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De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
wordt uitsluitend door vrijwillige bijdragen in stand
gehouden. De KNRM ontvangt geen
exploitatiesubsidies van de overheid. Zonder de steun
van Redders aan de wal (donateurs), schenkers en
erflater kunnen de redders hun werk niet doen.
Wilt u ze daarbij helpen?

Redder aan de wal
De donateurs van de Redding Maatschappij krijgen de
benaming ‘Redder aan de wal’ mee, door jaarlijks
tenminste € 15,- te doneren aan de KNRM. 

Bunkerbootjes
De KNRM heeft 1500 bunkerbootjes uitgezet in
Nederland. Deze bunkerbootjes kunnen als fooienpot
voor de KNRM op tal van plaatsen worden neergezet.
Aan een plaatsing van een bunkerbootje zijn
voorwaarden verbonden die u kunt opvragen bij de
KNRM. De bootjes blijven eigendom van de Redding
Maatschappij.

Spreekbeurtpakket
Via de Reddingwinkel kunnen kinderen een speciaal
informatiepakket voor spreekbeurten aanvragen. Het
pakket bevat uitgebreide informatie over de historie
van de Redding Maatschappij, beroemde reddingen, de
ontwikkeling van de moderne reddingboten en de
vrijwilligers bij de KNRM. Het pakket bevat posters en
verhalen en kan ook uitstekend dienen als materiaal
voor een werkstuk. Het pakket is gratis, voor een
vrijwillige bijdrage in de gemaakte kosten wordt een
acceptgiro bijgesloten.

Periodieke schenkingen
U kunt bij notariële akte laten vastleggen dat u
gedurende tenminste vijf jaren een periodieke
uitkering doet aan de KNRM. Het jaarlijkse bedrag van
zo’n schenking is als persoonlijke verplichting in ieder
geval aftrekbaar van het belastbaar inkomen. Uw
notaris en de KNRM kunnen u hierover informeren. 

Schenkingen en nalatenschappen
Veel schenkingen aan de KNRM worden bij testament
geregeld. Hoe u de Redding Maatschappij bij
testament kunt gedenken kunt u informeren bij uw
notaris of bij de Redding Maatschappij zelf. Zij kunnen
u ook inlichten over het schenkings- of successierecht. 

De brochure ‘Uw schenking helpt
levens redden’ is een hulpmiddel voor
iedereen die erover denkt om de
KNRM financieel te ondersteunen,
ongeacht de vorm van de schenking
en is geheel vrijblijvend aan te vragen
bij het hoofdkantoor van de KNRM,

0255-548454 / info@knrm.nl . 

De KNRM verstrekt daarbij het boek
Erfenis.nl waarin nalatenschapsplanning
en vermogensovergang door erven en
schenken centraal staan. 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. 

Help hem mensen redden…

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl
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NieuwsVoorwoord

Tijd winnen
Hoe lang overleeft iemand in koud zeewater? Hoe
lang blijft een lekgeslagen coaster drijven? Hoe lang
vaart een reddingboot over 30 mijl? 
Succesvol redden op zee is een kwestie van tijd. Sinds
1824 is de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij op zoek naar de beste, veiligste en
snelste reddingsmethode. De reddingboten zijn
sindsdien de meest zichtbare producten van de
Redding Maatschappij. Liggend in de haven of in een
boothuis zijn ze het visitekaartje van de KNRM. Zelden
zien toeschouwers wat er gebeurt als het alarm bij de
bemanning afgaat.

Niet zichtbaar, maar essentieel in de hulpverlening, is
het aspect “tijd”. In 1824 maakte men zich daarover
niet druk. Het kostte toentertijd soms uren om de
melding van een gestrand schip bij de
reddingbootbemanning te brengen. Van een snelle
redding was nog geen sprake.

Vandaag de dag telt elke seconde als het om
mensenlevens gaat. In een dichtbevolkt land, met een
netwerk van hulpdiensten, kan overal in Nederland
binnen twintig minuten hulp ter plaatse zijn. In de
steden zelfs binnen zes minuten. 
Op zee ligt dat nog iets anders. Wie halverwege de
Noordzee hulp nodig heeft mag rekenen op
reddingboten of helikopters, maar moet daar
tenminste een uur op wachten. Passerende schepen
zijn dan de eerste redders.

De KNRM laat zich er veel aan gelegen liggen om zo
min mogelijk tijd te verliezen tussen het noodbericht
van, en de aankomst bij mensen in nood op het water.

Snelle reddingboten zijn daar een zichtbaar bewijs van.
Niet zichtbaar zijn de procedures bij alarmering en de
geoefendheid van de redders onderweg naar de
noodlokaties.

In 2004 boekte de KNRM vooruitgang in het
alarmeringsproces door participatie in het C2000
communicatienetwerk voor hulpdiensten en P2000
voor alarmering van de bemanningsleden. Effectuering
hiervan zal in 2005 plaatsvinden. 
Er werden nieuwe, snelle reddingboten toegevoegd aan
de vloot. Reddingboten met een groter bereik en een
grotere gereddencapaciteit. Er werd veel tijd gestoken in
opleiding en training van vrijwillige en beroepsredders.
Door groei van het aantal vrijwilligers is deze
tijdsinvestering nog onvoldoende om het gemiddelde
niveau te behalen waarnaar wordt gestreefd.

Samenwerking is het sleutelwoord bij grootschalige
incidenten. Het aantal multidisciplinaire
rampenoefeningen groeit. De KNRM neemt actief deel
aan oefeningen die in het werkgebied van de Redding
Maatschappij plaatsvinden. Kennis van de werkwijze
en de interne structuren van collega
hulpverleningsinstanties vergroot de kans op een
succesvolle reddingsoperatie.

Tijd is geld. Snelle reddingboten zijn kostbaar. Om tijd
te winnen moet je investeren in materieel, maar ook in
mensen. Mensen die weten wat ze doen. Efficiënt
werken spaart tijd en kosten. In de afgelopen vijftien
jaar hebben de reddingstations enorme tijdwinst
geboekt door de nieuwe snelle reddingboten. De
gehele vloot is vernieuwd. De kosten daarvan zijn fors,
maar voor de KNRM nog altijd draaglijk. De komende
jaren zullen gekenmerkt moeten worden door een
meer gespreide investeringslast, een efficiënte
onderhoudscyclus en een intensief opleidings- en
trainingsprogramma om nog meer tijd te winnen en
tegelijkertijd de kosten onder controle te houden.
De redders zijn er klaar voor. De ondersteunende
organisatie ook.

S.E. Wiebenga, directeur

Bemanningsverblijf Ballumerbocht uitgebreid 

Het reddingstation Ameland-Ballumerbocht kreeg op 28 mei de
beschikking over een nieuw bemanningsverblijf. Op die dag werd het
verbouwde verblijf, genaamd Bertus Bruin, geopend door mevrouw Betty
Bruin. Zij is de weduwe van oud-reddingbootschipper Bertus Bruin, naar
wie het verblijf is genoemd.  De uitbreiding van het verblijf kon worden
gerealiseerd dankzij een schenking van de Anna Dorothea Hingststichting. 

Het bemanningsverblijf Bertus Bruin staat aan de Ballumerbocht, pal naast de
steiger van de reddingboot Anna Margaretha. Het gebouw doet dienst als
vergader- en ontmoetingsruimte voor de reddingbootbemanning en als
werkruimte voor beroepsschipper Theo Nobel en zijn bemanning. Het
stationsgebouw beschikt tevens over een droog- en opslagruimte voor de
overlevingspakken, een werkplaatsje voor klein onderhoud en een opvang-
ruimte voor geredden en patiënten. Het nieuwe verblijf is een uitbreiding van
het bestaande bemanningsonderkomen, dat in 1989 werd gebouwd.

De komst van de grotere reddingboot Anna Margaretha in 2004 maakte dat
de brandstofvoorziening aan de wal diende te worden aangepast. Daarnaast
was het bemanningsverblijf, de werkplaats en de kantoorruimte van de
beroepsschipper in dezelfde ruimte gesitueerd. De drie functies zijn in het
nieuwe verblijf gescheiden, hetgeen volgens ARBO-voorschriften verplicht is. 

Dankzij de zelfwerkzaamheid van de vrijwillige bemanning kon op de
bouwkosten worden bespaard. De inrichting van het nieuwe verblijf is
geschonken door IKEA Groningen. 

De Reddingboot in
nieuw jasje

Na bijna acht jaar in hetzelfde
stramien te zijn vormgegeven is De
Reddingboot een nieuw jasje
aangetrokken. De vormgeving sluit
aan bij een nieuwe huisstijl, die de
KNRM gefaseerd zal doorvoeren.
Voor de nieuwe huisstijl is gekozen
uit herkenbare kleuren bij de
KNRM, aangevuld met elementen
die passen bij de maritieme
communicatie en navigatie. Het
logo blijft onveranderd. De KNRM
voorziet een betere herkenbaarheid
met de doorvoering van deze
vormgeving in alle uitingen.
Het ontwerp werd met het
Jaarverslag 2004 aangeboden door
de Koning Harder ontwerpers uit
Utrecht. Op basis van het ontwerp
maakte SPIDER Mediaproducties uit
Nieuw-Vennep er een frisse nieuwe
lay-out van voor De Reddingboot.

Jubileumgeschenk voor proef op Texel 
Veel Redders aan de Wal hebben het 180-jarig bestaan van de KNRM vorig jaar
aangegrepen om een extra donatie te doen. Van die jubileumgiften kon de
Redding Maatschappij een nieuwe reddingboot aanschaffen voor het
reddingstation De Koog op Texel. De reddingboot van het type Atlantic 75 was op
Reddingbootdag reeds op Texel te bewonderen, maar ging toen nog niet te water. 
Inmiddels is de bemanning van het reddingstation De Koog volop aan het oefenen
met haar toekomstige boot. De doop van de nieuwe reddingboot staat gepland op
3 september 2005. De boot zal Francine Kroesen worden genoemd, naar de wens
van de schenker van de grootste bijdrage in de speciale actie.

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Mevrouw Betty Bruin
opent het naar haar
overleden echtgenoot
genoemde
bemanningsverblijf.
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Jaarverslag 2004
Reddingen en hulpverleningen 2004 2003

Totaal acties 1611 1517
Totaal geredden 3483 2699
Totaal dieren 72 90

Aard actie
Hulpverlening / redding 1335 *
Zoekactie 184 *
Loos alarm (geen zoekactie) 49 *
Medische evacuatie 34 *
Stoffelijk overschot bergen 9 *
Totaal 1611 1517

Ongenummerde diensten
Patientenvervoer eilanden 206 *
Diensten (geen actie / oefening) 70 *
Totaal 276 *

Radio medische consulten
Aantal eerste consulten 525 560
Aantal vervolgconsulten 205 234
Aantal consulten totaal 730 794

Reddingen en hulpverleningen
De stijging in het totaal aantal diensten is voor een
groot deel te verklaren door het grote aantal
zogenaamde zomerstormen in 2004. Gedurende de
zomerdagen kwam het negen keer voor dat er meer
dan twintig hulpverleningen per dag werden
uitgevoerd. Uitschieter daarbij was 17 juli 2004, toen op
sommige plaatsen de wind in korte tijd in kracht
toenam van 2 Beaufort tot 10 Beaufort. Er werden die
dag 47 hulpverleningen verricht voor watersporters en
beroepsvaarders die door de storm werden overvallen. 

Actie ten behoeve van: 2004 2003
Kajuitzeiljacht 549 462
Motorkruiser 136 127
Overig 130 151
Windsurfer/kitesurfer 127 101
Visserij 95 63
Sportvisboot 70 108
Open catamaran 60 37
Open zeilboot 60 *
Zoekactie n.a.v. noodsignaal 58 174
Charterschepen 55 41
Zoekactie 52 174
Open motorboot 49 *
Zwemmer 39 46
Koopvaardij 24 39
Loos alarm 20 27
Zoekactie n.a.v. vermist persoon 20 *
Binnenvaart 16 9
Dieren 9 10
Bergen stoffelijk overschot 8 2
Kajuitcatamaran 8 *
Kano 7 7
Baggerschepen 5 *
Veerboot 5 *
Wadloper(s) 5 7
Duiker 2 2
Marinevaartuig 1 *
Sleepvaart/Berging 1 *
Totaal 1611 1517

* In 2004 introduceerde de KNRM een nieuw reddingrapport waar-

mee betere statistieken te maken zijn. De rapportage verschilt met

die van 2003, waardoor niet alle onderverdelingen te vergelijken zijn.

De reddingboot Frans
Hogewind (Paal 8)

tijdens een nachtelijke
tocht.

Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl

Jhr. M.F. van Lennep 
Bestuurslid en voorzitter KNZHRM
Van 1962 tot 1971
Overleden op 16 februari 2004  

J. Schuiten
Opstapper station Zandvoort 
Van 1942 tot 1976 
Overleden op 20 februari 2004 

J.W. van Beuningen 
Bestuurslid KZHMRS 
Van 1969 tot 1987
Overleden op 27 februari 2004 

A. van der Plas 
(Reserve)tractordrijver
station Katwijk aan Zee 
Van 1954 tot 1967 
Overleden op 1 maart 2004 

F.M. Irving 
Opstapper en plaatsvervangend
schipper station Harlingen 
Van 1953 tot 1969 
Overleden op 2 april 2004 

C. Blaauboer 
Vuurleider en raketrichter
station Egmond aan Zee 
Van 1961 tot 1993 
Overleden op 13 april 2004 

W. van den Broecke 
Schipper station Breskens 
Van 1955 tot 1985
Overleden op 21 mei 2004 

T. Weldring
Motordrijver station
Schiermonnikoog 
Van 1961 tot 1985 
Overleden op 6 juli 2004 

J.C. Termaat 
Reserve tractordrijver
station Zandvoort
Van 1965 tot 1972
Overleden op 8 juli 2004

H. Bruin
Opstapper en plaatsververvangd
schipper station Ameland 
Van 1969 tot 1988 
Overleden op 12 juli 2004 

C.M. Louwen 
Tractordrijver station Ter Heijde 
Van 1968 tot 1974
Overleden op 12 september 2004 

T. Ouwersloot 
Helper station Katwijk aan Zee 
Van 1992 tot 2004
Overleden op 12 november 2004 

G. Vos 
Opstapper, plaatsvervangend
schipper en motordrijver
station Hindeloopen 
Van 1961 tot 1981
Overleden 14 november 2004 

J. Attema 
Helper, lid en vice-voorzitter
plaatselijke commissie
station Zandvoort 
Van 1962 tot 1992 
Overleden op 6 december 2004 

H.A. Brasser 
Helper station Wijk aan Zee 
Van 1953 tot 1997 
Overleden op 16 december 2004 

N. van der Harst 
Helper station Scheveningen 
Van 1964 tot 1981 
Overleden op 18 januari 2005 

L.J. Riezebosch 
Lid plaatselijke commissie
station Katwijk aan Zee 
Van 1978 tot 2000 
Overleden op 15 februari 2005

P. de Wit 
Opstapper station Den Oever 
Van 2000 tot 2005 
Overleden op 8 maart 2005

J. Korten 
Secretaris, lid en penningmeester
plaatselijke commissie station Urk 
Van 1966 tot 1998 
Overleden op 26 maart 2005

K. Dirkzwager
Lid bestuur KZHMRS en KNRM
Van 1987 tot 1994 
Overleden op 27 maart 2005

A. Schrijver 
Helper/opstapper station IJmuiden-
Zuid en vrijwilliger werkplaats 
Van 1957 tot 1989 en van 2001
tot 2005 
Overleden op 24 mei 2005

Ter nagedachtenis
De KNRM ontving bericht van overlijden van de volgende
(oud-)medewerkers. Wij gedenken met eerbied:
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Het grote aantal diensten op de Noordzee
concentreert zich met name rond de havens van
Scheveningen (110 acties), Stellendam (84 acties) en
Breskens (68 acties), en de vaargebieden voor
Noordland-Burghsluis (98 acties) en Ouddorp (94
acties). De grootste drukte doet zich dus in het
zuiden voor. Op het IJsselmeer werden het afgelopen
jaar 357 acties geteld. Dat is een lichte stijging ten
opzichte van het jaar daarvoor (330). Het aantal
hulpverleningen op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse
wateren daalde van 309 in 2003 naar 275 in het
afgelopen jaar. 

Windrichting 2004 Bft 2004 2003
Noord 92 0 33 19
Noord-Oost 189 1 66 61
Noord-West 275 2 228 201
Oost 87 3 328 355
West 200 4 278 252
Zuid 78 5 238 217
Zuid-Oost 143 6 221 148
Zuid-West 466 7 113 73
Variabel 81 8 53 18
Totaal 1611 9 40 4

10 < 13 1

10 drukste dagen acties
17 juli 47
22 mei 31
8 augustus 28
3 juli 24
3 augustus 23
21 augustus 23
12 september 23
21 mei 22
19 augustus 22
9 augustus 21

Aantal hulpverleningen voorgaande jaren
2004 1611
2003 1517
2002 1481
2001 1529
2000 1516
1999 1521
1998 1456
1997 1321
1996 1331
1995 1566

Oorzaken (voor zover bekend)
Motorstoring 340
Onvoldoende kennis en ervaring 158
Slechte weersomstandigheden 142
Roer- of schroefprobleem 122
Navigatiefout 101
Averij aan romp en tuigage 54
Ongeval aan boord 29
Conditie bemanning 14
Ziekte aan boord 13
Paniek / angst 10
Aanvaring 10
Brand / explosie 7
EPIRB alarm 5
Onzeewaardig schip 4
Ongeval aan de wal 3
Onvoldoende veiligheidsmiddelen 3

Gevolgen
Stranding of vastgelopen 382
Stuurloos 164
Afgedreven 160
Ten anker 95
Omgeslagen 55
Desoriëntatie 42
Zinkende 35
Vermissing 21
Man overboord 16
Ongeval aan boord 15
Brand aan boord 10

De Bruinvis (Ter Heijde)
gaat met stormweer
naar zee.

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Actie t.b.v. 2004 2003
Watersport 1130 995
Beroepsvaart 218 170
Diversen 263 352

Radio medisch advies t.b.v.
Zeescheepvaart 339 373
Zeevisserij 133 135
Overig 53 52

Aard van het radio medisch advies:
Allen Radio medisch advies 413 440
Medische evacuatie 78 77
Medische hulp in eerstvolgende haven 19 25
Onbekend 15 18

Radio medisch advies voor positie
schip op: 
Nederlands continentaal plat 103 106
Europa 119 111
Rest van de wereld 241 262
Binnenwateren 13 16
Onbekend 49 65

De visserij doet van alle beroepstakken het vaakst een
verzoek om assistentie van een reddingboot. In
voorgaande jaren was dat ook al het geval. De
verschillen met de andere beroepsgroepen zijn dit jaar
echter groter dan voorheen. Het aantal
hulpverleningen voor de visserij steeg opvallend,

terwijl het aantal acties voor de chartervaart (55 acties),
de koopvaardij (24 acties), de binnenvaart (16 acties) en
veerdiensten (5 acties) redelijk gelijk bleef. Het totaal
aantal acties voor de beroepsvaart steeg van 170 in
2003 naar 218 in het afgelopen jaar. 

Voor de écht hoge aantallen moet worden gekeken
naar de recreatievaart. Daarbij spannen de kajuitzeilers
opnieuw de kroon (549 acties) en ook dat is een stijging
ten opzichte van het jaar daarvoor. In 2003 werd voor
deze groep varenslieden 462 keer uitgevaren. 
De opvallendste ‘daler’ is de sportvisserij. Het aantal
hulpverleningen voor deze groep zeevarenden daalde
in één jaar tijd van 108 naar 70. 

Na de zeilers volgen achtereenvolgens de motorkruisers
(136 acties) en de (kite)surfers (127 acties). In dit
overzicht wordt het patiëntenvervoer vanaf de
Waddeneilanden niet meegerekend. In 2004 werden er
206 patiënten met spoed naar de vaste wal vervoerd.

Vaargebied 2004 2003
Noordzee 526 505
Waddenzee 392 341
IJsselmeer 357 330
Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren 275 309
Randmeren 42 32
Overig 19 0

De Nagel (Urk) komt met winderig weer langszij de
Watersport-KNVW (Enkhuizen) om een tros over te
zetten. 
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Modificaties
Iedere reddingboot functioneert bij tijd en wijlen op
het toppunt van zijn technische prestaties. Constructies,
motoren, installaties en apparatuur moeten dan blijven
functioneren. Toch blijkt elke reddingboot, na inzet
onder de meest extreme omstandigheden, voor
verbetering vatbaar. 

In 2004 zijn verbeteringen aangebracht om het varen in
ijs tot op zekere hoogte mogelijk te maken. IJsgang is
voor waterjets een probleem, maar dat probleem kan
door technische aanpassingen en beheerst varen
worden omzeild. Er zijn verschillende reddingboten bij
groot onderhoud voorzien van nieuwe zadels van het
type Uhlmann. Tijdens het varen onder extreme
omstandigheden zorgen deze zadels er voor dat de
belasting op de rugwervels wordt verminderd,
waardoor bemanningsleden minder vermoeid raken en
minder kans op het ontstaan van rugletsel hebben. Er is
een proefopstelling gemaakt van een nieuw Automatic
Identification System (AIS) op de reddingboot Koos van
Messel. Het systeem zorgt voor een zichtbaar
identificatiekenmerk op de electronische
navigatiesystemen aan boord van schepen, zodat ieder
schip te volgen is.

Materieel
Technische problemen dieselmotoren
Op 8 juni 2003 werd de Scheveningse reddingboot Jan
van Engelenburg gealarmeerd voor een jacht dat met
stormweer in de branding was verdaagd. Onderweg
naar het jacht kreeg de Jan van Engelenburg
problemen met de stuurboordmotor. Op één motor
slaagden de Scheveningse redders erin om het jacht uit
de branding te bevrijden. 
Onderzoek bracht aan het licht dat de motor
onherstelbaar beschadigd was en vervangen moest
worden. Nog geen jaar later brak een onderdeel van de
nokkenas en sloeg één van de drijfstangen dwars door
het carter. Uitgebreid onderzoek door een
onafhankelijk expertisebureau heeft uitgewezen dat
zogenaamde grenssmering als oorzaak zou kunnen
worden aangewezen. Deze grenssmering kan ontstaan
door de heftige bewegingen van de reddingboot en
door de constructie van het oliecarter. Uit voorzorg zijn
alle reddingboten van hetzelfde type als de Jan van
Engelenburg én de reddingboot Arie Visser grondig
onderzocht. Het is gebleken dat aanpassingen aan de
reddingboten van het type Jan van Engelenburg
absoluut noodzakelijk zijn. Er is daarom besloten een
aantal reddingboten, die nog vele jaren goede diensten
moeten kunnen bewijzen, zal worden gehermotoriseerd.
De reddingboot Kapiteins Hazewinkel is daarvan de
eerste en is in 2005 voorzien van twee nieuwe motoren
van een ander merk. Hermotorisering kost € 80.000,-
per reddingboot. 

De Seatrac van
station Zandvoort
staat op het punt
om de reddingboot
Annie Poulisse te
lanceren.

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl

Operationeel
Waar zijn nog verbeteringen te behalen?
Binnen de doelstelling van de KNRM worden
verschillende doelen nagestreefd. Een nog grotere
gereddencapaciteit van reddingboten, een hoger
opleidingsniveau van de vrijwilligers, optimale
betrouwbaarheid van de motoren voor de snelle
reddingboten en een snellere alarmering.

De gereddencapaciteit is in 2004 vergroot door de
indienststelling van nieuwe reddingboten op
Schiermonnikoog, Ameland en Vlieland. In 2005 zal
daarin weer een verbetering behaald worden door
nieuwe reddingboten te stationeren in Ter Heijde en
Hoek van Holland, gebaseerd op een risico-inventarisatie
die de KNRM periodiek laat uitvoeren op basis van vaar-
en vliegbewegingen op en boven de Noordzee.

De competenties van redders hebben altijd veel
aandacht nodig. Door vermindering van het aantal
vrijwilligers met een nautische opleiding of achtergrond
moeten de opleidingsinspanningen worden opgevoerd.
Er is een flinke instroom van nieuwe vrijwilligers, die
allemaal opleidingen nodig hebben.
De cursussen maken onderdeel uit van het
internationale opleidingstraject voor
reddingbootbemanningen: de Standards on Training,
Certification and Watchkeeping for Maritime SAR-unit
Crews (STCW-SAR). De KNRM heeft zich hieraan
gecommitteerd. In de toekomst zullen meer
reddingorganisaties zich verbinden aan deze
opleidingsstandaard

Snelle alarmering van reddingboten na een
incidentmelding is essentieel wanneer elke seconde
telt. De KNRM is daarom erg gelukkig met het
verkrijgen van de status landelijk gelieerd gebruiker
van het C2000 en P2000 communicatie- en
alarmeringssysteem voor hulpverleners in Nederland. In
2005 zal dit nieuwe systeem voor de KNRM
operationeel worden. De reddingboten kunnen dan
rechtstreeks door het Kustwachtcentrum worden
gealarmeerd. 

Vrijwilligers en personeel
Waar veel vrijwilligersorganisaties moeite hebben om
voldoende mensen te vinden voor alle te verrichten
werkzaamheden, ziet de KNRM het aantal vrijwilligers
nog jaarlijks stijgen. Dit heeft voor een deel te maken
met nieuwe reddingstations, maar ook met
bewustwording op reddingstations van de noodzaak
om altijd te beschikken over voldoende

bemanningsleden. Veel vrijwilligers zijn buiten werktijd
binnen tien minuten beschikbaar, maar zijn onder
werktijd elders, te ver van het reddingstation. Dus
wordt er ook gezocht naar vrijwilligers waar die
situatie precies omgekeerd is.
Met elkaar vormen de vrijwilligers de basis voor het
reddingwerk. De ondersteuning vanuit de
hoofdvestiging in IJmuiden zorgt voor verlichting in
werkzaamheden op technisch en administratief vlak. 

Op 31 december 2004 stonden de volgende aantallen
medewerkers ingeschreven:
668 bemanningsleden (vrijwillig)
10 schippers (beroeps)
142 plaatselijke commissieleden
9 bestuursleden
23 technische en operationeel personeel (beroeps)
23 kantoorpersoneel (beroeps)
7 medische en technische adviseurs (vrijwillig)
9 vrijwilligers kantoor
5 vrijwilligers werkplaats
5 artsen Radio Medische Dienst
48 Reddingwinkelhouders

Onder de vrijwillige bemanningsleden zijn 19 vrouwen.

Mutaties
Aantal mutaties in het hele personeelsbestand
(vrijwilligers en beroeps):
112 In dienst
62 Uit dienst
2 Overleden

Opleidingen
De KNRM biedt haar vrijwilligers een mix van
opleidingen. Zo zijn voor alle varende vrijwilligers de
opleiding Fast Rescue Boat Training en EHBO verplicht.
De overige opleidingen voor navigatie, communicatie
en operationele vaardigheden zijn aanvullend. Voor
een zorgvuldige normering worden behaalde diploma’s
gewogen naar het belang van de opleiding. In 2004 is
het opleidingsniveau lager dan in 2003. Door sneller
verloop en nieuwe aanwas van vrijwilligers is opleiden
een continue proces. In 2005 zal een extra inspanning
geleverd moeten worden om met name de EHBO-
opleiding versneld uit te voeren. In 2004 werd gestart
met een nieuwe technische cursus voor motordrijvers
op reddingboten. Deze opleiding komt voort uit de
internationale Standards on Training, Certification and
Watchkeeping for Maritime SAR-unit Crews (STCW-SAR-
richtlijnen).
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Financieel
Fondsenwerving en communicatie
De Redding Maatschappij vervult een
hulpverleningstaak op zee, vergelijkbaar met de
brandweer en de ambulancedienst aan de wal. Die
laatste twee kunnen voor wat betreft de continuïteit en
het optimaliseren van de kwaliteit terugvallen op de
financiële steun van de overheid. De KNRM kiest
bewust voor een financiering zonder overheidssteun. In
plaats van door de belastingbetaler wordt de KNRM
‘onderhouden’  door personen en instanties die de
Redding Maatschappij een warm hart toedragen. Ook
burgers die betalen, maar dan vrijwillig.

Betrokkenheid donateurs
Door middel van de jaarlijkse Reddingbootdag, waarop
donateurs zijn uitgenodigd kennis te maken met de
KNRM, wordt veel informatie ontvangen over de mate
van tevredenheid van donateurs.
In 2004 nam het aantal betalende donateurs toe met
3% en de gemiddelde bijdrage per donateur met 6%.
Een positieve ontwikkeling. 

Nalatenschappen en schenkingen
Voor de bouw van reddingboten en boothuizen en de
aanschaf van reddingmiddelen, zijn nalatenschappen
voor de KNRM van oudsher onmisbaar. De Redding
Maatschappij vraagt dan ook geregeld aandacht voor
dit onderwerp. Jaarlijks ontvangt de KNRM 40 tot 50
nalatenschappen, variërend in omvang. 
Een belangrijk aspect hierbij zijn de fiscale voordelen
bij het schenken aan een goed doel en het bestemmen
van de schenking voor de bouw van een reddingboot
in het bijzonder. Vooral bij het schenken “met de
warme hand” spreekt het aan persoonlijk getuige te
kunnen zijn van de verwezenlijking van de wens van
de schenker zelf. 

Financieel resultaat
Het bijzondere karakter van de KNRM maakt dat
inkomsten en bestedingen geen directe relatie met
elkaar hebben. Het jaarlijks resultaat van de KNRM
wordt daarom voornamelijk bepaald door de omvang
van de ontvangsten uit nalatenschappen en het
behaalde rendement op het vermogen. De bestedingen
en investeringen worden meerjaarlijks en bestendig
begroot. Over de langere termijn streeft de KNRM naar
een positief resultaat, dit positieve resultaat dient aan
het doelvermogen te worden toegevoegd om de
omvang van het belegd vermogen gelijke tred te laten
behouden met de groei van de exploitatie.

De opbrengst uit belegd vermogen bedroeg 4,9% in
2004. Op lange termijn hanteert de KNRM een
rendementsverwachting van 7% per jaar. Over 2004 is
een negatief resultaat van bijna € 1,6 miljoen behaald,
dit is ruim € 1 miljoen meer dan opgenomen in de
begroting. Belangrijkste oorzaken zijn de opbrengst uit
nalatenschappen en de overschrijding van de begrote
investeringen en bestedingen met € 0,6 miljoen. 

De personele kosten zijn conform de begroting
gerealiseerd en ten opzichte van 2003 met 10%
gereduceerd. De overschrijding van de begroting van
de exploitatie van reddingboten, materiaal en stations
met € 0,3 miljoen en een toename met hetzelfde
bedrag ten opzichte van 2003 zijn het gevolg van de
gestegen afschrijvingslast in 2004. De bestedingen
voor de exploitatie van het reddingwerk op zee zijn
gestabiliseerd door bezuinigingsmaatregelen. 

Kosten fondsenwerving
Het percentage aan kosten fondsenwerving is
gerelateerd aan alle inkomsten uit fondsenwerving. Ter
verkrijging van het CBF keurmerk is 25% kosten
fondsenwerving toegestaan. Het bestuur van de KNRM
houdt vast aan maximaal 15%. Door minder inkomsten
uit nalatenschappen dan begroot en extra
investeringen ter intensivering van fondsenwerving,
viel het percentage hoger uit (15,2%). In absolute
kosten vielen de wervingskosten 2% hoger uit dan in
2003.

Volledig jaarverslag en jaarrekening 2004
Het volledige jaarverslag en de jaarrekening over 2004
is te vinden op www.knrm.nl/actueel/04Jaarverslag.
U kunt het ook kosteloos in gedrukte vorm aanvragen
via het hoofdkantoor in IJmuiden.

GECONSOLIDEERDE BALANS per 31 december 2004
(alle bedragen x € 1.000)

ACTIVA 2004 2003

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Activa t.b.v. de doelstelling 6.474 6.114
Activa t.b.v. de bedrijfsvoering 3.150 3.265

9.624 9.379

FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Leningen 20 20 

BELEGGINGEN 89.095 90.724

WINKELVOORRAAD 344 298 

VORDERINGEN
Voorschotten stations en personeel 287 320
Overige vorderingen 694 1.596

981 1.916
LIQUIDE MIDDELEN
Kas-, bank- en girorekeningen 1.617 496

TOTAAL 101.681 102.833

PASSIVA 2004 2003

VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN
Continuïteitsreserve 7.315 8.208
Doelvermogen 72.557 72.469

79.872 80.677
VASTGELEGD VERMOGEN
Investeringsfonds reddingboten 4.514 5.876
Fondsen op naam 5.927 5.601
Fonds activa doelstelling 6.474 6.114
Fonds activa bedrijfsvoering 3.150 3.265
Kapitalen bezwaard met 
vruchtgebruik en nog niet 
afgewerkte nalatenschappen P.M. P.M.

20.065 20.856
VOORZIENINGEN
Voorziening ingegane pensioenen 751 755

SCHULDEN
Kortlopende schulden 993 545

TOTAAL 101.681 102.833

GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING over 2004
(alle bedragen x € 1.000)

2004 2003*
BATEN EIGEN FONDSENWERVING
Jaarlijkse bijdragen 1.446 1.339
Scheepsbijdragen en bijzondere donaties 228 312
Giften o.a. naar aanleiding van acties 1.065 1.029
Periodieke schenkingen 328 185
Bunkerbootjes 43 54
Bijdragen fondsen en nalatenschappen 2.262 3.374

5.372 6.293
KOSTEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
(In-)directe verwervingskosten 687 653
Doorbelaste uitvoeringskosten 127 145

814 798
KOSTEN ALS PERCENTAGE VAN BATEN
UIT EIGEN FONDSENWERVING 15.15% 12.68%

RESULTAAT VERKOOP ARTIKELEN
Brutowinst 147 143
Verkoopkosten 93 85
Doorbelaste uitvoeringskosten 31 36

23 22
BESCHIKBAAR UIT FONDSENWERVING 4.581 5.517
RESULTAAT BELEGGINGEN 4.354 5.511
OVERIGE BATEN EN LASTEN 34 158
TOTAAL BESCHIKBAAR  DOELSTELLING 8.969 11.186

BESTEDINGEN
Nieuwbouw en modificatie boten 2.031 2.159
Exploitatie reddingboten, materieel en stations 5.838 5.486
Doorbelaste uitvoeringskosten exploitatie 787 902
Kosten beroepsredders en vrijwilligers 1.292 1.649
Doorbelaste uitvoeringskosten beroepsredders 346 398
Radio Medische Dienst 75 114
Doorbelaste uitvoeringskosten RMD 31 36
Preventie en voorlichting 102 110
Doorbelaste uitvoeringskosten preventie en voorl. 63 72
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING 10.565 10.926
NETTO RESULTAAT -1.596 260

RESULTAATBESTEMMING
Ten laste van Doelvermogen -573 1.682
Ten laste van Investeringsfonds reddingboten -1.362 -747
Ten gunste van/ten laste van Fondsen op naam 339 -675

-1.596 260

* Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden

ACCOUNTANTSVERKLARING

OPDRACHT

Wij hebben de in dit verslag op pagina 11 opgenomen
financiële overzichten 2004 van de Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij te IJmuiden
gecontroleerd. Deze financiële overzichten zijn ontleend
aan de door ons gecontroleerde geconsolideerde
jaarrekening van de Koninklijke Nederlandse Redding
Maatschappij. Bij die jaarrekening hebben wij op 13 april
2005 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.
De financiële overzichten zijn opgesteld onder ver-
antwoordelijkheid van de leiding van de stichting. Het is
onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring
inzake de financiële overzichten te verstrekken.

OORDEEL

Wij zijn van oordeel dat deze financiële overzichten op
alle van materieel belang zijnde aspecten in
overeenstemming zijn met de geconsolideerde
jaarrekening waaraan deze zijn ontleend. Voor een beter
inzicht in de financiële positie en in de resultaten van de
stichting alsmede in de reikwijdte van onze controle
dienen de financiële overzichten te worden gelezen in
samenhang met de volledige geconsolideerde
jaarrekening waaraan deze zijn ontleend, alsmede met
de door ons daarbij verstrekte accountantsverklaring.

KPMG Accountants N.V.
Amstelveen, 13 april 2005
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Reddingvloot
Juli 2005

Arie Visser* 1999 West-Terschelling
Koning Willem I* 1999 Schiermonnikoog
Zeemanshoop* 2000 Breskens
Koopmansdank* 2001 Noordland-Burghsluis
Koos van Messel* 2003 IJmuiden
Anna Margaretha* 2004 Ballumerbocht
Jeanine Parqui* 9/2005 Hoek van Holland

18,8 x 6,1 x 1,05 m, 2 x 1.000 pk, 32 knopen
120 geredden, 6 bemanning 

Johannes Frederik* 1988 Den Helder / reserve
Prinses Margriet* 1990 Stellendam
Jan van Engelenburg* 1990 Scheveningen
Graaf van Bylandt* 1996 Vlieland
Jan en Titia Visser* 1996 Eemshaven
Kapiteins Hazewinkel* 1997 Hoek van Holland
Koningin Beatrix* 1984 Urk
Christien* 1993 reserve
Dorus Rijkers* 1997 Reserve

14,4 x 5,4 x 0,75 m, 2 x 680 pk, 34 knopen
75 geredden, 4 bemanning

Valentijn* 1990 Noordwijk aan Zee
Beursplein 5* 1992 De Cocksdorp
Adriaan Hendrik* 1992 Egmond aan Zee
Annie Jacoba Visser* 1993 Lauwersoog
Donateur* 1993 Wijk aan Zee
Anna Dorothea* 1994 Lemmer
Annie Poulisse* 1995 Zandvoort
Alida* 1995 Hindeloopen
Wiecher en Jap Visser-Politiek*1996 Harlingen
Watersport-KNWV* 1997 Enkhuizen
Frans Verkade* 1997 Marken
De Redder* 2001 Katwijk aan Zee
Winifred Lucy Verkade-Clark* 2002 Cadzand
Frans Hogewind* 2003 Terschelling-Paal 8
Uly* 2003 Westkapelle
George Dijkstra* 2005 Ter Heijde

10,6 x 4,1 x 0,75 m, 2 x 430 pk, 34 knopen
50 geredden, 4 bemanning

Harder* 1987 Noordland-Burghsluis
Johanna Margareta 2003 

9,0 x 2,9 x 0,5 m, 2 x 250 pk, 34 knopen
20 geredden, 3 bemanning

Griend 1974 Ouddorp
Bruinvis 1981 Ter Heijde
Narwal 2000 Den Oever
Willemtje* 2003 Stellendam
John Stegers* 1994 Veere
Maria Hofker* 2004 Ameland-Nes
Edzard Jacob* 2004 Schiermonnikoog
Hendrik Jacob* 6/2004 Marken
Huibert Dijkstra* 9/2004 Vlieland
Tuimelaar 1973 reserve
Rien Verloop* 1996 reserve

6,5 x 2,2 x 0,7 m, 2 x 70 pk, 30 knopen
12 geredden, 3 bemanning

Wouter Vaartjes 1985 Lemmer
Nagel* 1986 Urk
Stut 1989 Hindeloopen
Abt 1989 Harlingen
Makreel 1991 Enkhuizen
De Kuil 1987 reserve

5,4 x 2,05 x 0,4 m, 90 pk, 40 knopen
8 geredden, 2 bemanning

Dolfijn 1991 Petten
Leng 1992 Vlieland
Gul 1992 Callantsoog
Zalm* 1992 De Koog
Steur 1993 Lauwersoog
Heek 1993 Terschelling-Paal 8
Forel 1994 Breskens
Fint 1992 Scheveningen
Meun 1992 reserve
Meerval 1996 reserve

5,1 x 2,0 x 0,3 m, 50 pk, 25 knopen
5 geredden, 3 bemanning

Kusthulpverleningsvoertuig
Unimog en Ginaf

Reserve:
Koningin Juliana* 1963
Javazee* 1967

*werden de KNRM geschonken

Reddingstations en -materieel

1

5

6

7

8

2

3

4

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl



Scheveningen evacueerde een vrouw met ernstige
buikklachten van een sportvislogger en op het
IJsselmeer kwamen diverse watersporters in
moeilijkheden. Daarbij ging het in de meeste gevallen
om gestrande jachten. Het aantal incidenten volgde
elkaar zó snel op dat de Kustwacht besloot alle
reddingstations langs het IJsselmeer preventief het
water op de sturen. Een dergelijke maatregel werd
voor het laatst genomen op 17 juli 2004, toen tientallen
schepen als gevolg van een zomerstorm in problemen
kwamen.  

Op vrijdag lag het zwaartepunt van de hulpverleningen
op de Waddenzee, alwaar die dag de bekende HT-race
werd geroeid. Als gevolg van de harde wind en de
toenemende deining moesten 84 van de 130 gestarte
sloepen de wedstrijd staken. Meerdere sloepen
kwamen serieus in de problemen en deden een beroep
op de reddingboten van Harlingen, Vlieland en
Terschelling. Diverse roeiers moesten met
vermoeidheids- en onderkoelingsverschijnselen naar de
wal worden gebracht. 
Een dag later kwamen met name de zuidelijke
reddingstations in actie. Opnieuw was een wedstrijd
debet aan het aantal incidenten. Een zeilwedstrijd voor
de kust van Hoek van Holland bracht meerdere
catamaranzeilers in problemen. De reddingboten van
Hoek van Holland, Ter Heijde en Katwijk aan Zee
verleenden assistentie. Uiteindelijk is de wedstrijd op
verzoek van de Hoekse reddingbootschipper gestaakt. 
Op de Oosterschelde was de reddingbootbemanning
van station Noordland in de weer met een gestrand
jacht, toen zij met spoed haar koers moest verleggen
voor een hartpatiënt aan boord van een ander jacht. De
man werd van boord gehaald en naar de wal gebracht,
waar een ambulance klaarstond om de patiënt naar het
ziekenhuis te vervoeren. 

Deze succesvolle evacuatie werd een dag later
overschaduwd toen opnieuw een hartpatiënt een
beroep deed op de reddingboot van Noordland. Ook
deze zeiler werd aan land gebracht, maar ditmaal
mocht de hulp niet baten. Bij aankomst in het
ziekenhuis bleek de man te zijn overleden. 
Diezelfde zondagmiddag moest Noordland nogmaals
uitrukken, toen bleek dat een Belgisch jacht was
overvaren door een duwboot. Eén opvarende van het
jacht was daarbij overboord geslagen. De man werd
opgepikt en in licht onderkoelde toestand
overgedragen aan een ambulance.

Het lange weekend werd voorafgegaan door een
tragisch voorval op de woensdagavond. De KNRM-
reddingboten Koos van Messel (IJmuiden), Donateur
(Wijk aan Zee) en Adriaan Hendrik (Egmond aan Zee)
zochten die avond naar een overboord gevallen zeiler,
65 kilometer uit de kust. De man werd door de
reddingboot van IJmuiden gevonden, aan boord

genomen en overgegeven aan een gewaarschuwde
helikopter, maar alle hulp mocht uiteindelijk niet
baten. De man overleed in het ziekenhuis. 
Donderdags moesten zeven reddingstations in actie
komen. Het reddingstation in IJmuiden kon in de
vroege ochtend ternauwernood voorkomen dat een
jacht strandde op de pier, de reddingboot van

Reddingrapporten
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Twee doden en tientallen acties in lang Hemelvaartsweekend 

KNRM handen vol aan start watersportseizoen
Het onstuimige weer heeft ervoor gezorgd dat het Hemelvaartsweekend, door velen gezien als dé officieuze
start van het watersportseizoen, bol stond van de incidenten. Op het IJsselmeer werden de reddingboten van de
KNRM preventief het water opgestuurd. Elders in het land vonden tientallen hulpverleningen plaats, waarbij in
twee gevallen een slachtoffer te betreuren was.

Verschillende sloepen kwamen
tijdens de HT-sloepenrace serieus
in problemen.

Op het achterdek van de Koopmansdank (Noordland-
Burghsluis) vechten redders en ambulancepersoneel
samen voor het leven van een patiënt.

Zeilwedstrijden bezorgden de
reddingboten van de KNRM
handenvol werk. Op 14 mei
zorgde een harde wind ervoor
dat deelnemers aan de North Sea
Regatta om assistentie vroegen.
Er deed zich een groot aantal
kleine incidenten voor, waarvoor
de reddingstations van
Scheveningen, Ter Heijde en
Katwijk aan Zee werden
gealarmeerd.

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl
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Bom veroorzaakt drama op viskotter 
IJmuiden - 6 april 2005 

Wind: ZW 6/7 

De ontplofte bom aan boord van de Ouddorper
viskotter OD 1, waarbij een drietal vissers om het leven
kwam, haalde het landelijke nieuws. Er heerste in
Ouddorp, maar ook in de gehele visserijsector, grote
verslagenheid. De KNRM deelde in die machteloosheid,
aangezien de gealarmeerde reddingboot Koos van
Messel niets meer kon uitrichten. 
’s Avonds is de familie van de slachtoffers op het
hoofdkantoor van de KNRM in IJmuiden opgevangen,
maar ook toen bleef de rol van de Redding
Maatschappij beperkt. De verslagenheid was
simpelweg té groot…

De Koos van Messel vertrok om 15.44 uur voor een
zware reis uit de haven van IJmuiden. Zwaar, omdat de
afstand tot de OD 1 (53 mijl), in combinatie met wind
(ZW 6/7) en zeegang (2,5 meter) een fysieke belasting
betekende, terwijl de wetenschap dat er slachtoffers te
betreuren waren voor een mentale druk zorgde. 
Na twee uur arriveerde de reddingboot bij de
gehavende kotter. Twee Goereese kotters hadden twee
stoffelijke overschotten inmiddels uit het water gevist,
terwijl de SAR-helikopter Pedro 2 een arts afzette op
de OD 1. De Koos van Messel bood ook assistentie aan,
maar hoefde niet in actie te komen. De reddingboot
keerde hierop onverrichter zake terug naar IJmuiden. 
In IJmuiden zijn vervolgens de voorbereidingen
getroffen voor het aan land brengen van de
slachtoffers en de opvang van de familie. De OD 1 liep
om 22.30 uur de haven binnen. 

Binnenvaart in problemen door
stormachtige wind 

Diverse reddingstations - 7 / 8 april 2005 

Wind: WNW 6-8 

Door een harde, bij vlagen stormachtige wind kwamen
op het IJsselmeer binnen twee dagen drie
binnenvaartschepen in problemen. Eén schip zonk, de
andere twee konden met succes naar een haven
worden begeleid. 

De eerste melding kwam om 09.30 uur en betrof het 80
meter lange beunschip Johan Evertsen, dat nabij de
Rotterdamse Hoek als gevolg van een uitgevallen motor
in problemen was gekomen. Het schip was geladen met
kiezelstenen en ging uit voorzorg voor anker. 
De reddingboten Anna Dorothea en Wouter Waartjes
uit Lemmer en de Koningin Beatrix en Makreel uit Urk
vertrokken met spoed richting de Rotterdamse Hoek.
Van beide reddingstations werden opstappers
overgezet op de Johan Evertsen in een poging de
uitgevallen motor weer aan de praat te krijgen. Toen
duidelijk werd dat dit niet ging lukken, werd het
beunschip voor berging overgegeven aan de ter plaatse
zijnde sleepboot.
Tijdens de sleep sloegen de golven door de
kajuitramen, waarna het achterschip in snel tempo
afzonk. Dankzij snel en accuraat ingrijpen van de stand-
by liggende reddingboten kon de bemanning,
bestaande uit twee mannen en een vrouw, tijdig van

boord worden gehaald. De geredden werden naar
Lemmer gebracht. De Johan Evertsen verdween in de
beruchte golven van de Rotterdamse Hoek. 

Terwijl de reddingboten huiswaarts keerden, kwam er
een nieuwe melding binnen. Ergens tussen de
Rotterdamse Hoek en de Vormt zou een onder Engelse
vlag varende motorkruiser in nood verkeren. De kruiser
werd door de Lemster reddingboten begeleid tot in de
haven van Lemmer. De actie duurde tot 15.30 uur. 
Amper bijgekomen van de eerste klus, kreeg het

reddingstation Urk het verzoek om uit te varen voor het
binnenvaartschip Jolien. Ook dit binnenvaartschip had
motorproblemen en was vanwege de
weersomstandigheden uit voorzorg voor de haven van
Urk voor anker gegaan. Enkele opstappers sprongen over
op de binnenvaarder, waarna een sleepverbinding tot
stand werd gebracht met de sleepboot Jan van Asselt.
Met vereende krachten werd de Jolien de haven in
gesleept, alwaar op zoek werd gegaan naar de oorzaak
van de motorproblemen. Na de bergers geassisteerd te
hebben bij hun werkzaamheden, keerden de KNRM-
vrijwilligers terug naar hun station. Voor de avond stond
een herhalingscursus reanimatie gepland. Al met al dus
een drukke dag voor de Urker redders. 

De volgende dag gingen de piepers af van de
bemanningen van Enkhuizen en Marken. Opnieuw
betrof de melding een watermakende binnenvaarder.
De reddingboten Frans Verkade (Marken), Watersport-
KNWV en Rien Verloop (beide Enkhuizen) vertrokken
om 21.20 uur naar het binnenvaartschip Smal Agt III,
die bij de OVD 7 water maakte. Er waren als gevolg van
het slechte weer en het overkomende water drie luiken
kapotgeslagen, waardoor er water binnendrong. 
Drie opstappers sprongen over op de Smal Agt III. Een
inspectieronde wees uit dat de machinekamer, het
bemanningsverblijf en het ruim volliepen. In het ruim
viel niet te pompen, omdat de lading gruis het water
opnam. Hierdoor kwam de binnenvaarder steeds
schever te liggen over bakboord, hetgeen de situatie
deed verslechteren. Het lenssysteem van de Smal Agt III
kon het binnenkomende water in de machinekamer
voorblijven, terwijl de pompen van de reddingboten
het verblijf droog pompten. 
Toen de redders met een tafel en gebroken peddels het
meest problematische luikhoofd hadden gestut, was de
uit Den Dolder afkomstige binnenvaarder klaar voor
een spannende reis naar Enkhuizen. Recht tegen de zee
op en onder begeleiding van de reddingboten slaagde
de Smal Agt III erin om Enkhuizen te bereiken.
Aangekomen bij de vaargeul van Enkhuizen werd het
schip door een kraanschip van BTS rechtgetrokken. De
reddingboten keerden rond 5.00 uur terug naar de
steigers. BTS had de zaak onder controle. De bemanning van de Johan Evertsen brengt enkele

dagen na de ondergang van hun schip een bezoek aan
het KNRM-reddingstation in Lemmer teneinde de
bemanning te bedanken voor hun redding. Achter het
gezin staat reddingbootschipper Klaas Verhoeff.

De reddingboten Anna Dorothea en Wouter Vaartjes
liggen stand-by voor het grindschip Johan Evertsen.
Uiteindelijk moest de bemanning in allerijl van boord
worden gehaald.

Bemanningsleden van de KNRM aan boord van de Smal
Agt III.

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl
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Gestrande motorkruiser moet van ver komen 

Elburg - 12 februari 2005 

Wind: ZW 8 

Uit het verslag van schipper P. de Jong: 
Om 13.48 uur opgepiept voor een schip met motorstoring, ergens tussen
de Ral en het Piereiland. Het betrof een motorkruiser die inmiddels voor
anker lag. Zijn vier minuten na het alarm met vijf man uitgevaren. Er stond
een stormachtige zuidwestenwind en zeer zware windstoten. Kwamen om
14.20 uur ter plaatse en troffen een nieuw motorschip aan dat onderweg
was naar Zeewolde. Het schip had motorstoring, was voor anker gegaan,
maar van haar anker geslagen, waardoor het als gevolg van wind en
golfslag ruim zestig meter op een zandbank was gezet. Zijn zo dicht
mogelijk bij het vaartuig gedraaid en hebben één van onze
bemanningsleden overgezet. De enige opvarende van de Johanna maakte
het naar omstandigheden goed, maar was wel overstuur. 
Met de Orca een sleepverbinding tot stand gebracht. Het lostrekken werd
bemoeilijkt door de golfslag en de ondiepte, maar uiteindelijk gaf de
Johanna zich wel gewonnen. De Johanna in Zeewolde afgeleverd, waarna
wij nog een winderige thuisreis voor de boeg kregen. De Orca was om
15.55 uur terug op station.

Bijzonder weerzien na jaren 

Harlingen - 23 april 2005 

Wind: NO 3

De beide reddingboten van Harlingen waren druk
doende voor de Nationale Reddingbootdag toen het
reddingstation werd gealarmeerd voor een gestrand
jacht in de Boontjes. De Abt zette de gasten af op de
Wiecher en Jap Visser-Politiek en zette vervolgens koers
naar het jacht, genaamd Wavedancer. Het jacht zat aan
de rand van het vaarwater en was derhalve snel
vlotgetrokken. De actie leek een weinig
noemenswaardige standaardklus, totdat de gegevens
van de geredden werden opgenomen. Het bleek te
gaan om een familie uit Franeker, die elf jaar eerder
ook al eens assistentie had gehad van het
reddingstation Harlingen. Toentertijd verdaagde hun
scheepje in een zware onweersbui en werden moeder
en kind van boord gehaald. De nu 12-jarige zoon was
toen dus een … baby! 

Een bijzonder weerzien voor de familie, maar zeker ook
voor de oudgedienden onder de
reddingbootbemanning!

Arie Visser ‘bevalt’
uitstekend 
West-Terschelling - 30 april 2005 

Wind: O 1 

De bemanning van de Arie Visser
kreeg in alle vroegte (05.30 uur)
alarm voor een patiëntenvervoer. De
dienstdoende huisarts op het eiland
vond het niet langer verantwoord
op een bevallende vrouw op
Terschelling te houden en vroeg om
een spoedreis naar de vaste wal.
Eenmaal aan boord werd al snel
duidelijk dat de baby aan boord
geboren zou worden en dus werd
de reddingboot in allerlei
omgebouwd tot een varende
verloskamer. Ruim voordat
Harlingen in zicht kwam, werd een
gezonde jongen geboren, Lucas
genaamd. 
Met de Terschellinger vlag in top
voer de Arie Visser terug naar
Terschelling. Via de Brandaris werd
champagne en beschuit met muisjes
besteld. Na te hebben afgemeerd,
werd op de steiger met alle
betrokkenen een toost uitgebracht
op de nieuwe eilander.

Gewonde visserman
geëvacueerd
Noordwijk aan Zee - 21 februari 2005

Wind: NO 4 

De kotter Tholen 5 voer recht voor
Noordwijk, toen zij via de
Kustwacht om radiomedisch advies
vroeg. Aan boord van de kotter had
een opvarende met zijn arm klem
gezeten tussen de nettenrol en
daarbij zijn onderarm gebroken. De
Radio Medische Dienst adviseerde
een evacuatie, waarop de Kustwacht
de reddingboot Valentijn van
Noordwijk alarmeerde. De Valentijn
nam de patiënt aan boord en
regelde vervoer per auto naar het
Leids Universitair Medisch Centrum.

Geachte reddingbootbemanning, 

Ik ben bemanningslid van het Poolse jacht Dar Natury, het jacht dat u op
23 juni 2004 van zee hebt gehaald. Ik keek op de website van de KNRM
en zag dat er recent nog aandacht is besteed aan die actie (uitreiking
tevredenheidsbetuiging KNRM, red.). Kijkend naar die foto’s, komen de
herinneringen weer bij mij naar boven. Het is werkelijk onvergetelijk wat
jullie toen voor ons hebben gedaan. Op zee, maar ook tijdens de nasleep
aan de wal, toen jullie slaapplaatsen regelden en ons dagenlang hebben
verzorgd. Brengt u alstublieft ook de groeten over aan de bemanning
van de Waker! 
Ik wens u al het goede!

Adam Bartusiak
Dar Natury

Het verslag van de redding van de Dar Natury vindt u in De Reddingboot,
verslag 185 (oktober 2004).

Schipper Pieter de Jong
van de Orca houdt al
varend de sleep in de
gaten.

De Orca heeft de kruiser
vlot en sleept het naar
Zeewolde.

Elf jaar geleden: De geassisteerde tiener werd als
baby ook al eens door de KNRM geholpen. Op de
foto wordt hij met zijn moeder aan boord genomen
van de reddingvlet Tjerk Hiddes van Harlingen. 

Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl
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Evacuatie na aanvaring tussen kotter
en charter 
West-Terschelling / Harlingen - 9 mei 2005 

Wind: NW 6 

De viskotter UK 20 en het charterschip Wilhelmina
kwamen rond twee uur ’s middags in de Blauwe Slenk
met elkaar in aanvaring. De Wilhelmina sloeg direct
alarm, omdat er grote schade was en er 26 gasten aan
boord waren. 
Vanuit Harlingen vertrok de Wiecher en Jap Visser-
Politiek naar de plaats van het ongeval, terwijl vanuit
de haven van Terschelling de Arie Visser koers zette
naar de Wilhelmina. De kotter had geen schade en had
ook geen hulp nodig. Omdat de charter verlijerde naar
lagerwal kon de kotter geen hulp bieden aan de
opvarenden van de charter. Het wachten was derhalve
op de hulpdiensten. 

Bij aankomst haalde de Arie Visser alle 26 passagiers van
boord. De Wiecher en Jap Visser-Politiek en het
bergingsvaartuig Typhoon ontfermden zich over het
zeilschip. De groep Duitse scholieren werd door de
Terschellingers naar Harlingen gebracht, waar ze werden
opgevangen in het boothuis van het KNRM-station
Harlingen. Onderweg werd één scholiere onwel. Voor
haar werd in Harlingen een arts besteld. De overige
passagiers van de Wilhelmina kwamen met de schrik vrij. 

De Wilhelmina is met vereende krachten van bergers en
redders naar Harlingen gesleept. De waterpolitie heeft een
onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeval.

Sportvisser verdrinkt in
waadpak 

Diverse reddingstations - 5 april

2005 

Wind: W 3 

Op het strand van Cadzand werd
een onbemande sportvisboot met
draaiende motor aangetroffen.
Collega-sportvissers hadden het
bootje kort daarvoor nog bemand
gezien. De opvarende stond toen al
varende naar de kust zijn waadpak
aan te trekken. De persoon was
ineens verdwenen en het
onbemande visbootje koerste al
rondjes draaiend naar het strand.
De Kustwacht gaf hierop het
startsein voor een grote zoekactie. 
De reddingboten Winifred Lucy
Verkade-Clark van Cadzand, Uly van
Westkapelle en Zeemanshoop van
Breskens spoedden zich naar de
opgegeven positie. Zij werden bij
het zoeken ondersteund door twee
Belgische reddingboten, een
redeboot, een politieboot, twee

zandzuigers, een sleepboot en twee
helikopters. Op het strand namen
de politie en de wippertruck van
station Cadzand het zoeken voor
hun rekening.
De zoekactie duurde voort totdat de

ingetreden duisternis het zoeken
onmogelijk gemaakt. De actie werd
gestaakt en de volgende ochtend
hervat. Het levenloze lichaam van
de man werd ruim een mand later
gevonden.

L.S. 

Op 19 maart was onze hond Jimmy, spelend met andere honden, weggelopen op het strand van Egmond, richting
Castricum. Mijn zoektocht tot bij Castricum leverde niets op. Ik stond op het punt het zoeken op te geven, toen
twee voertuigen van de KNRM vanuit het zuiden kwamen aangereden. Op mijn gebaar te stoppen, sprong de
bestuurder van het grote rupsvoertuig uit zijn hoge post en nog vóórdat ik iets had gezegd, wist hij al te melden
dat hij mijn hond had gezien, en wel dichtbij IJmuiden. Ik was verbaasd over zo’n groot opmerkingsvermogen en
alertheid. Na een kort beraad met de collega’s in de truck werd mij aangeboden om in te stappen en samen
Jimmy te gaan zoeken. Ik was geroerd door zoveel hulpvaardigheid…
De zoektocht duurde tot vlakbij IJmuiden. Daar zwierf onze Jimmy, vuil en vermoeid. Hij was duidelijk blij om mij
weer te zien. Voor mij en Jimmy werd de opbouw van de truck ingericht, waarna weer koers werd gezet richting
Egmond aan Zee. Ik voelde me bevrijd van een grote zorg, maar wist dat mijn vrouw al enkele uren in spanning
op ons zat te wachten. Het werd nog een lange tocht over het strand naar Egmond. Maar het was een
aangename en leerzame ervaring in goede handen te zijn van de redders van de KNRM. De vreugde van onze
hereniging was groot. 
Wij melden ons bij deze aan als Redder aan de Wal. En nogmaals spreek ik onze grote waardering uit voor uw
vakbekwaamheid, uw inzet en uw hulpvaardigheid. Blij met u kennis gemaakt te hebben! 

Jan Geerts, Marleen Pallmer en Jimmy

Bemanningsleden van de Uly maken het drenkelingennet in gereedheid.

Koopmansdank redt visserlui uit
benarde positie 

Noordland-Burghsluis - 29 april 2005 

Wind: ZW 2 

Omdat de stuurman van de kotter Z28 verzuimd had
zijn koers te verleggen, ramde de kotter een schuif van
de Oosterscheldekering. In mum van tijd kapseisde en
zonk de kotter. De driekoppige bemanning moest zich
in allerijl in veiligheid stellen en klampte zich vast aan
de onderste constructiebuis van de kering. De
gezonken kotter schoot als gevolg van de sterke
stroming onder de kering door. 

Het reddingstation Noordland werd voor dit ongeval
gealarmeerd. De Koopmansdank was binnen enkele
minuten ter plaatse, maar kon als gevolg van de sterke
stroming niet in de buurt komen van de geschrokken
visserlui. Toen bleek dat er geen andere mogelijkheden
waren om de drie mannen te redden, besloot schipper
Post een nieuwe poging te wagen. Dankzij goed
stuurwerk van de schipper, die nog maar enkele weken
in dienst was van de KNRM, en handelend optreden
van zijn bemanning konden de mannen aan boord
worden genomen. 
De visserlui werden in het bemanningsverblijf van droge
kleding voorzien. De eigenaar van de kotter haalde het
drietal op. Geen van de mannen was gewond.

De Wiecher en Jap Visser-Politiek heeft vastgemaakt
voor de sleepreis, terwijl een bemanningslid de
laatste hand legt aan een provisorische bedekking
van de schade.

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl
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Griend redt zwaar
onderkoelde man 
Ouddorp - 9 mei 2005 

Wind: NW 5

De melding van kustwachtpost
Ouddorp voor de reddingboot
Griend betrof in eerste instantie een
open zeilbootje dat aan lagerwal
was geraakt tussen Brouwershaven
en Den Osse op het

Grevelingenmeer. De Griend trof
inderdaad een onbemand bootje
aan tegen de dijk. De bemanning
van de Griend besloot het bootje
vlot te trekken en het naar de
dichtstbijzijnde zeilschool te
brengen. Terwijl een
sleepverbinding werd gemaakt,
kwam er een speedboot vanuit de
haven naar de reddingboot gevaren.
De opvarenden van de speedboot

deelden mee dat er aanvankelijk vijf
personen aan boord van het bootje
waren geweest. Vier daarvan
hadden de kant weten te bereiken.
De vijfde, een 28-jarige man, was
ruim een half uur eerder overboord
gevallen en nog steeds zoek. 
De Griend gooide het bootje los en
startte direct een zoekactie naar de
drenkeling. Tien minuten later werd
de man in zwaar onderkoelde
toestand gevonden. Hij werd aan
boord genomen, waarna de
reddingboot koers zette naar de
Brouwershaven, waar een
ambulance stond te wachten. De
ziekenwagen nam de man over en
bracht hem naar het ziekenhuis van
Goes. De Griend keerde terug naar
het bootje en leverde het af bij de
zeilschool. 
Daags na het ongeval kreeg de
reddingbootbemanning te horen
dat de man bij aankomst in het
ziekenhuis een lichaamstemperatuur
had van 32 graden. Ondanks dat
mocht de man ’s avonds naar huis.
De bemanning van de Griend was
zich toen inmiddels bewust van het
feit dat er ternauwernood een leven
was gered…

Brandingsurfer verliest van stroming 
Scheveningen - 8 mei 2005 

Wind: W 5    

Een wandelaar op het noorderhavenhoofd zag een
brandingsurfer die ondanks verwoede pogingen niet
meer terug naar de kust kon komen. De wandelaar
belde 112 en de Kustwacht werd geïnformeerd. Die
alarmeerde de reddingboot Jan van Engelenburg, die
binnen enkele minuten vertrok vanuit de haven van
Scheveningen. De surfer werd bij aankomst direct aan
boord genomen. Het bleek te gaan om een Duitse
jongeman, die al ruim een uur in het water lag en door
zijn gevecht met de sterke stroming uitgeput was.
Vanaf de Jan van Engelenburg werd daarom voor de
zekerheid een ambulance besteld. Bij de ligplaats van
de reddingboot werd de man onderzocht, maar
opname in het ziekenhuis bleek niet nodig. Het
kusthulpverleningsvoertuig van station Scheveningen
bracht de jongeman naar zijn auto, alwaar hij kon
worden herenigd met zijn opgeluchte vrienden. 

Je houdt je hart vast…

Egmond aan Zee - 22 april 2005 

Wind: NO 3 

Uit het verslag van schipper N. Zwart:
We worden gealarmeerd voor een kotter met brandstofproblemen.
Volgens de schipper van de kotter Anna Maria zit ‘ie ter hoogte van
Petten, 6 mijl in zee. Ter plaatse gekomen blijkt de kotter 2 mijl uit voor
Camperduin te zitten…
Er gaan twee opstappers over om een sleepverbinding tot stand te
brengen. De kotter is onderweg naar Bremen. De kotter navigeert op een
zogenaamde A3-kaart (dekking van Frankrijk tot aan Denemarken). Tevens
wordt een handkompasje gebruikt. 
Adriaan Hendrik sleept de Anna Maria richting IJmuiden. Al snel geven de
overgezette opstappers door dat de motor weer draait. Er stond een
afsluiter verkeerd, waardoor de dagtank niet werd bijgevuld.
De kottereigenaar geeft aan op eigen kracht verder te willen richting Den
Helder om te bunkeren. We gooien los en geven hem voor de zekerheid een
koers mee voor Den Helder. Geven de heren verder het advies om in het
Schulpengat de boeien aan te houden in verband met ondieptes.  Wensen
hen een goede reis en verzoeken de Kustwacht om het scheepje in de gaten
te houden…

Kapiteins Hazewinkel haalt zieke Rus
van coaster 

Hoek van Holland - 11 april 2005 

Wind: NO 3 

De bemanning van de Hoekse reddingboot Kapiteins
Hazewinkel werd in alle vroegte (01.50 uur) gevraagd
uit te varen voor een Russische zeeman aan boord van
de coaster Toyvo Vyakhya. De man had ernstige
buikklachten, waarop de Radio Medische Dienst een
medische evacuatie adviseerde. Schipper Jan van de Sar

en een achttal opstappers vertrokken op dit vroege uur
naar zee. De coaster bevond zich in de positie 51.59N
03.56E. 
Het overnemen van de 40-jarige machinist verliep snel
dankzij het rustige weer en de toestand van de patiënt.
Aangezien de man geen Engels sprak, werd voor het
vertaalwerk ook de tweede stuurman meegenomen
naar de wal. Op de terugweg werd een ambulance
besteld, die bij aankomst in de Berghaven gereed stond
om de zieke over te nemen. 
De reddingbootbemanning keerde om 03.00 uur
huiswaarts voor het restant van de nachtrust. 

Lange reis voor
lekgeslagen vissersboot 

Westkapelle / Noordland-

Burghsluis - 19 maart 2005 

Wind: NW 3 

De reddingboten van Noordland-
Burghsluis en Westkapelle waren
beide voor een oefening op zee,
toen er via de marifoon
gesprekken binnenkwamen van
een in problemen verkerend
vissersbootje, ongeveer 20 mijl
vanuit de kust. Beide reddingboten
braken de oefening af en koersten
volle kracht richting opgegeven
positie, aangezien uit de
gesprekken kon worden
opgemaakt dat het scheepje
zinkende was. 
Nog voordat de reddingboten
arriveerden, haalde de passerende
coaster Fast Sim de bemanning van
het bootje van boord. Toen de
Koopmansdank arriveerde, werden
direct twee pompen overgezet. De
capaciteit van de pompen bleek
voldoende om de vissersboot
boven water te houden. Voor de
Koopmansdank betekende dit een
vier uur durende sleepreis naar de
haven van Kats. De vissers werden
overgenomen door de
Koopmansdank. De reddingboot
Uly van Westkapelle kon
onverrichter zake retour station.

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl
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Radio Medische Dienst
De Radio Medische Dienst (RMD) is een onderdeel van
de KNRM. Artsen van de RMD adviseren zeelui over de
gehele wereld in geval van ziekte of een ongeval.
Vanwege privacy zijn persoonlijke en scheepsgegevens
weggelaten.  Uit de rapportages van de artsen: 

Grote inzet voor duikongeval 
Duikongeval op de Noordzee, positie 53.40N 005.16E.
Reddingboten van Ameland-Ballumerbocht, West
Terschelling en Paal 8, alsmede de SAR-heli van Vlieland
worden gealarmeerd. Sar-helikopter als eerste ter
plaatse en zet arts aan boord van duikschip. Is
langdurig overleg tussen RMD-arts, vliegerarts en het
Kustwachtcentrum. Besloten wordt de duiker met de
helikopter naar Terschelling te vliegen, waarna de
traumahelikopter de man naar Groningen zal brengen.
Reddingboot Frans Hogewind zet op verzoek van
helikopter meerdere koffers met zuurstof af op het
duikschip. Man wordt met heli afgevoerd.
Reddingboten gaan retour station. 

Slijptol 
Opvarende was uitgeschoten met slijptol, waarbij hij
een forse snee in zijn gezicht had opgelopen.
Bemanning had de wond inmiddels gehecht, maar
vroeg om advies voor vervolg. Heb hen complimenten
gegeven voor de eerste hulp en adviezen gegeven ten
aanzien van de verwijdering van de hechting. 

Moeilijke vragen…
Zeeschip lag in haven van New Orleans klaar voor
vertrek. Een Filippijns bemanningslid had last van
kortademigheid. Vraag was of het schip kon vertrekken
en de patiënt aan boord kon houden tot de volgende
haven. Heb een lijst met vragen over het ziektebeeld
gestuurd. Die vragen werden waarschijnlijk als te
moeilijk ervaren, want kapitein heeft bemanningslid
van boord laten gaan voor medisch onderzoek.   

Staalkabel komt hard aan 
Aan boord van zeeschip (45 mijl noord van Den Helder)
kreeg 30-jarige opvarende een zwiepende staalkabel
tegen zijn borstkas. Hij werd als gevolg van de kracht
een halve meter opgetild en tegen het dek geslagen.
Patiënt was bij kennis en had uitwendige bloedingen.
Man had zeer veel pijn, was zweterig en had last van
kortademigheid. Besloten de man met een helikopter
van boord te laten halen. Hij bleek achteraf zijn
borstbeen en drie ribben te hebben gebroken.

Schoonmaakmiddel 
Kok van zeeschip had schoonmaakmiddel in zijn ogen
gehad. Ogen werden rood en man kreeg klachten. Heb
advies gegeven ten aanzien van de medicatie. 

Gewoon te zwaar werk 
Russische opvarende van Nederlandse kotter had pijn
rond zijn navel, met name in staande houding en bij
hoesten en niezen. Bij onderzoek lokaal drukpijn. Schip
vraagt om medicatie. Bij navraag de man geadviseerd
minder zwaar werk te doen. Klachten zijn gevolg van
overbelasting. 

Pillendoos door elkaar 
Vrouwelijke opvarende van containerschip had in New
York een kies laten trekken en daarvoor verschillende
medicijnen gekregen. Tijdens storm zijn medicijnen
door elkaar gerammeld. Heb vrouw bijgepraat over
haar medicijnvoorraad. 

Naar bed! 
Visserman was tijdens het legen van de netten onderuit
gegaan, waarna hij draaide met zijn ogen. Bemanning
heeft hem naar bed gebracht. Heb medicatie
voorgeschreven en geadviseerd na een half uur weer
contact te hebben. Schipper vertelde na een half uur dat
het een stuk beter ging: man had alleen tijdens lopen
last! Heb de man verteld dat dit niet de bedoeling was!
Man terug naar bed gestuurd. Visserman is aan de wal
voor onderzoek naar ziekenhuis gegaan.

In geval een arts van de Radio Medische Dienst tot een
evacuatie besluit, moet hij kiezen tussen een helikopter
of een reddingboot. De voorkeur voor een reddingboot
of een helikopter hangt van verschillende elementen af.

Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl



27 De Reddingboot verslag 18826 De Reddingboot verslag 188

Elk jaar gebruiken mensen verjaardagen, jubilea,
trouwdagen etc. om iets voor de KNRM te doen. Dat
levert vaak mooie bedragen op. Een selectie van de
personen/instanties waarvan de KNRM in 2004 op
deze manier giften mocht ontvangen: 

De heer of mevrouw S. Wartena uit Blaricum, de heer
A.J.M. van Abeelen uit Hoeven, de heer H.B. Huisman uit
Papendrecht, de heer D. Ochtman uit Rotterdam, de
heer en mevrouw A. Schaberg uit Breda, de heer en
mevrouw Aken uit Bunnik, Hydro Service BV uit
IJmuiden, de heer F. Milatz uit Driehuis, de heer J.J.
Alberdingk Thijm uit Blaricum, de heer F. Bontekoe uit
Drachten, de heer P.A.M. van Berkel uit Heemstede, de
heer P.J.M. IJsselmuiden uit Zoeterwoude, de heer en
mevrouw De Jong uit Lelystad, de heer en mevrouw
J.H.J.M. Lohmeijer uit Leiderdorp, de heer J.A. Ooms uit
Brasschaat (België), de heer A.G. van Raalte uit
Amstelveen, mevrouw A.S.L. Fontijne-de Jonge uit
Burgh-Haamstede, de heer F.W. Jibben uit Arnhem, de
heer C. Kerbert uit Sybrandaburen, de heer en mevrouw
De Ruiter uit Vlissingen, de heer G.A. Vonk uit Huizen,
de heer en mevrouw Blomhert uit Laren, de heer en
mevrouw J.A. Burger uit Veldhoven, de heer P. van Dijk
uit Alphen aan de Rijn, Firma De Haas Maassluis BV, de
heer B. Heppener uit Bilthoven, de heer L. Luten uit

Oosternieland, SCO Lucas Interconf. Makeblijde College
in Rijswijk, de heer A.J. de Vries uit Swalmen, de heer M.
Giltay uit Hoofddorp, de heer G. Kragt uit Enkhuizen,
mevrouw G.K. Meijer-Pol uit Kloosterburen, mevrouw H.
Ricardo uit Bilthoven, de heer G.H. Ooms uit Heiloo, de
heer D. Amels uit Makkum, de heer of mevrouw F.
Brinksma uit Vught, de heer B. Dekkers uit Rhoon,
mevrouw E. van de Giessen-Veder uit Krimpen aan de
IJssel, de heer K. Groeneveld uit Serooskerke, de heer W.
Vlam uit Renesse, de heer H. Seydell en mevrouw W.
Silvius uit Poppingawier. 

Ook droevige (familie)omstandigheden zijn voor
sommige mensen aanleiding om aan de KNRM te
denken. In het afgelopen kalenderjaar gold dat voor
de volgende personen/families: 

Familie de Haan uit Eemnes, mevrouw J. van der Heij-
Boon uit Bodegraven, familie Huitema uit Baexem,
familie A. van Vuuren uit Beneden-Leeuwen, mevrouw
C. Dees-Olivier uit Leusden, familie E.S. Medema uit
Biddinghuizen, familie D. Oostinga uit Goes, familie
A.J. van der Poel uit Wassenaar, mevrouw C.M.
Bergvelt-v.d. Breggen uit Amsterdam, de heer A.S. de
Lange uit Heelsum, mevrouw J. Smit-Jonkergouw uit
Heemstede, de heer J.A.H. Stokreef uit Heiloo.   

Tijdens de uitreiking van de Haagse Hulde, een
aanmoedigingsprijs voor vrijwilligers, werd geld
ingezameld voor de KNRM. Er kwam € 1.500,- binnen. 

De heer A. Walta vroeg zijn werkgever in plaats van
een kerstpakket een schenking te doen aan de KNRM.
De werkgever stemde in met zijn verzoek en maakte
een mooie gift over. 

VOF ‘de Samaritaan’ stuurde een zogenaamde
nulfactuur voor gegeven reanimatiecursussen. 

De bemanning van het booreiland Noble Lynda Bossler
bestemde de opbrengst van de kerstloterij voor de
KNRM. Er kwam € 1.148,- naar de vaste wal! 

Team Heiner uit Lelystad verstuurde in 2004 geen
kerstkaarten, maar deed in plaats daarvan een gift aan
de Redding Maatschappij van € 500,-. 

De EHBO-vereniging Vijfhuizen uit Haarlem hield op te
bestaan. Het batig saldo (€ 1.431,-) werd overgemaakt
aan de KNRM.

Peter Kaan van Texel verzorgt al jaren muzikale
optredens ten bate van de Redding Maatschappij. In
2004 speelde Peter € 997,47 bij elkaar! 

Isoper Vestiging Assen verstuurde geen kerstkaarten,
maar maakte € 1.500,- over. 

De familie Alsemgeest uit Den Bosch liet een nieuwe
boot dopen en vroeg de gasten daarbij om een gift
voor de KNRM. De toch al feestelijke dag werd
opgeluisterd met € 400,- voor de Redding
Maatschappij. 

Firma Bijzonder uit Almere streepte een deel van hun
factuur door en sponsorde de KNRM op die manier. 

De kermisexploitanten die tijdens het paasweekeinde
in Egmond aan Zee stonden, deden een gift van
€ 455,-. 

De heer R. Harm greep een dagje wadlopen met
vrienden aan om aandacht te vragen voor het werk
van de KNRM. Het leverde diverse nieuwe donateurs
op. 

De heer P. Corbijn uit Vrouwenpolder leverde
kruidenierswaren voor Reddingbootdag in Noordland.
Hij liet de producten vergezeld gaan van een
nulfactuur. 

De Rotaryclub Oostburg organiseerde een zogenaamde
fundraising-avond, met als gevolg dat de KNRM en het
Rode Kruis beide € 5.000,- in ontvangst mochten
nemen.

De heer L. Starrenburg uit Veghel hield een sponsorroeitocht voor de KNRM. Het initiatief bracht € 1.520,60 op.

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Loffelijke initiatieven
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Familie De Koster uit Amsterdam vroeg tijdens de doop
van hun nieuwe schip Tiburon om giften voor de
KNRM. Er kwam € 1.000,- binnen.

Firma MOTOCOM uit Den Haag repareerde het
intercomsysteem van de Jan van Engelenburg geheel
kosteloos. 

Firma Belship uit Utrecht leverde een groot aantal
nieuwe gespen voor KNRM-reddingvesten en liet die
vergezeld gaan van een nulfactuur. 

De heer H.A. de Boer en mevrouw A.M.A. Wijnschenk
Dom uit Maartensdijk hadden schade aan hun boot. De
veroorzaker van de schade werd verzocht de hoogte
van de schade als gift over te maken aan de KNRM. 

Oude zeilvrienden hielden een reünie in Oostvoorne en
lieten daarbij de pet rondgaan. Er zat aan het einde
van de ronde € 238,- in. 

Het Amsterdamse politiekorps doneerde 70 laders voor
alarmontvangers. Een prachtig gebaar van collega-
hulpverleners! 

Wijnkoperij Jos Beeres uit Groningen leverde dranken
voor een festiviteit op het reddingstation
Schiermonnikoog. De geleverde partij werd het
reddingstation aangeboden. 

Modelbouwvereniging ‘Het Groote Dok’ uit
Hellevoetsluis stelde tijdens de jaarlijkse vestingdagen
standruimte beschikbaar voor de Reddingwinkel. De
verkoopopbrengst kwam ten goede aan de KNRM.

Projektinrichting Blom BV uit Marrum bood materialen
voor het bemanningsverblijf Abraham Fock op
Schiermonnikoog tegen kostprijs aan. 

De organisatie van het Standfast Weekend in Breskens
nodigde reddingbootschipper De Lobel uit om tijdens
het evenement een collecte te houden voor de KNRM.
Onze schipper haalde € 702,- op. 

Superslijterij Krijgsman uit Katwijk leverde artikelen
voor het plaatselijke reddingstation en stuurde
daarvoor een nulfactuur.  

Op camping Lauwersoog werd door de Nationale
Postcode Loterij een speciale bingo georganiseerd ten
bate van de KNRM. Er werd € 388,22 bij elkaar
gespeeld. 

De Coöperatieve Visafslag in Den Oever collecteerde
tijdens de Flora- en Visserijdagen voor de KNRM. De
collecteopbrengst was € 2.740,18. 

De Reinigings Havendienst uit Utrecht maakte de
inhoud van de zogenaamde ‘boetepot’ over aan de
KNRM. Er zat € 500,- in. 

IT Data uit Ridderkerk zamelde tijdens een beurs
visitekaartjes in. Dit gebeurde in een bunkerboot van
de KNRM. Het bedrijf schonk voor elk binnengekregen
visitekaartje een geldbedrag aan de KNRM. 

Bleustream Holding BV uit Den Helder verstuurde in
2004 geen kerstkaarten, maar schonk in plaats daarvan
€ 500,- aan de KNRM.

De heer H. Tieland uit Almere schonk brandstoffilters
voor diverse reddingboten.

Transportbedrijf Jansen uit Urk bood aan de achterzijde van één van de trucks te beplakken
met een reclameposter van de KNRM. De truck rijdt dagelijks tussen IJmuiden en Urk. De grote
sticker werd met korting vervaardigd door Snijder Reclame uit Urk en onthuld door voormalig
reddingbootschipper Cees Zeeman.

Het echtpaar Van Rossem uit Laren vierde haar 50-jarig
huwelijksfeest met een rondvaart over de Rijn. Tijdens
de vaartocht werd een presentatie gegeven over het
werk van de KNRM. De feestgasten schonken het
echtpaar € 1.750,-, waarvoor op verzoek twee
overlevingspakken voor het reddingstation op
Schiermonnikoog werden aangeschaft. Reddingboot-
schipper Klontje en zijn bemanning waren zichtbaar
tevreden met het initiatief van de familie Van Rossem! 

De firma Dozy uit Den Helder
stelde belangeloos een kraan en
een helling beschikbaar voor de
reservereddingboot Tjerk Hiddes.

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl
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Reddingbootdag 2005
De zon scheen volop tijdens de Nationale
Reddingbootdag 2005. En dat waren de bezoekers van
Reddingbootdag ook wel anders gewend. In eerdere
jaren werd de open dag van de KNRM meerdere malen
beheerst door wind en regen. 
Mede dankzij het schitterende weer werd
Reddingbootdag 2005 zeer goed bezocht. Maar liefst
30.000 Redders aan de Wal en andere geïnteresseerden
namen een kijkje bij één van de negenendertig
reddingstations van de KNRM. Tijdens Reddingbootdag
werden 284 nieuwe Redders aan de Wal verwelkomd.
Ook de Reddingwinkel deed goede zaken. In heel
Nederland werd voor € 28.860 aan promotieartikelen
verkocht. 

Door omstandigheden viel Reddingbootdag dit jaar
erg vroeg. Voor volgend jaar staat de open dag weer
gepland voor de eerste week van mei, en wel op
zaterdag 6 mei 2006. 

Internet Reddingwinkel groot succes! 

De vernieuwde versie van www.reddingwinkel.nl is
zeer goed ontvangen. Gemiddeld worden er ongeveer
vijf bestellingen per dag gedaan, hetgeen in
vergelijking met de oude webwinkel zeer goed te
noemen is. Op de nieuwe website kan online worden
betaald.

Historie Redding Maatschappij
vastgelegd op DVD 

Er is al lange tijd vraag
naar spectaculaire
beelden op video of DVD.
De Reddingwinkel
beantwoordt aan die
vraag met een
documentaire over de
historie van de KNRM op
DVD. Een groot aantal
hoogte- en dieptepunten
passeert de revue op de
door Harmen Siezen
ingesproken film. Daarbij

is gekozen voor unieke beelden van roeiredders en de
paardenreddingboot, maar ook voor stormachtige
beelden van moderne reddingboten. De DVD is te
bestellen via www.reddingwinkel.nl 

Vaarwijzer opgenomen
in Reddingwinkel 

De boekenserie Vaarwijzer is een
begrip binnen varend-Nederland.
Uitgeverij Hollandia heeft de
boekenserie opnieuw
vormgegeven, waardoor de
informatieve naslagwerken nu
nóg prettiger lezen. Van de

vijfdelige serie heeft de Reddingwinkel drie titels in
haar assortiment opgenomen: Vaarwijzer Deltagebied,
Vaarwijzer IJsselmeer en Vaarwijzer Waddenzee.
Meer info is te vinden op www.reddingwinkel.nl 

Nieuwe mokken in kleur uitgevoerd 

De Reddingwinkel heeft een nieuwe lijn drinkmokken.
De oude in blauwwit uitgevoerde mokken worden
momenteel uitverkocht. De nieuwe zijn in kleur
uitgevoerd en hebben daardoor een fris uiterlijk. Er
zijn vier verschillende mokken, met afbeeldingen van
de reddingboottypes Arie Visser, Johannes Frederik,
Valentijn en Atlantic. Bestellen kan op
www.reddingwinkel.nl
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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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