Heijde. Nog dit jaar zal de Bruinvis (Atlantic
21) worden vervangen door een
grotere reddingboot van de
Valentijn-klasse. Aangezien het
oude boothuis niet groot genoeg
was voor een Valentijn, was
nieuwbouw noodzakelijk.

De bemanningen van Den Helder
en Egmond aan Zee hebben op 
9 februari een zogenoemde ‘tevre-
denheidsbetuiging’ gekregen. De
redders ontvingen de oorkonde
voor een op 23 juni 2004 uitge-
voerde redding, waarbij een jacht
met tien personen uit een zware
zuidwesterstorm werd gered. De
tevredenheidsbetuigingen werden
uitgereikt door de voorzitter van
de Redding Maatschappij, de heer
L.F.C. Baron van Till. 

De KNRM looft zelden beloningen uit
voor haar eigen bemanningen. In de
laatste vijf jaar werden door de KNRM
bijna 7.500 hulpverleningen uitge-
voerd, waarvan er maar tien werden
beloond met een onderscheiding. De
actie van de reddingboten Dorus
Rijkers (Den Helder) en Adriaan
Hendrik (Egmond aan Zee) op 23 juni
2004 is door het KNRM-bestuur op
waarde geschat, getuige de tekst van
de tevredenheidsbetuiging:

Het bestuur van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij
betuigt zijn dank en waardering aan
de reddingstations Den Helder en
Egmond aan Zee voor de redding op
23 juni 2004 van de tien opvarenden
van het Poolse zeiljacht Dar Natury. 
Door goed zeemanschap en samen-
werking werden bij een zuiderstorm
in zes meter hoge golven tien

opvarenden en het zeiljacht in
veilige haven gebracht, waar met
inzet van alle betrokkenen bij het
reddingstation is gezorgd voor een
voorbeeldige opvang. 

De zware storm van 23 juni 2004
was vooraf, door middel van een
zogenaamd weeralarm, aangekon-
digd en dus was er die dag maar
weinig scheepvaart op zee. Het
Poolse zeiljacht Dar Natury onder-
schatte de elementen en zette door
naar IJmuiden, hetgeen uiteindelijk
resulteerde in een noodbericht. De
reddingboten van Den Helder en
Egmond aan Zee, alsmede het
Kustwachtvaartuig Waker, zetten

koers richting de Dar Natury, die als
gevolg van gescheurde zeilen en een
defecte motor een speelbal was
geworden van de zes meter hoge
zeeën. De Adriaan Hendrik was als
eerste ter plaatse, maar liet de
sleepverbinding over aan de grotere
Dorus Rijkers. De Helderse redding-
bootbemanning slaagde erin een
verbinding tot stand te brengen en
bracht het jacht behouden binnen.
Tijdens de sleepreis wakkerde de
wind aan tot 10 Beaufort. In het
bemanningsverblijf van de KNRM in
Den Helder werd in samenwerking
met het Nederlandse Rode Kruis
een provisorische slaapplaats gecre-
ëerd voor de ontredderde Polen.
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jaargang 95, nummer 2

Stichting Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij 

Opgericht op 11 november 1824.
De KNRM wordt sindsdien 
uitsluitend door vrijwillige bijdragen in
stand gehouden.
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Nieuws
Respons jubileumactie overtreft alle verwachtingen

Nieuwe reddingboot voor De Koog
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Eind vorig jaar deed de KNRM aan
haar achterban het verzoek om
een jubileumbijdrage naar aan-
leiding van het 180-jarig bestaan
van de Redding Maatschappij.
Daarbij werd de aanschaf van een
nieuwe reddingboot voor De Koog
(Texel) als doel gesteld. Een red-
dingboot van het beoogde type
Atlantic 75 kost € 180.000,-. De
jubileumactie leverde ruim drie
ton op. 

De resterende € 120.000,- wordt
gebruikt om de exploitatiekosten
van het Texelse reddingstation te
dekken. Deze meevaller is zeer wel-
kom, aangezien de nieuwe redding-

boot in verbruik een stuk duurder
zal zijn dan de huidige rubberboot.
“Onze Redders aan de wal hebben
ons een geweldig cadeau gegeven”,
aldus directeur Wiebenga. 
Een deel van de opbrengst kwam
voort uit de verkoop van 175.000
tulpenbollen. De bollen werden de
KNRM geschonken door de firma
Koomen uit Julianadorp. DHL ver-
spreidde de partij kosteloos door
het hele land en de bemanningen
van de KNRM namen de verkoop
voor hun rekening. De spontane
verkoopactie leverde € 11.000,- op. 
Het streven is om de nieuwe
reddingboot nog deze zomer in de
vaart te nemen.

Bemanning Hindeloopen eindelijk onder dak

Nieuw boothuis voor Ter Heijde

Tevredenheidsbetuigingen voor Den Helder en Egmond aan Zee

De heer G.C.M.M.
Ruigewaard onthult de
naam van het boothuis.

Dankzij zelfwerkzaamheid van
de reddingbootbemanning kon
het bemanningsverblijf bijzonder
sfeervol worden ingericht.

Mevrouw T. Visser poseert
voor het bemannings-
verblijf dat dankzij haar
schenking kon worden
gebouwd.
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Op 31 januari mocht de KNRM
voor het eerst overlevingspakken
in ontvangst nemen van de
Stichting Van Heemstra-Meybaum
Fonds. Dat zogenaamde Fonds op
Naam schenkt jaarlijks een geldbe-
drag waarvan de KNRM een groot
aantal pakken kan aanschaffen. De
eerste overlevingspakken waren
voor het reddingstation IJmuiden. 

Het fonds werd in 1970 opgericht
door wijlen G.F.K.A. Baron van
Heemstra en benoemde het fonds
tot zijn enige erfgenaam. Het fonds
stelde zich ondermeer ten doel geld-
elijke steun te verlenen aan de
Koninklijke Noord- en Zuid-
Hollandsche Redding Maatschappij
(KNZHRM). De KNZHRM fuseerde in
1991 met de KZHMRS tot de
Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij. In overleg met de Kas
Bank, die het fonds in beheer heeft,
is besloten het vermogen van het

fonds te bestemmen voor nieuwe
overlevingspakken. Elk jaar kan een
aantal opstappers dankzij het fonds
in het nieuw worden gestoken.

KNRM krijgt overlevingspakken van Stichting Van Heemstra-Meybaum Fonds

De reddingboten Eider en Pijlstaart
zijn door de KNRM geschonken aan
de onlangs opgerichte reddingmaat-
schappij van Sri Lanka. De twee rub-
berboten waren in Nederland over-
bodig geworden, maar kunnen op
Sri Lanka nog jaren dienstdoen als
reddingboten in Colombo en Galle.
Diverse reddingmaatschappijen
hebben een verzoek gekregen om de
nieuw opgerichte maatschappij bij

haar oprichting te ondersteunen. De
reddingboten zijn door de
Nederlandse vaarinstructeur en
voormalig schipper Jan Verbiest aan
het Sea Rescue Institute Sri Lanka
aangeboden. 
Enkele dagen na de overhandiging
werd het gebied getroffen door de
Tsunami. De reddingboten bleven
gespaard, maar hebben tijdens de
ramp niets kunnen uitrichten.

De bemanning van de Koos van
Messel neemt de eerste overlevings-
pakken in ontvangst.
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Het Nationaal Reddingmuseum in Den Helder en het
Nationaal Brandweermuseum in Hellevoetsluis geven
Redders aan de wal van de KNRM in 2005 een toe-
gangskorting op vertoon van het donateurbewijs 2005.

Redders aan de wal (de vaste donateurs van de
KNRM) ontvangen na het overboeken van de jaarlijk-
se bijdrage aan de KNRM een nieuw model donateur-
bewijs, waarop naam en donateurnummer staan

vermeld. Het Reddingmuseum in Den Helder en het
Brandweermuseum in Hellevoetsluis geven op ver-
toon van dit bewijs per persoon (en de leden van het
gezin) een korting en doneren per persoon bovendien
€ 1,- aan de KNRM.

Op het donateursbewijs staan telefoonnummers en
internetadressen vermeld waar informatie over
openingstijden is te vinden.

Kortingsaanbod musea

Het reddingstation Katwijk aan Zee is uitgerust met
een nieuw kusthulpverleningsvoertuig. De oude ‘wip-
pertruck’ verkeerde in slechte staat en was dus drin-
gend aan vervanging toe. De KNRM schafte een twee-
dehands Unimog-truck aan en verbouwde de wagen tot
een volledig ingericht kusthulpverleningsvoertuig. De
aanschaf werd mogelijk gemaakt door een nalaten-
schap van de heer L.J. Noort. De inbouwapparatuur
kon worden aangeschaft dankzij een bijdrage van de
Stichting Yske-Walther. Rabobank Katwijk schonk spe-
ciaal voor de truck een zogenaamde restlichtkijker
voor nachtelijke zoekacties. 
Kusthulpverleningsvoertuigen worden ingezet bij zoe-
kacties op moeilijk begaanbaar terrein, zoals strand en
duin. Daarnaast hebben de trucks een ambulancefunc-
tie op het strand. Tijdens zoekacties op zee kunnen de
voertuigen ondersteuning bieden op het gebied van
communicatie en navigatie.

Nieuwe truck voor station Katwijk aan Zee

Het nieuwe Reddingmuseum is
interactief, leerzaam en spannend
voor jong en oud.
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Het nieuwe hulpverleningsvoertuig van station
Katwijk baant zich een weg door de duinen.

Jan Verbiest overhandigt de reddingboten aan het Sea
Rescue Institute Sri Lanka.
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KNRM schenkt overtollig materieel aan Sri Lanka

Kalender
Op het nieuwe donateurbewijs
is tevens een klein calendarium
afgedrukt. Dit vervangt in 2005
het kleine kalendertje met het
oude donateurbewijs, dat voor-
heen zonder persoonsgegevens
werd verstrekt.
Voor 2006 wordt een alternatief
geboden voor het traditionele
kalendertje. U leest daarover
meer in het oktobernummer
van De Reddingboot met de
kerstkaartenactie 2005.

Website
De Reddingboot stelt u viermaal
per jaar op de hoogte van
noemenswaardige zaken binnen
de KNRM. Voor actueler nieuws
beschikt de Redding
Maatschappij over een website,
waarop de reddingstations heel
up-to-date hun verslagen kun-
nen publiceren. De website
www.knrm.nl is een absolute
aanrader voor iedereen die
betrokken is bij het wel en wee
van de KNRM.



Stranding op pier voorkomen 
Scheveningen – 4 januari 2005 
Wind: W 7
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Op het moment dat de bemanning van de reddingboot Jan van
Engelenburg werd gealarmeerd voor de YE 63, was er feitelijk
nog weinig aan de hand. Het vissersschip had rommel in de
schroef gekregen en had dus assistentie nodig bij het aanlopen
van de haven, maar levensbedreigend was de situatie aller-
minst. Wel stond er een harde westelijke wind en een ruwe zee. 
Naast de Scheveningse reddingboot vertrok ook de sleepboot
Oceaan uit de haven. De Jan van Engelenburg was als eerste
ter plaatse op positie 52.12.080 N 04.15.490 E. De visserlui
hadden de zaak onder controle; de kotter lag met de kop op de
golven. Besloten werd de sleepboot af te wachten, waarbij de
Jan van Engelenburg voor de zekerheid in de buurt bleef. De
Oceaan slaagde erin een sleepverbinding te maken. De slee-
preis verliep voorspoedig tot het binnenlopen van de haven.
Eenmaal binnen de pieren wilde de visserman losgegooid
worden, om het laatste stuk op eigen kracht te kunnen doen.
Eenmaal los raakte het schip op drift en dreigde op het haven-
hoofd te stranden. Schipper Pronk van de Jan van Engelenburg
zag dat gebeuren en manoeuvreerde de reddingboot in allerijl
tussen de kotter en de blokken. Langzaam drukte de redding-
boot de kotter vrij van de stenen, waarmee een stranding werd
voorkomen. 
De Jan van Engelenburg assisteerde de YE 63, met de toepasse-
lijke naam ‘Kiek Uut’, bij het afmeren aan de afslag.
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Reddingrapporten
Smakelijk eten! 
Stellendam – 13 december 2004 
Wind: Z 3

Uit het verslag van schipper E. Rodenhuis:
Bijna terug van de vorige actie kregen we om 16.45 uur
een oproep van de Kustwacht voor de Johanna Cornelia,
een vissersboot met motorstoring. Eerst de mensen aan
land gebracht en een verse bemanning meegenomen op
weg naar het lichteiland. Na ongeveer anderhalf uur
varen ter plaatse en boot op sleep genomen. Het was

een sportvisboot met 23 personen aan boord en een
grote keuken. Na een klein uur slepen, riepen ze vanaf
de sportvisboot dat het eten klaar was! Wij haalden de
tros binnen, gingen langszij en namen het eten in
ontvangst. Daarna de Johanna Cornelia weer op sleep
genomen en om 20.30 uur afgemeerd in de buitenhaven.
Het eten was lekker. Verder geen bijzonderheden.

Op het IJsselmeer beperkte het
zicht zich deze dag tot honderd à
honderdvijftig meter. Dat was ook
de reden waardoor het dertig meter
lange charterschip Samenwerking
op de dijk verdaagde, ergens tussen
Laaxum en Oudemirdum. Het red-
dingstation Lemmer werd hiervoor
gealarmeerd. Schipper Klaas
Verhoeff besloot met beide redding-
boten uit te varen, daarbij opmer-
kend dat de rubberboot Wouter

Vaartjes op zichtafstand van de
Anna Dorothea moest blijven. De
kleine boot kon bij het maken van
een sleepverbinding van pas komen. 
Aangekomen bij het Vrouwenzand
moesten de reddingboten naar het
gestrande schip, omdat een charter
van dergelijke afmeting niet direct
op een positie tegen de dijk werd
verwacht. Uiteindelijk vonden zij
de charter, met vier opvarenden
aan boord, op slechts vijftig meter

van de dijk. Er werd een opstapper
aan boord van het schip gezet, die
de sleepverbinding tot stand
bracht. De Samenwerking achteruit
vlotgetrokken. Daarna voorop vast-
gemaakt en naar Stavoren gesleept.
De reddingboten waren om 16.15
uur, drieënhalf uur na de melding,
terug op station.

Grote charter door mist bijna op de dijk 
Lemmer – 30 december 2004 
Wind: ZW 5

De Anna Dorothea gaat met
winderig weer op het IJsselmeer.
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Krachten gebundeld
voor patiënt 
Marken – 11 oktober 2004 
Wind: O 5

Als gevolg van een verkeerd zeetje
had een op leeftijd zijnde opvarende
van de botter HZ 77 een klap gekre-
gen van de helmstok, waarvoor om
13.52 uur alarm werd gegeven. De
man klaagde over pijn in de heup en
de onderrug. Hij hing over de reling
om zijn heup te ontzien en elke
beweging was bijzonder pijnlijk. Het
vermoeden bestond dat de man zijn
heup gebroken had. Vanuit Marken
vertrok de reddingboot Hendrik
Jacob direct naar de opgegeven
positie. De Frans Verkade stoomde
eerst naar Volendam om daar ambu-
lancepersoneel aan boord te nemen.
Twee opstappers van de Hendrik
Jacob sprongen op de botter over
om de patiënt te stabiliseren. Ook
werd de man een deken omgedaan
om onderkoeling te voorkomen. 
Toen even later ook de Frans
Verkade arriveerde, besloten de
hulpverleners om de man aan boord
van de botter te laten. Het scheepje
was Volendam inmiddels tot op
enkele minuten genaderd, de man
was in goede handen en aan lager-
wal was overnemen van een patiënt
niet eenvoudig. In de haven werd de
man overgedragen aan de ambu-
lance, die hem naar het
Waterlandziekenhuis in Purmerend
bracht.
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Op deze vrijdagmiddag maakte een gezin uit
Zwijndrecht een strandwandeling langs de
Westlandse kust. Moeder en dochter moesten
tijdens de wandeling een sanitaire stop maken
en liepen hiervoor naar een hotel nabij het
strand van Ter Heijde. De jongen bleef op het
strand achter. Toen de dames even later op het
strand terugkwamen, was de jongen spoorloos
verdwenen. 
Na enig zoekwerk sloeg de moeder alarm.
Vanwege de snel invallende duisternis sloeg de
alarmcentrale Haaglanden direct groot alarm.
De reddingboten van Ter Heijde, Scheveningen
en Hoek van Holland gingen naar zee, terwijl de

kusthulpverleningsvoertuigen van Ter Heijde en
Scheveningen op het strand begonnen te zoe-
ken. Na verloop van tijd meldden ook de red-
dingsbrigades van Monster en ’s Gravenzande
zich, alsmede een duikteam van de brandweer,
een jeep van de politie en een politiehelikopter. 
Na drie kwartier werd de jongen vermoeid maar
ongedeerd aangetroffen door de truck van
station Ter Heijde. De jongen werd herenigd
met zijn familie en vervolgens opgevangen door
de politie. Hij vertelde dat hij dacht dat zijn
moeder en zus toch zonder hem waren door-
gelopen richting Hoek van Holland. Hij was hen
daarom ‘achterna’ gelopen.

Grote zoekactie naar vermiste jongen 
Ter Heijde / Scheveningen / Hoek van Holland – 22 oktober 2004 
Wind: NW 3 

Schipper Adam
Louwen van
station Ter Heijde.

KNRM-bemanningsleden
vechten met man en
macht voor het leven
van de potvissen.

De Arie Visser blaast met
de waterjets zand onder
de potvissen vandaan. Het
bleek dé oplossing te zijn.
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Uit het verslag van schipper E. Rodenhuis: 
Opgepiept voor een zeiljacht aan de grond in het Slijkgat. Iets voor
18.00 uur uitgevaren en ongeveer een half uur later met de reserve-red-
dingboot Javazee ter plaatse. Het jacht Watergraaff lag net naast de
boeien tegen het strand aan te rollen. Hebben eerst een werplijn over-
gegooid, maar de mensen aan boord waren té erg van slag om daar
iets goeds mee te doen. Omdat we met de Javazee niet dichtbij het
jacht konden komen, besloten we twee opstappers op het strand af te
zetten. De jongens zijn door de branding naar het jacht gelopen en aan
boord geklommen. Al lopend kwamen ze al stukken van het roer tegen. 
Omdat het water opkwam, was de verwachting dat de golfhoogte, die
nu een meter bedroeg, verder zou toenemen. Er was dus haast gebo-
den. De mensen konden niet van boord worden gehaald. Maar met
eigen mensen op de Watergraaff lukte het wel om snel een verbinding
te maken. We trokken het scheepje vlot, waarna we het direct naast de
Javazee knoopten. We zetten een pomp over, maar dat bleek niet
nodig. Het lekwater kon door de boot zelf worden geloosd. De
geschrokken zeilers hebben we aan boord genomen, zodat ze wat tot
rust konden komen. Ondertussen een kraan besteld, die de Watergraaff
uit het water haalde. Om 21.00 uur lagen we weer afgemeerd.

Op tijd uit de branding 
Stellendam – 19 december 2004 
Wind: NO 4

De 26 meter lange Zeebrugse
kotter Annie B was met drie man
vissende ter hoogte van de R4
en was onderweg naar de vis-
afslag in Colijnsplaat, toen de
smeeroliedruk van de hoofd-
motor wegviel. De motor stopte
ermee, waardoor de Z 28 stuur-
loos werd. De reddingboot
Koopmansdank werd gealar-
meerd en die maakte ondanks
de zeegang verbinding met de
kotter en sleepte het vissers-
schip naar Colijnsplaat.

Kotter stuurloos in de
golven 
Noordland-Burghsluis –
22 december 2004 
Wind: ZW 6-7

Veerbootkapitein Jelle van Randen nam op de Waddenzee enkele grote
walvissen waar en gaf dit door aan de Kustwacht. De SAR-heli werd op
verkenning uitgestuurd en die zag dat aan de westkant van de Richel
twee walvisachtigen waren gestrand. De reddingboten Huibert Dijkstra
en Leng van Vlieland en de Arie Visser van Terschelling kregen hiervoor
alarm. Daarnaast zetten ook enkele bergingsvaartuigen en het politie-
vaartuig P 49 koers naar de opgegeven positie. 
Eerst werd gepoogd met mankracht de beide potvissen naar dieper
water te duwen, maar dat bleek een onmogelijke opgave. Er volgde
overleg met het Dolfinarium, die de hulpdiensten adviseerde om de
beesten door middel van kabaal in beweging te krijgen.   
De Arie Visser en het bergingsvaartuig Tempest gingen vlak voor de
naar schatting dertien meter lange beesten liggen, om enerzijds met de
waterjets zand onder de vissen vandaan te blazen en anderzijds voor de
nodige onrust te zorgen. Die werkwijze wierp zijn vruchten af, want na
verloop van tijd kwamen de potvissen vrij. Alle voorhanden zijnde
schepen vormden direct een cordon tussen de vissen en het strand.
Telkens weer probeerden de vissen terug te keren naar het strand, maar
de schepen misten hun uitwerking niet. Rond 18.00 uur,
drie uur na de melding, verdwenen de beesten in de
vaarroute ten noordoosten van Vlieland onder water en
zijn sindsdien niet meer gesignaleerd. Het is te hopen
dat de dieren de weg naar hun oorspronkelijke leefge-
bied hebben teruggevonden.

Potvissen naar dieper water gekregen 
Vlieland / West-Terschelling – 2 november 2004 
Wind: O 4

De Javazee lag als
reserve-reddingboot
tijdelijk in Stellendam.
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De vereniging Natuurmonumenten voert sinds jaar en dag vogeltellingen
uit op het beschermde natuurgebied Griend, een eilandje in de
Waddenzee, halverwege Harlingen en Vlieland. Op 12 februari zou een
viertal vogelwachters het eilandje verlaten door zich voor opkomend tij
aan boord van de botter Bornrif te begeven. Zo ver kwam het echter niet,
want de Bornrif raakte in problemen toen het ankergerei het in de snel
aanschietende zee begaf. Het schip strandde op een bank voor de
Grienderwal, buiten bereik van de vogelwachters, die vanaf dat moment
gevangen zaten op een snel onderlopende zandplaat. Besloten werd de
hulp van de KNRM in te roepen. 
Even na 11.00 uur werd de bemanning van station Harlingen opgeroepen.
De beide Harlinger reddingboten vertrokken met spoed richting Griend.
De wind was aangetrokken tot stormkracht, waardoor het met name voor
de rubberboot allesbehalve een plezierreis werd. 
De Wiecher en Jap Visser-Politiek zette koers naar de Bornrif en bracht
om te beginnen de tweekoppige bemanning in veiligheid. Vervolgens werd
het schip vlotgetrokken en naar dieper water gesleept. Daar kon de
bemanning het zelf weer klaren; de reddingbootbemanning werd bedankt
voor de hulp. 
Ondertussen had de Abt de vier vogelwachters aan boord genomen, die
bij aankomst van de reddingboot al tot over hun knieën in het water
stonden. De mannen werden overgebracht naar de Wiecher en Jap Visser-
Politiek. Omdat het door de hoge zeegang niet vertrouwd was om de
mannen over te zetten op de Bornrif, bracht de reddingboot de vier naar
Harlingen. De mannen waren onder de indruk van alles wat hen was over-
komen en hun redders dankbaar voor de snelle en professionele inzet.

Vogelwachters in storm van Griend gehaald 
Harlingen – 12 februari 2005 
Wind: W 9
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De reddingboot trekt de Bornriff vlot.

Drijfnat, koud en geschrokken varen de vogel-
wachter met de Wiecher en Jap Visser-Politiek
mee naar Harlingen.

RMD-rapportages 
De Radio Medische Dienst
(RMD) is een onderdeel van de
KNRM. Artsen van de RMD
adviseren zeelui over de ge-
hele wereld in geval van ziek-
te of een ongeval. Vanwege
privacy zijn persoonlijke en
scheepsgegevens weggelaten.
Uit de rapportages van de
artsen:

✚ Hernia is mogelijk 
Patiënt klaagt over buikklachten
en is onrustig. Man is in Italië naar
arts geweest en is in 2003 geope-
reerd aan dezelfde klachten. Toen
was tillen aanleiding voor de
klachten en ook zijn zware gewich-
ten getild. Hernia behoort tot de
mogelijkheden. Daarom bedrust
geadviseerd en zo snel mogelijk
chirurgisch onderzoek. 

✚ Bang voor legionella 
Opvarende van zeeschip had in
Spanje douchegelegenheid

bezocht. Daarna werd bekend dat
op die locatie Legionella was
aangetroffen. Man is bang voor
besmetting en vraagt of hij zich
moet laten onderzoeken. Arts
heeft dat dringend aanbevolen. 

✚ Evacuatie met helikopter 
Russisch zeeschip heeft patiënt
aan boord met hevige pijn in de
maagstreek. Schip vaart bij
Finisterre, maar overleg met
Spaanse artsen loopt door taal-
problemen op niets uit. Man is
inderdaad moeilijk te verstaan,
maar de essentie van zijn bood-
schap is duidelijk. Patiënt heeft
harde buik (“like metal”) en is al
enige uren “cold sweating”. Arts
adviseert evacuatie per helikopter
naar La Coruna. 

✚ Wond en fractuur 
Varend op de Rode Zee, op enige
uren van Djebba, heeft patiënt in
de machinekamer een onderbeen-
fractuur opgelopen. Ook is er
sprake van een forse wond. Arts

heeft uitleg gegeven over fractu-
ren, spalken en wondbehandeling.
Verder morfine als pijnstiller ge-
adviseerd. Schip zou weer bellen
als het niet ging, maar niets meer
vernomen. 

✚ Medicijnkist zoek 
Schipper van viskotter neemt
contact op. Man klinkt in panieke-
rig en vraagt helikopterevacuatie
aan voor één van zijn bemannings-
leden. De 25-jarige patiënt heeft
hevige pijn in de onderbuik, moet
veel overgeven en zit vooroverge-
bogen. Visserlui zien weinig heil in
verder onderzoek van de buik. Er
is geen apparatuur aan boord,
zelfs geen thermometer. Na wat
speurwerk worden wel goede pijn-
stillers gevonden. Kotter zit 7 mijl
buiten de haven. Advies luidt om
de haven aan te lopen. De
Kustwacht regelt een ambulance
voor vervoer naar het ziekenhuis.
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Verwarde Pool uiteindelijk blij met redding 
West-Terschelling / Schiermonnikoog / 12 oktober 2004 
Wind: ZO 6

Het zeiljacht Gawot, met aan boord een 74-jarige
Poolse solozeiler, was vanuit Borkum vertrokken
richting Nordeney, maar verlegde in de nacht van 8
op 9 oktober zijn koers richting Schiermonnikoog.
Daar belandde de Pool in onbekend vaargebied, met
als gevolg dat hij aan het dalen kwam. De vuurtoren
van Schiermonnikoog zag het onverlichte scheepje
vreemde manoeuvres maken en waarschuwde de
reddingboot Koning Willem I. Die ging langszij, maar
de Pool weigerde hulp en zette weer koers naar zee. 
Daar belandde de man in slecht weer, waardoor hij
problemen kreeg met zijn giek. Toen vervolgens ook
de brandstof opraakte, waren de problemen niet
langer te overzien. De Pool stak een handstakellicht
af, dat gezien werd door een vissersboot. De visserlui
schoten te hulp, maar om niet bekende redenen
weigerde de Pool opnieuw hulp te aanvaarden.
Hierop vervolgde de kotter zijn weg, maar niet
zonder hun bevindingen door te geven aan de
Kustwacht. 
Een paar uur later werd de Gawot waargenomen door
de Engelse coaster Scott Trader. Omdat het zeilbootje
temidden van twee tot drie meter hoge zeeën stuur-

loos ronddobberde, ging de kustvaarder bij het
scheepje langszij. De bejaarde zeiler werd van boord
gehaald en maakte een verwarde indruk. De Engelsen
vroegen via de Kustwacht om assistentie van een
reddingboot. De Arie Visser vertrok om 17.55 uur
vanuit de haven van Terschelling voor een reis van
50 mijl. Om 19.40 uur was de zeiler aan boord van de
reddingboot. De man verkeerde in een redelijke
gezondheid, maar was wel erg vermoeid. Hij had twee
etmalen niet geslapen. 
Eenmaal aan boord vertelde hij dat hij al twee jaar
met zijn scheepje onderweg was. Hij verdiende wat
geld door viool te spelen en leefde verder een zwer-
vend bestaan. In het Kanaal had hij bij windkracht 9
zijn rolfok verspeeld en had toen een Franse redding-
boot langszij gehad. Na meerdere malen hulp te
hebben afgewezen, zei de man nu bijzonder blij te
zijn met de assistentie, want hij was aan het einde
van zijn Latijn. 
Het bergingsvaartuig Tempest sleepte de Gawot naar
Terschelling.
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Zinkende coaster behouden binnengebracht 
Hoek van Holland / Scheveningen – 14 februari 2005 
Wind: NW 6-7

De Panamese coaster Fritind was
met een lading maïs vanuit
Rotterdam onderweg naar Averoy
(Noorwegen), toen de kapitein 8
mijl ten westen van Hoek van
Holland bemerkte dat zijn schip
water maakte. Twee grote gaten ter
hoogte van de machinekamer en
net boven de waterlijn, zorgden
ervoor dat er als gevolg van de
hoge zeegang (3-4 meter) water
binnendrong. In eerste instantie liet
het zich bijzonder ernstig aanzien.
De kapitein ging ervan uit dat de
Fritind zou afzinken en sloeg alarm.
De Kustwacht alarmeerde onder-
meer de reddingboten van Hoek
van Holland en Scheveningen.
Het zeeschip Tor Humbria voer in
de buurt van de Fritind en ging
voor de zekerheid ter plaatse, maar
kon niets uitrichten. Het wachten
was op de reddingboten. Die had-
den bij aankomst een zware reis
achter de rug, aangezien er als
gevolg van een storm in de voorbije

dagen nog altijd drie tot vier meter
zee stond. 
De reddingboot Christien, die tijde-
lijk in Hoek van Holland gestatio-
neerd lag, arriveerde om 22.05 uur
als eerste bij de coaster. De kapi-
tein vroeg de Hoekse redders om
uit voorzorg direct drie man van
zijn bemanning van boord te halen.
De bemanning van de Christien
ging aan dek. Schipper Van der Sar
zette de reddingboot tegen de
Fritind en de drie Russische matro-
zen sprongen over. 
Inmiddels was ook de Jan van
Engelenburg ter plaatse gekomen.
Twee Scheveningers sprongen,
vergezeld van een motorpomp, op
de coaster over. Getracht zou wor-
den om het binnenkomende water
verder voor te blijven. Er waren
sleepboten onderweg en dus was
het zaak om tijd te winnen. 
Achtereenvolgens meldden zich
vaartuigen van de Havendienst en
de politie, alsmede een reddingheli-

kopter bij het gehavende schip,
maar niemand kon verder iets uit-
richten. Het was zaak de Fritind
tijdig een haven binnen te slepen. 
Rond 23.00 uur leek de zaak onder
controle. Het waterpeil in de Fritind
nam niet langer toe en ook de slag-
zij zette niet door. De sleper
Fairplay 23 maakte verbinding en
sleepte het schip richting de
Europort. De reddingboten bleven
voor de zekerheid stand-by. Toen
de sleep voorspoedig vorderde,
nam de Jan van Engelenburg haar
mensen terug aan boord en gingen
de Scheveningers retour station. De
Christien bleef stand-by tot in de
haven. Eenmaal binnen de pieren
zette de reddingboot de drie matro-
zen terug op de coaster. Het schip
werd om 03.00 uur afgemeerd aan
de Calandkade.
De gaten waren naar alle waar-
schijnlijk reeds in de haven ont-
staan tijdens het manoeuvreren.

Het m.s. Aurora meldde om
05.20 uur aan de Kustwacht dat
zij een opvarende miste. De man
was twee uur eerder voor het
laatst gezien en een zoektocht
aan boord had niets opgeleverd.
De Kustwacht alarmeerde de
reddingboten van IJmuiden,
Egmond en Den Helder. De
Helderse redders bemanden ook
de reservereddingboot
Johannes Frederik en voeren
dus met twee reddingboten uit.
Er werden ook drie helikopters
naar het zoekgebied gestuurd.
Het zoekgebied was zeer uitge-
breid: op het moment van de
melding bevond de Aurora zich
dwars van Texel en toen de man
voor het laatst werd gezien voer
de Aurora ten westen van
IJmuiden.  
De zoekactie mocht niet baten.
De vermiste man droeg geen
beschermende kleding en geen
zwemvest en moest bij een
watertemperatuur van 6 graden
al relatief snel door onderkoe-
ling om het leven zijn gekomen.
Niettemin bleven de redding-
boten tot 11.00 uur zoeken. De
zoekactie werd op initiatief van
de Kustwacht afgeblazen. Alle
inspanningen hebben helaas
geen resultaat gehad.

Vergeefse zoekactie
naar vermiste zeeman 
Diverse reddingstations –
17 februari 2005 
Wind: var. 2-3

De Christien heeft een
bemanningslid overgezet op
de lekgeslagen coaster.

Aan boord van de
tanker wordt de patiënt
klaargemaakt voor
transport.

Aan boord van de viskotter SC 10 kreeg een opvarende een blok van
ongeveer 100 kilo tegen zijn bovenbeen. Het ongeval gebeurde vlak voor
middernacht. De kotterschipper legde contact met de Radio Medische
Dienst en kreeg van de arts het advies ‘medevac’ (medische evacuatie).
De kotter bevond zich 20 mijl benoorden Terschelling en dus alarmeerde
de Kustwacht de reddingboot Arie Visser. De reddingbootbemanning
wachtte het tevens gewaarschuwde ambulancepersoneel af en zette
vervolgens koers richting de kotter, genaamd Amrumbank. 
De Arie Visser was rond 01.00 uur ter plaatse en zette ambulanceperso-
neel en opstappers over. Na onderzoek werd besloten de visserman per
reddingbrancard van boord te halen en hem naar Harlingen te brengen
voor verder transport naar het ziekenhuis in Leeuwarden. De man had
zwaar heupletsel opgelopen. 
Om 02.10 uur werd de man overgedragen aan de gereedstaande ambu-
lance, waarna de Terschellingers terugkeerden naar hun eiland voor het
laatste beetje nachtrust. 

’s Nachts naar gewonde visserman 
West-Terschelling – 23 november 2004 
Wind: var. 2

Kerstdagen onderbroken door uitruk 
IJmuiden / Schiermonnikoog – 25/26 december 2004 
Wind: W 2

Reddingbootbemanningen zijn 365
dagen per jaar oproepbaar voor
noodgevallen. Een alarm tijdens de
kerstdagen behoort dus tot de
mogelijkheden. In 2004 werden
twee bemanningen tijdens dit fami-
liefeest weggeroepen voor actie. 
Op Tweede Kerstdag kreeg de
bemanning van de IJmuider red-
dingboot Koos van Messel om 9.42
uur alarm voor een ongeval op de
181 meter lange tanker Yan Shui Hu,
die uitgaand was en zich 5 mijl bui-
ten de haven bevond. Eén van de
opvarenden had zijn enkel gebro-
ken. De tanker nam contact op met
de Radio Medische Dienst om te
overleggen wat te doen. De dienst-
doende RMD-arts adviseerde een
medische evacuatie en liet de red-

dingboot van IJmuiden alarmeren. 
Twee opstappers van de Koos van
Messel konden met de loodsladder
aan boord klauteren om de patiënt
te onderzoeken en hem voor te
bereiden op de evacuatie. De man
werd op een brancard gelegd en
per kraan overgezet op de redding-
boot. Om 11.15 uur was de red-
dingboot bij haar steiger terug. De
patiënt werd overgegeven aan de
gereedstaande ambulance. 

De bemanning van de Koning
Willem I, station Schiermonnikoog,
werd op beide kerstdagen bij de
familie weggeroepen. In beide
gevallen moest een patiënt met
spoed naar de vaste wal worden
vervoerd. 

Aan land wordt de gewonde overgenomen
door het ambulancepersoneel.

Cornelis de
Blok, opstapper
van de
Willemtje
(Stellemdam).

Fo
to

’s
: 

b
em

a
n
n
in

g
 I

Jm
u
id

en

Fo
to

: 
A

ri
e 

va
n
 D

ij
k



De Reddingboot 187 15Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nlDe Reddingboot 187 14 Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl

Op zaterdag 23 april zijn alle 39
reddingstations van de KNRM open
voor publiek. Op de Nationale
Reddingbootdag worden alle
Redders aan de wal uitgenodigd
voor een bezoek aan een red-
dingstation, waarbij het meevaren
op de reddingboot tot de mogelijk-
heden behoort. Het meenemen van
introducés is aanbevolen. De KNRM
stimuleert Redders aan de wal om
vrienden en bekenden mee te
nemen, om zodoende de naams-
bekendheid van de Redding
Maatschappij te vergroten en het
aantal donateurs te doen toenemen.

Reddingbootdag is bij uitstek een
dagje uit voor het hele gezin. Veel
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reddingstations maken er een echte
feestdag van met activiteiten,
reddingdemonstraties, catering,
filmvoorstellingen en winkelver-
koop. De reddingstations zijn van
10.00 uur tot 16.00 uur geopend. 
Voor de adressen van de red-
dingstations verwijzen wij u naar de
Reddingwinkelcatalogus en naar de
websites www.knrm.nl of
www.reddingbootdag.nl 

Het meevaren op de reddingboten
is onder voorbehoud. Bij zwaar
weer beslist de schipper of hij het
varen met gasten al dan niet verant-
woord vindt. Daarnaast kan een
reddingboot voor alarm op zee zijn.

Reddingbootdag 2005

Foto van het
jongetje



Zich van geen kwaad
bewust…
Harlingen – 2 januari 2005 
Wind: W 8

De snelle veerboot Koegelwieck
nam onder deze stormachtige
omstandigheden een klein Zodiac-
rubberbootje waar op de
Waddenzee. Toen het kleine
scheepje enkele minuten later uit
het zicht was verdwenen, sloeg
de veerbootbemanning alarm.
Een wild geworden Waddenzee en
een golfhoogte rond de twee
meter waren niet bepaald ideale
omstandigheden voor een rubber-
bootje van naar schatting drie
meter lang… 
Vanuit Harlingen vertrokken de
reddingboten Abt en Wiecher en
Jap Visser-Politiek. Niet al te ver
buiten de haven trof de Abt het
bootje aan. De twee volwassen
opvarenden verbaasden zich over
de commotie en waren zich van
geen kwaad bewust. De redders
wezen de waaghalzen op de geva-
ren, waarna het bootje achter de
reddingboot aan de haven aan-
liep. Reddingbootschipper Rein
Mulder: “Het is allemaal goed
afgelopen, maar ik moet er niet
aan denken wat er was gebeurd
als het scheepje motorstoring
had gekregen. Dan was ‘ie volgens
mijn stellige overtuiging onder-
steboven gegooid, met alle gevol-
gen van dien”.

Deze is over.


