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Piet Bot 
1914 – 2005 

Op 1 augustus 2005 is oud-reddingbootschipper Piet Bot 
op 91-jarige leeftijd overleden. Ons medeleven gaat uit 
naar zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Wij wensen 
hen kracht en sterkte toe om dit verlies te kunnen 
dragen. 

De KNRM verliest in Piet Bot één van de grootste namen 
uit haar historie. Bot zelf wilde van dergelijke typeringen 
niets weten. Hij relativeerde dat soort superlatieven met 
understatements als ‘Voor de buurman ben ik gewoon de 
buurman’. 
Tegelijkertijd is Piet Bot voor honderden zeelui letterlijk 
de redder in nood geweest. Op zijn palmares prijken 
481 reddingtochten, waarbij hij en zijn bemanning 894 
zeelieden behouden aan de wal wisten te brengen. Wie 
dat kan zeggen, kan terugkijken op een welbesteed 
leven. 

Piet Bot voer van kind af aan mee op de reddingboot. 
Als 16-jarige was hij voor het eerst mee bij een 
redding en in 1934 begon hij officieel als opstapper 
op de reddingboot Dorus Rijkers, waarvan zijn vader 
– Coenraad Bot – toentertijd schipper was. Vader en 
zoon maakten tientallen zware tochten, waaronder een 
aantal hachelijke acties gedurende de oorlogsjaren. De 

meeste onderscheidingen die Piet Bot ontving, werden 
hem uitgereikt voor reddingen in die jaren. Hij werd in 
1940 onderscheiden met de grote zilveren medaille van 
de N.Z.H.R.M., in 1941 met de grote bronzen medaille 
van de Redding Maatschappij, in 1942 met de kleine 
zilveren medaille van de Duitse zusterorganisatie en 
met de zilveren medaille van de koning van Zweden, in 
1943 en 1944 met gespen behorend bij de grote zilveren 
medaille van de N.Z.H.R.M. en in 1945 met de kleine 
zilveren medaille van de Redding Maatschappij wegens 
verdiensten in oorlogstijd. 

Direct na de oorlog nam Piet Bot het roer over van zijn 
vader Coenraad. Piet Bot was achtereenvolgens schipper 
op de reddingboten Dorus Rijkers, de Prins Hendrik en 
de Suzanna. Als schipper van de Prins Hendrik behaalde 
Bot zijn hoogste onderscheiding. Voor de redding van 
de voltallige bemanning van het stoomschip Margariti 
in 1967 kreeg hij de uiterst zeldzame grote gouden 
draagmedaille opgespeld. Onder de bemanningsleden 
van de reddingboot bevond zich ook Coen Bot, de 
zoon van Piet. Coen Bot is tot op de dag van vandaag 
schipper van de Helderse reddingboot. Zowaar een uniek 
reddersgeslacht! 

Piet Bot nam in 1974 – na 40 dienstjaren – afscheid van 
de Redding Maatschappij. Bij zijn afscheid werd hij 
onderscheiden voor zijn langdurige diensten. Tevens 
werd hij geridderd in de Orde van Oranje Nassau. De 
versierselen deden Bot weinig. Anders dan zijn prestaties 
doen vermoeden, was Bot een rustige, bijna stugge man 
met weinig woorden. Hij deed dit werk, omdat het in 
zijn woorden ‘het mooiste werk ter wereld’ was. 

Toen de vader van Piet Bot in 1946 afscheid nam van de 
Redding Maatschappij, maakte diens stuurman J. van 
Veen een gedicht voor hem. Dat gedicht is bijna zestig 
jaar later zonder twijfel ook van toepassing op Piet Bot. 
Vervuld van trots en dankbaar voor alles wat hij voor de 
maatschappij heeft betekend, schrijven wij: 

Nu gaat gij van de rust genieten 
Na een leven welbesteed 
Schipper Bot, de zeeman dankt u
Voor alles wat gij voor hem deed.
Rustig, zonder eerzucht, zijt gij 
Steeds uw eigen weg gegaan,
Maar gij hebt in al die jaren 
Meer, meer dan uw best gedaan! 

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

In memoriam
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KNRM bouwt aan nieuw
reddingstation in Huizen 
Na Elburg zal Huizen het tweede reddingstation van de 
KNRM aan de Randmeren worden. Het reddingstation 
moet in 2006 operationeel zijn. De realisatie van het 
reddingstation komt tot stand in nauwe samenwerking 
met de gemeente Huizen en de lokale reddingsbrigade. 
Materieel en (een deel van) de bemanning van de 
brigade maakt de overstap naar de KNRM. 

Aanleiding voor de plannen is de ervaring van het 
Kustwachtcentrum dat op verschillende delen van 
de Randmeren niet kan worden voldaan aan de 
directe vraag om hulpverlening of redding. Om tot 
een standaardisatie van materieel en werkwijze te 
komen, wordt op termijn gestreefd naar een vijftal 
reddingstations volgens het model van de KNRM. 
Uitgangspunten hierbij zijn:
• gegarandeerde inzet van reddingmiddelen binnen 

10 minuten na alarmering (24 uur per dag);
• ter plaatse zijn binnen 30 minuten na alarmering, 

waar ook op de Randmeren;
• standaardisatie in reddingboten met een 

gereddencapaciteit van 20 personen en ruimte aan 
boord voor blusmiddelen en manschappen van 
samenwerkende brandweerkorpsen;

• bemensing door goed opgeleide en getrainde 
vrijwilligers.

Nadat de KNRM een plaatselijke commissie heeft 
gevormd, zal de bemanning worden samengesteld, 
waarna het opleidingstraject van start gaat. Het boothuis 
wordt voorgefinancierd door de gemeente Huizen. 

Orgelman Peter Kaan door 
KNRM onderscheiden 
Orgelman Peter Kaan heeft uit handen 
van KNRM-directeur Wiebenga een 
oorkonde ontvangen omdat hij 25 
jaar verdienstelijk is geweest voor de 
KNRM. De Texelaar Peter Kaan staat al 
jaren met zijn draaiorgel op markten, 
braderieën en andere evenementen. 
Het geld dat hij daarmee verdient komt 
ten goede aan de KNRM. In de 25 jaar 
dat hij dit doet, heeft hij al meer dan 
22.000 euro bij elkaar gespeeld. Een 
woord van dank was derhalve meer dan 
op zijn plaats. 

Nieuws

Kusthulpverleningsvoertuig station 
Zandvoort vervangen 
Het reddingstation Zandvoort kreeg op 27 juni de 
beschikking over een nieuw kusthulpverleningsvoertuig. 
De oude truck heeft gedurende 14 jaar uitstekend 
werk verricht, maar was niettemin aan vervanging toe. 
De vervanging kon worden bewerkstelligd dankzij 
een schenking van het Dorus Rijkers Fonds. De J.C. 
Ruigrokstichting stelde geld beschikbaar voor de 
inventaris van de truck. De heer D. Dragt, voorzitter 
van het Dorus Rijkers Fonds, overhandigde de sleutels 
van de truck aan Frans van der Ploeg, vuurleider van 
het reddingstation Zandvoort. Aansluitend maakten de 
gasten een rit over het strand. 

Na de officiële overdracht wordt de nieuwe truck van 
binnen en buiten bewonderd. 
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Op 18 juni werd in Den Oever de reddingboot Johanna 
Margareta herdoopt. De bouw van de Johanna Margareta 
werd mogelijk gemaakt dankzij een grote schenking van 
de heer G.R.J. van Wesel en mevrouw F.M. Anneveld-van 
Wesel. De doop werd verricht door een kleindochter 
van de naamgeefster Johanna Margareta van Wesel. De 
reddingboot werd eerder in 2001 in gebruik genomen, 
maar moest wegens constructiefouten terug naar de 
werf, die er een geheel nieuw schip voor terugleverde.
De Johanna Margareta werd in het jaar 2000 ontworpen 
onder de typenaam Harder 2000. Van deze reddingboot 
had de KNRM hoge verwachtingen en voorzag een vloot 
van twintig schepen van dit type te bouwen. De vreugde 
bij de doop in 2001 was dan ook groot.
In de periode die volgde kende de reddingboot vele 
tegenslagen en technische mankementen. Uiteindelijk 
werd de boot total loss teruggegeven aan de bouwer, 
die erkende een misrekening gemaakt te hebben bij het 
construeren van de boot. Er werd een geheel nieuw schip 
gebouwd, waarmee in eerste aanleg veel is getest en 
gevaren. Na een periode op het reddingstation Noordland-
Burghsluis is besloten de reddingboot ook op Vlieland en in 
Den Oever te testen. Daarna is Den Oever aangewezen als 
nieuwe thuishaven voor de Johanna Margareta.
In de periodes waarin de reddingboot op diverse 
reddingstations werd getest en beproefd onder de 
werknaam Prototype 1, zijn er intussen veertig acties met 
de boot uitgevoerd, waarbij 80 mensen werden gered of 
uit gevaar bevrijd.

De plannen om van deze reddingboot een serie van 
twintig te bouwen, zijn inmiddels verlaten. Uit proeven 
is gebleken dat de reddingboot door gewicht en 
afmetingen geen beoogd opvolger kan zijn van de kleine 
rubberboten. Daarvoor in de plaats is inmiddels gekozen 
voor het type Atlantic 75. De Johanna Margareta zal 
voorlopig een uniek schip zijn in de KNRM-vloot. Naar 
wij verwachten zal zij in de toekomst een belangrijke 
toevoeging zijn aan de reddingvloot voor het IJsselmeer 
en de Waddenzee.

Alle gevers hartelijk dank!
De reddingboot Francine Kroesen (type Atlantic 75) 
is op 3 september gedoopt. Met de doop werd de 
Francine Kroesen ook officieel overgedragen aan het 
reddingstation De Koog op Texel. De indienststelling 
van de Francine Kroesen was het gevolg van een 
donateuractie, die eind vorig jaar, ter gelegenheid van 
het 180-jarig bestaan van de KNRM, werd gehouden. Er 
kwamen zodanig veel jubileumgiften binnen, dat van alle 
bijdragen samen een reddingboot kon worden gebouwd. 
Van alle jubileumgiften was de bijdrage van de heer 
Kroesen de grootste. De doopplechtigheid werd verricht 
door mevrouw N. Caljé, een nicht van de heer Kroesen. 
Die vernoemde de reddingboot naar zijn overleden 
dochter Francine.  
De indienststelling van de Francine Kroesen maakt 
deel uit van de uitvoering van het vlootplan van de 
KNRM. Het vlootplan is gebaseerd op een noodzakelijke 

Vier nieuwe reddingboten 
versterken KNRM-vloot 
In de afgelopen maanden is de reddingvloot van de 
KNRM versterkt met vier nieuwe reddingboten. De 
reddingstations van Den Oever, De Koog, Ter Heijde en 
Callantsoog kregen de beschikking over nieuw materieel. 

Tijdens de doopplechtigheid ontvangt 
reddingbootschipper Reijer Jorna een foto van 
schenkster Johanna Margareta van Wesel. 

Nieuwe donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl
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gereddencapaciteit binnen een bepaalde afstand van 
de kust. De Francine Kroesen vervangt op Texel de 
reddingboot Zalm van het type Float 500. De Zalm had 
plaats voor vijf geredden, de Francine Kroesen heeft 
een gereddencapaciteit van twaalf personen. Door op 
alle Waddeneilanden de reddingboten van het type 
Float 500 te vervangen door een Atlantic 75, is de totale 
gereddencapaciteit in het Waddengebied en op de 
Noordzee aanzienlijk vergroot. 
Tot het moment  dat in De Koog een groter boothuis 
beschikbaar komt voor een grotere bootwagen 
met tractor, zal de Francine Kroesen alleen aan de 
waddenkant van het eiland worden gelanceerd. De 
reddingboot Zalm blijft tot die tijd beschikbaar voor 
lancering vanaf het Noordzeestrand. 

Minister Peijs
In Ter Heijde maakte de Bruinvis plaats voor de veel 
grotere reddingboot George Dijkstra. De reddingboot 
werd zaterdag 10 september gedoopt. Door een 
nalatenschap van de heer H. Dijkstra is de KNRM in 
staat geweest de reddingboot George Dijkstra te laten 
bouwen. De doopplechtigheid werd verricht door 
mevrouw Peijs, minister van Verkeer en Waterstaat. 
De Kas Bank was betrokken bij de afhandeling van de 
nalatenschap en de wilsbeschikking van de heer Dijkstra. 
De naam van de nieuwe reddingboot is bepaald door de 
erflater. Uit de nalatenschap van de heer Dijkstra konden 
nog drie reddingboten worden gebouwd.

Het reddingstation Ter Heijde ligt als strandstation 
‘ingeklemd’ tussen de havens van Scheveningen en 
Hoek van Holland, waar grotere reddingboten zijn 
gestationeerd. Het reddingstation is met name actief voor 
watersporters, waaronder veel surfers en sportvissers. 
Daarnaast kan de reddingboot van Ter Heijde door de 
grote buurstations ter assistentie worden opgeroepen. 
Mede vanwege de ligging (dichtbij de vaarroute voor de 
haven van Rotterdam) was een grotere reddingboot in 
Ter Heijde gewenst. De oude reddingboot van Ter Heijde 
had een gereddencapaciteit van 12 geredden. De George 
Dijkstra biedt plaats aan 50 personen.

Het reddingstation Callantsoog kreeg de beschikking over 
een nieuwe reddingboot van het type Atlantic 75. De 
reddingboot met de naam Koen Oberman werd zaterdag 
17 september gedoopt. De reddingboot kon worden 
gebouwd dankzij een grote schenking van mevrouw I.H. 
Oberman-Smit. Op haar verzoek wordt de reddingboot 
vernoemd naar haar overleden echtgenoot. 
  

De George Dijkstra in volle zee.



Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl

Het reddingwezen in Nederland is zo georganiseerd 
dat de Kustwacht bepaalt of een melding moet worden 
beantwoord met reddingbootinzet. Betreft de melding 
een motorstoring, dan zullen diverse afwegingen een rol 
spelen bij het al dan niet inzetten van een reddingboot. 
De KNRM laat die afweging aan het Kustwachtcentrum 
en gaat derhalve ook geen discussies aan. Elk alarm 
wordt door de bemanningen van de KNRM opgevolgd 
met directe actie, ongeacht de achtergronden van de 
geredden of de aanleiding voor het incident. Op deze 
wijze blijft de KNRM weg van moeizame discussies en kan 
zij onafhankelijk opereren. 

Op handen zijnde weersverslechtering kan een reden zijn 
voor de Kustwacht om bij motorstoring een reddingboot 
in te zetten. Hetzelfde geldt voor de potentiële kans 
op onderkoeling en paniek. Alarmeren is een zaak van 
vooruitzien. 
In dat kader moet ook worden opgemerkt dat een 
boot met motorstoring onbestuurbaar is en derhalve is 
overgeleverd aan wind en stroming. Hierdoor kan een 
boot(je) afdrijven naar de (internationale) vaarroute of 
het strand, met alle denkbare gevolgen van dien. Een 
praktijkvoorbeeld: 

Reddingrapporten
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Motorstoring kan
(levens)gevaarlijk zijn…
West-Terschelling / Hoek van Holland - 4 / 25 juli 2005

Wind: ZO 4 / NW 3

Zeventig procent van de door de KNRM verrichte hulpverleningen zijn voor de recreatievaart. In de meeste 
gevallen is motorstoring de oorzaak van de problemen. Van tijd tot tijd ontvangt de KNRM kritische vragen over 
de wenselijkheid van dit soort hulpverleningen. “Moet voor motorpech een reddingboot worden gewaarschuwd?”, 
zo wordt hardop afgevraagd. De KNRM begrijpt de geplaatste kanttekening, maar gaat voor de beantwoording 
terug naar haar statutaire doelstelling. Daarin staat dat ‘een ieder die in gevaar verkeert of dreigt te geraken’ 
moet kunnen rekenen op hulp.  

Bij passerende zeescheepvaart kan
een ‘simpele’ motorstoring veranderen 
in een levensbedreigende situatie.



Haperende startmotor bij monding Nieuwe Waterweg 
Een Belgisch echtpaar was zeilend onderweg naar de 
Oostzee, toen de man bij de monding van de Nieuwe 

Waterweg zijn motor wilde 
controleren. De motor wilde niet 
starten. Zo dicht bij de drukke 
internationale vaarroute nam de 
man geen enkel risico en vroeg om 
assistentie van een reddingboot. 
De Kapiteins Hazewinkel verliet 
de Berghaven van Hoek van 
Holland en lag een klein half uur 
later langszij het jacht, Compaen 
genaamd. De reddingboot maakte 
een sleepverbinding en meerde het 
zeiljacht af in de Berghaven. De 
jachteigenaar vertelde zijn motor 
juist te hebben laten reviseren, maar 
zou er nu opnieuw naar laten kijken. 

Een tweede voorval vond ruim drie weken eerder en een 
stuk noordelijker plaats. De zeilboot Marien kreeg 45 mijl 
uit de kust een stuk net in de schroef. Mede vanwege de 
weersverwachting besluit de bemanning een reddingboot 
te alarmeren. De opvarenden schreven de bemanning 
van de reddingboot Arie Visser een bedankbrief. Enkele 
citaten daaruit: 

Op vrijdag 1 juli 2005 om 08.00 uur vertrokken wij met 
onze zeilboot Marien van Kristiansand in Noorwegen 
met als bestemming IJmuiden. Na zo’n 100 mijl heerlijk 
zeilen met een mooie Oost 4/5 BF, hield de wind het 
voor gezien en ging de motor aan. Een uur later schokte 
en trilde de boot hevig en liep de snelheid terug tot zo 
goed als niets: er zat iets in onze schroef… Er stonden 
nog behoorlijke golven en we zijn niet van die duikers, 
dat we zelf op open zee durfden te gaan kijken. We 
lagen zo’n 45 mijl uit de kust. De dichtstbijzijnde haven 
(Thyborin) was 50 mijl terugvaren. We bedachten: “We 
hebben een zeilboot, het zal wel weer gaan waaien, 
we gaan door naar IJmuiden”. Daar zouden we de 
havenmond wel binnenzeilen en in de haven om een 
sleepje vragen.

Het werd een vreemde tocht. Het waaide niet of hard 
en dan tegen. Dat betekende dobberen, klapperen, 
zeilen eraf en wachten. Zeilen hijsen, reven en blij zijn 
met welke wind dan ook. 
Na verloop van tijd ontvingen we de Brandaris via de 
marifoon. Hun weerbericht gaf harde wind voor de 
avond, nacht en morgen. Hierop besloten we naar 
Vlieland te gaan in plaats van door te zetten naar 
IJmuiden, hoewel de haven van Vlieland binnenzeilen 
geen optie was. 
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In de middag lagen we zo’n 2 mijl van het niet-beboeide 
Boomkensdiep en zo’n 8 mijl van het Stortemelk 
wederom…. in onze zoveelste windstilte. We dreven 
1,1 knoop op de stroom. De Brandaris meldde dat er 
onweersbuien aankwamen met mogelijk windstoten tot 
100 km/uur (9/10 BF). Daarop wachten, zou betekenen 
dat geen havenmeester ons een sleepje meer naar 
binnen zou kunnen geven en dus besloten we (en dat 
kostte moeite) hulp in te roepen. Via Brandaris vroegen 
wij om assistentie van een reddingboot.

De Arie Visser voer uit om ons te komen assisteren. Inmiddels 
zeilden we weer. Gezien de naderende buien trokken we 
er alvast maar drie reven in. Met 10 minuten (!) was de 
Arie Visser bij ons, na onze positie nog eens te hebben 
opgevraagd. “Willen we al gesleept?” Wij wel. Binnen een 
mum van tijd waren er twee opstappers bij ons aan boord en 
zat de sleep. Wat ging dat allemaal vakkundig... 
Met zo’n knoop of tien – dwars door een onweersbui 
heen - naar Vlieland worden gesleept was een ervaring 
apart. De Arie Visser meerde ons in de haven van 
Vlieland af. Anderhalf uur later verwijderde een duiker 
een grote hoeveelheid groen polypropyleen net uit 
onze schroef. 

We waren niet in acute nood, maar meenden wel dat 
langer wachten nood zou kunnen opleveren. We danken 
daarom de KNRM en vooral de gehele bemanning van 
de Arie Visser voor de zeer adequate hulp. Al jaren zijn 
wij Redder aan de wal. Maandagavond 4 juli 2005 in 
Vlieland, als de wind 30 knopen blaast, voelen wij ons 
gered aan de wal. Dat betekent natuurlijk een extra duit 
in het zakje bij de volgende donatie! 

Rien en Marja van der Kraan  

Beide voorvallen wijzen uit dat achter een ‘simpele’ 
motorstoring mogelijke andere problemen kunnen 
opdoemen. Dat kan een passerend zeeschip zijn, een 
voorspelde onweersbui met windstoten tot 100 km/uur 
of nog iets anders. Als de Kustwacht inschat dat mede 
vanwege dit soort neveneffecten reddingbootinzet 
gewenst is, dan zal de KNRM uitvaren. Altijd binnen een 
paar minuten en altijd kosteloos. 

De Kapiteins 
Hazewinkel meert
de Compaen af in
de Berghaven.

In de haven van 
Vlieland wordt 
een stuk net 
uit de schroef 
verwijderd. 
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Bemanning zo snel mogelijk van boord 
Hoek van Holland - 2 juli 2005 

Wind: ZW 4 

Uit het verslag van schipper J. van der Sar: 
Om 20.08 uur opgepiept voor de duwboot Leeuw, die buiten de betonning 
verdaagde en dwars tegen de onder water liggende krib kwam te liggen. 
Er was veel haast bij. De driekoppige bemanning wilde er zo snel mogelijk 
af, omdat het schip met de vloedstroom tegen zijn stuurboordkant 
dreigde te kapseizen. We hadden de mensen er binnen twee minuten 
af. Vol schrik en ongeloof stonden ze bij ons aan boord, terwijl wij de 
bergingsinspecteur afwachtten. 
De Leeuw zakte niet verder, zodat wij om 21.30 uur een bergingsinspecteur 
konden overzetten. De onderwaterschade bleek mee te vallen. Hebben 
met de Kapiteins Hazewinkel een sleeptros overgezet, waarna de 
sleepboot Smit Denemarken de duwboot kon lostrekken. Na de inspecteur 
terug aan boord te hebben genomen, zijn we retour station gegaan. De 
duwboot kon haar weg vervolgen onder begeleiding van de sleper. 

Ongeval op coaster 
Scheveningen - 14 juli 2005 

Wind: var. 1

Op 12 mijl uit de kust vond er aan 
boord van de coaster Klostertal een 
ongeval plaats. De tweede stuurman 
had met zijn arm beklemd gezeten 
in een hijsdraad, met een diepe 
vleeswond, een gescheurde pees en 
een gebroken bovenarm als gevolg. 
In overleg met een arts van de Radio 
Medische Dienst werd besloten 
een reddingboot in te zetten voor 
evacuatie van de patiënt.
De Klostertal koerste op verzoek 
richting Scheveningen, terwijl de 
Jan van Engelenburg koers zette 
richting de Nederlandse coaster. Op 
5,5 mijl noordwest van Scheveningen 
zette de Jan van Engelenburg 
ambulancepersoneel en enkele 
opstappers over. Aangezien het 
een lopende patiënt betrof, kon 
de man, onder begeleiding van de 
hulpverleners, via de gangway het 
schip verlaten. De stuurman is voor 
controle overgebracht naar het 
Westeinde Ziekenhuis in Den Haag. 

Reanimatie op veerboot 
Ameland-Ballumerbocht - 8 juli 2005 

Wind: NO 3 

Toen de veerboot Sier halverwege de overtocht was van 
Ameland naar Holwerd, werd er aan boord van de veerboot 
een man onwel. Reanimatie was vereist en dus vroeg de 
kapitein van de Sier met spoed om ambulancepersoneel. De 
reddingboot Anna Margaretha nam verpleegkundigen mee 

aan boord en vertrok met de grootste spoed richting de 
Sier. Bij aankomst zette de reddingboot drie man over op de 
veerboot. De patiënt werd gestabiliseerd en besloten werd 
de man niet te evacueren, maar hem onder begeleiding aan 
boord van de Sier te laten. Bij aankomst in Holwerd stond 
een ambulance klaar om de patiënt voor verder onderzoek 
naar Leeuwarden te brengen. De bemanning van de Anna 
Margaretha en het meegereisde ambulancepersoneel 
keerden voldaan terug naar hun eiland.

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl
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Redding met overnachting en ontbijt 
Lauwersoog - 14 juli 2005 

Wind: Var. 2 

Schipper Bert de Boer en zijn bemanning werden om 
19.15 uur door Verkeerscentrale Schiermonnikoog 
gealarmeerd voor een gestrand jacht op de Brakzand. 
Volgens de vuurtorenwachter was de bemanning in 
paniek. De Annie Jacoba Visser ging ter plaatse, maar 
kon vanwege het zakkende water niet tot bij het jacht 
komen. Vier opstappers van de reddingboot gingen 
overboord en liepen het laatste stuk tot aan de Tajhy. 
De tweekoppige bemanning gaf aan graag van boord 
te willen. De Annie Jacoba Visser nam de twee aan 
boord en bracht ze naar Lauwersoog, terwijl twee 
opstappers op het scheepje achterbleven. De man en 
vrouw kwamen in het bemanningsverblijf op verhaal. 
Eén van de opstappers is campingeigenaar en bood het 
stel een gratis overnachting aan in één van zijn chalets, 
inclusief een drankje voor de avond en een ontbijt in de 
morgen. 
Terwijl de twee van hun nachtrust genoten, keerde de 
Annie Jacoba Visser om 01.30 uur 's nachts terug naar 
de Tajhy, om het bij hoogwater te kunnen vlottrekken. 
Om 03.15 uur lagen de reddingboot en het jacht weer 
netjes afgemeerd. 

Winderige zaterdag bezorgt KNRM
grote drukte
Diverse reddingstations - 28 mei 2005 

Wind: W 5 

Er zijn van die dagen dat de KNRM haast permanent 
bezig is om in problemen verkerende varenslieden 
te assisteren. Zaterdag 28 mei 2005 was zo’n dag. De 
weersomstandigheden waren allesbehalve extreem, maar 

verraderlijk genoeg om de alarmbellen te laten rinkelen. 
Op één dag moesten de reddingboten van Breskens, 
Cadzand, Den Helder, Den Oever, Elburg, Enkhuizen, 
Harlingen, Hindeloopen, Lauwersoog, Lemmer, Marken, 
Noordland-Burghsluis, Ouddorp, Scheveningen, 
Stellendam, Veere en Vlieland uitvaren voor actie. Het 
reddingstation Enkhuizen spande daarbij de kroon. 
De reddingboten Watersport-KNWV en Rien Verloop 
moesten tot drie keer toe de haven verlaten. 

De reddingboot Watersport-KNWV bij één van de op 28 mei geassisteerde jachten. 

Schipper met slokje op uit de koers
Urk - 10 juli 2005 

Wind: NO 1 

Dat het gebruik van sterke drank ernstige gevolgen 
kan hebben voor de veiligheid aan boord, is bekend. 
Dat ook koffie gevaarlijk kan zijn, ligt minder voor 
de hand. Toch is dat de conclusie van dit rapport van 
reddingbootschipper Klaas de Boer: 
Alarm voor scheepje in nood op het Ketelmeer. De 
Kustwacht stuurde ons naar een zoekgebied tussen 
Schokkerhaven en de Rampspolbrug. Na enig zoeken het 
scheepje aangetroffen, dat met volle vaart de kant was 
opgevaren. De twee vrouwelijke opvarenden vonden 
het angstig en hebben hen daarom van boord gehaald. 
Daarna sleeptrossen bevestigd en het bootje met beleid 
vlotgetrokken. Het scheepje bleek na inspectie op eigen 
kracht verder te kunnen. Namen de gegevens op en 
vroegen de schipper hoe dit had kunnen gebeuren. De 
man vertelde dat hij tijdens het varen een kop koffie 
aangeboden had gekregen en daardoor even niet had 
opgelet. Het bootje was uit haar roer gelopen en zo de 
kant opgevaren. De man liet weten onze inzet bijzonder 
te waarderen. Hebben hem een goede reis gewenst. 
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Engelsman muurvast op de Hors
Den Helder / Den Oever / De Koog - 4/5 juli 2005 

Wind: ZW 6

Donkere wolken, zware buien en windvlagen maakten dat 
de tweekoppige bemanning van het zeiljacht Salamander 
rustiger vaarwater wilde opzoeken dan dat van de 
Noordzee. Rond 19.00 uur bevonden ze zich op de Rede 
van Den Helder en voeren op de motor verder. Tegen het 
tij in varend leek alles goed te gaan, totdat er plotseling 
motorstoring optrad. De combinatie van afgaand tij en 
wind deed het jacht richting het Molengat verdagen. Op 
de punt van de Hors liep het jacht aan de grond. 
De Kustwacht alarmeerde het reddingstation De Koog en 
omdat de reddingboten van Den Helder en Den Oever op 
de Waddenzee aan het oefenen waren, werd met groot 
materieel koers gezet richting  de Engelsen, die steeds 
paniekeriger werden. 
De Johanna Margaretha kwam als eerste ter plaatse en 
haalde de twee opvarenden direct van boord. Omdat het 
overzetten van geredden op de grotere Johannes Frederik 
onverantwoord bleek, ging de Johanna Margaretha 

richting Den Helder om de Engelsen op verhaal te laten 
komen. De twee werden opgevangen in het Helderse 
bemanningsverblijf. 
Intussen hadden de Narwal en de Johannes Frederik 
opstappers aan boord van de Salamander overgezet. 
Zij belegden een broek om het jacht, waarna om 
21.20 uur werd begonnen met trekken. Het jacht zat 
muurvast. Besloten werd het anker te laten vallen en 
bij het eerstvolgende hoogwater terug te komen. De 
reddingboten keerden huiswaarts en om 21.50 uur lagen 
alle eenheden afgemeerd. 
Om 04.00 uur verzamelden de bemanningen van Den 
Helder en De Koog zich voor een tweede poging. Het 
jacht lag midden in de branding op het zand te bonken. 
De Zalm bracht de sleeptros van de Johannes Frederik tot 
bij de Salamander. Ditmaal gaf het jacht zich al na tien 
minuten gewonnen. De Salamander werd naar dieper 
water getrokken en vervolgens op sleep genomen naar 
Den Helder. Na daar te hebben afgemeerd, stond er 
voor redders en geredden in het bemanningsverblijf een 
Engels ontbijt klaar met gebakken eieren, spek, worst en 
koffie.     

‘Dode man’ op eigen 
kracht naar huis
Ouddorp - 17 juli 2005 

Wind: O 2 

Een passerend zeeschip meldde aan 
de kustwachtpost Ouddorp dat zij 
bij een kajuitzeiljacht lag waarvan 

de enige opvarende levenloos over 
de helmstok hing. De man reageerde 
niet op aanspreken. De reddingboot 
Griend voer uit en nam de man in 
een brancard aan boord. Hij werd in 
de haven van Bommenede aan land 
gebracht. Contact met de familie 
wees uit dat de man suikerpatiënt 

was. De bemanning van de tevens 
gealarmeerde ambulance diende 
glucose toe, waarna de patiënt snel 
weer bij kennis kwam. De man is 
door zijn familie opgehaald. Het 
zeiljacht, bemand door opstappers 
van de Griend, is door de politie naar 
Brouwershaven gesleept. 

De reddingboten 
Johanna 
Margareta en 
Narwal koersen 
gezamenlijk naar 
de opgegeven 
positie.

Nieuwe donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl
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De Radio Medische Dienst is een 
onderdeel van de KNRM. Artsen van de 
RMD adviseren zeelui over de hele wereld 
in geval van ziekte of een ongeval. 
Vanwege privacy zijn persoonlijke en 
scheepsnamen weggelaten. Uit de 
rapportages van de artsen: 

Vliegenplaag 
Kapitein op het Ontariomeer geteisterd 
door vliegenbeten. Heeft dik been, een 
‘kluit’ in de lies, hoofdpijn, koorts en 
gewrichtsklachten. Heb twee medicijnen 
geadviseerd. Na overleg met het 
havenziekenhuis nog een derde medicijn 
voorgeschreven. 

Diarree 
Matroos voor de kust van Marokko 
heeft ernstige diarree met bijbehorende 
krampen. Heb bemanning geadviseerd 
het als een Salmonella te behandelen. 
Medicijnen voorgeschreven. 

Alcoholprobleem 
Opvarende, waarvan drankprobleem 
bekend is, heeft sinds vier dagen niet 
gedronken. Man raakt toenemend in de 
war. Hij ziet helikopters vliegen en roept 
luid snikkend om zijn zuster. Schipper had 
zelf al besloten een haven aan te doen, 
maar vraagt tijdens de reis om bijstand. 
Adviseren hem tijdens de reis over 
medicatie en handelingen.

Arie Visser brengt schipbreukelingen aan land 
West-Terschelling - 26 augustus 2005 

Wind: ZW 5-6 

Rond 09.45 uur ontving het Kustwachtcentrum het bericht dat er op ongeveer 
70 mijl ten noordwesten van Terschelling een aanvaring had plaatsgevonden 
tussen twee vrachtschepen, het ms. Kiefernwald en het ms. Michelle. Kort na 
de aanvaring zonk de laatste. 
De reddingboot Arie Visser vertrok om 10.00 uur uit de haven van 
Terschelling. Tegelijkertijd zetten een betonningsvaartuig, een 
Kustwachtvaartuig, een oliebestrijdingsvaartuig, een helikopter en enkele 
bergers koers richting de opgegeven positie. Al snel kwam het bericht dat 
de zevenkoppige bemanning van het gezonken schip in veiligheid was. De 
mannen waren in een reddingvlot van boord gegaan. De Arie Visser werd 
verzocht door te stomen om de schipbreukelingen aan land te brengen. De 
Terschellingers kwamen rond 13.00 uur ter plaatse. De bemanning van de 
Michelle was toen inmiddels aan boord genomen van de Kiefernwald. Om 
13.50 uur werd koers gezet richting Den Helder, alwaar de geredden volgens 
afspraak zouden worden opgevangen. Rond 16.00 uur werd de haven van 
Den Helder aangelopen. De Russische schipbreukelingen werden overgegeven 
aan de Helderse collega’s. De Terschellingers gingen na een kop koffie retour 
Terschelling, waar om 19.00 uur werd afgemeerd.    

Radio Medische Dienst
rapportages 

Man overboord gered 
door medewatersporters 
Enkhuizen - 13 juni 2005 

Wind: ZZW 4

Nabij de boei KG 14 sloeg een zeiler 
overboord, nadat een onverwachte 
beweging van zijn boot hem uit 
balans had gebracht. Zijn echtgenote 
wierp de man nog een reddingboei 
toe, maar bevangen door het 
koude water en de schrik slaagde 
de drenkeling er niet in deze te 
pakken. Op de noodmelding rukten 

de reddingboten van Enkhuizen, 
brandweerduikers, een brigadeboot 
en een traumahelikopter uit. 
De bemanning van het toevallig 
passerende zeiljacht Cher hoorde 
het hulpgeroep van de drenkeling. 
Ook vanaf dit jacht kreeg de man 
een reddingboei toegeworpen, maar 
de zeiler was te verzwakt om er iets 
goeds mee te doen. Gepoogd werd 
de man via de zwemtrap aan boord 
te nemen. Dat leek te mislukken toen 
de man voor de ogen van de zeilers 
onder water verdween. Toen hij weer 

boven kwam, kon de man aan boord 
worden gehesen. Aan boord van het 
jacht verloor de zeiler zijn bewustzijn.
Niet veel later arriveerde de 
reddingboot Rien Verloop. Twee 
opstappers sprongen over op de 
Cher en bewaakten de man totdat 
de reddingboot Watersport-KNWV 
ambulancepersoneel overzette. De 
drenkeling werd gestabiliseerd en 
in Broekerhaven aan land gebracht, 
alwaar een ambulance gereed stond. 
Bemanningsleden van de reddingboot 
voeren het jacht naar de haven. 
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Gewonde visserman van 
boord gehaald 
Scheveningen - 28 juni 2005 

Wind: N 4 

Bij het binnenhalen van de netten 
was aan boord van de viskotter TH 
43 een 16-jarige opvarende gewond 
geraakt. Hij had met zijn duim tussen 
een kabel en de winchkop gezeten. 
De jongen werd opgevangen door 
de rest van de bemanning en de 
duim werd gekoeld met koud water. 
In overleg met de Kustwacht werd 
vervolgens besloten een reddingboot 
in te zetten om de jongen van boord 
te halen. De Jan van Engelenburg 
stoomde naar de opgegeven positie, 
17 mijl ten westen van Scheveningen 
en nam de jongeman van de kotter 
over. Op de terugreis werd de 
duim verzorgd en verbonden. Bij 
aankomst in Scheveningen stond een 
ambulance klaar om de jongen naar 
het Rode Kruis Ziekenhuis te brengen. 

Evacuatie hartpatiënt 
Hoek van Holland - 10 juni 2005 

Wind: NW 4/5 

De bemanning van de Kapiteins Hazewinkel kreeg de melding dat zich 
aan boord van de ferry een man bevond met ernstige hartklachten. Via de 
loodsdeur werden een arts en drie opstappers aan boord van de veerboot 
gezet. De Engelstalige patiënt werd gestabiliseerd en ingepakt op de speciale 
reddingbootbrancard. De brancard werd met touwen neergelaten op de 
Kapiteins Hazewinkel. In het stuurhuis van de reddingboot werd de man 
continu bewaakt. Ook kreeg hij extra zuurstof toegediend. Om 22.50 uur, 
een uur na de melding, was de Kapiteins Hazewinkel terug in de Berghaven, 
alwaar de patiënt werd overgegeven aan een ambulance. De Engelsman is 
voor onderzoek opgenomen in het Holy Ziekenhuis.

Aan boord van de Kapiteins 
Hazewinkel wordt de patiënt 
nauwlettend in de gaten gehouden.

Wadlooptocht simpelweg te zwaar
Lauwersoog - 16 juli 2004 

Wind: W 2 

De melding voor de reddingboot Annie Jacoba 
Visser betrof een wadloper met hartproblemen. 
Het reddingstation Lauwersoog rukte met beide 
reddingboten uit, omdat de Steur vanwege haar geringe 
diepgang waarschijnlijk dichterbij de wadloper kon 

komen. Bij aankomst de man onderzocht. Hij bleek geen 
hartproblemen te hebben. Hij was slechts oververmoeid. 
Omdat de overige acht wandelaars ook koud en vermoeid 
waren, werd besloten de hele groep mee terug te nemen 
naar Lauwersoog. Onder hen waren er die deze tocht 
al tien keer hadden gelopen, maar nog nooit was de 
tocht zo zwaar geweest als deze keer. Wadloopcentrum 
Pieterburen haalde de onfortuinlijke wandelaars op uit 
Lauwersoog. De bemanning ging tevreden huiswaarts. 

De Jan van Engelenburg gaat 
langszij om de patiënt over te 
nemen. 
Aan boord van de Jan van 
Engelenburg verzorgen 
opstappers de wond van de 
jonge visserman. 
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Catzeilers koud maar ongedeerd 
IJmuiden / Wijk aan Zee - 14 mei 2005 

Wind: N 6 

Een passerend zeiljacht meldde rond 17.00 uur een 
omgeslagen catamaran met twee personen erop. Het 
jacht zelf was vanwege de harde wind en de zeegang (2 
meter) niet in staat hulp te bieden en riep derhalve de 
hulp in van een reddingboot. De Kustwacht alarmeerde 
de reddingboten van IJmuiden en Wijk aan Zee. De 
reddingboot Donateur kwam als eerste ter plaatse en 
zette direct twee opstappers op de catamaran. Samen 

met de zeilers werd tevergeefs getracht het zeilscheepje 
rechtop te trekken. Toen ook de Koos van Messel 
arriveerde, gaven de zeilers aan graag van boord te 
willen. Ze hadden anderhalf uur op de drijvers gezeten, 
waren vermoeid en rillerig. Aan boord van de Koos van 
Messel kwamen ze met thee en warme chocomelk snel 
weer op verhaal. 
De Koos van Messel trok het scheepje recht, waarna twee 
opstappers het scheepje naar het strand zeilden. Binnen 
de pieren sprongen de zeilers over op de Donateur die 
vervolgens ook koers zette naar het strand van Wijk aan 
Zee. 

Onderkoelde man aan land gebracht 
West-Terschelling - 26 juli 2005 

Wind: NW 4 

Het kajuitjacht Feeks bevond zich 25 mijl noord van 
Terschelling toen het schip motorstoring kreeg. Eén 
van de twee opvarenden was zeeziek, de ander – een 
62-jarige man – ging overboord in een poging de 
rommel uit zijn schroef te verwijderen. Dit lukte niet. 
De man had echter wel een half uur in het koude water 
gelegen. Ten tijde van de melding lag de man met 
onderkoelingsverschijnselen te kooi. Ook had de zeiler 

water binnengekregen. Vanuit Terschelling vertrokken de 
reddingboot Arie Visser en het bergingsvaartuig Typhoon. 
De Arie Visser zette bij aankomst een opstapper 
over om de situatie te beoordelen. In overleg met 
de Radio Medische Dienst werd besloten de man van 
boord te halen. De Feeks werd overgedragen aan de 
Typhoon. Onderweg naar Terschelling is de man in een 
isolatiedeken gewikkeld en toegedekt met een wollen 
deken. In het boothuis is de inmiddels opgewarmde 
zeiler door ambulancepersoneel onderzocht. Verdere 
behandeling bleek niet noodzakelijk. Een kop Cup-a-Soup 
deed wonderen.  

De eerste catzeiler 
staat uit te hijgen op 
het achterdek van 
de Koos van Messel, 
nadat hij door de 
reddingbootbemanning 
aan boord is getrokken. 

De Koos van Messel zet koers naar de catamaran om de twee catzeiler aan boord te nemen. 
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Twee klussen tegelijk   
Schiermonnikoog - 31 juli 2005 

Wind: W 7 

Uit het verslag van schipper G.J. Klontje: 
Krijg een telefoontje van Kustwachtpost 
Schiermonnikoog dat er bij de Verkenner Westgat een 
jachtje zit met een gescheurd grootzeil. Wil graag hulp 
van een reddingboot. De wind is west 7 en het zicht 
is slecht. Eenmaal aan boord contact gezocht met het 
jacht, genaamd Brothers in Arms. Het scheepje meldt 
dat ze langzaam het gat in loopt. Wij zeggen toe hen 
tegemoet te varen. Ter hoogte van de gronden is het 
slecht. Er lopen geregeld brekers door het gat. 
Ter plaatse informeren we naar de situatie. De jongen 
aan boord is ziek, maar verder gaat het wel. De mensen 
zijn blij dat wij er zijn. We beloven hen naar binnen 
te begeleiden en geven adviezen in hoe om te gaan 
met achteropkomende brekers. Het scheepje gaat flink 
tekeer. 
Ter hoogte van de WG 3 zie ik tot mijn verbazing een 
mastje boven de zeeën uitsteken. We vragen Kustwacht 
Schiermonnikoog om informatie, maar zij krijgen het 
scheepje als gevolg van de hoge zeeën niet op de radar. 
Schip antwoordt ook niet op aanroepen. In overleg met 
de Brothers in Arms besluiten wij een kijkje te nemen. 
De enige opvarende meldt dat hij van tijd tot tijd flink 
nat wordt, maar dat het verder redelijk gaat. We bieden 
hem aan achter ons aan te varen, waar hij dankbaar 
gebruik van maakt. 
Net terug bij de Brothers in Arms, komt er een 
charterschip in de lucht. Die meldt op drift te zijn voor 

de haven van Schiermonnikoog. We gaan direct die 
kant op en laten de reddingboot Annie Jacoba Visser 
van Lauwersoog alarmeren om de begeleiding van de 
jachten over te nemen. Bij de charter gekomen, lopen 
we de droogte in, maar al gauw blijkt dat wij vanwege 
een te grote diepgang niets kunnen uitrichten. Vragen 
de Annie Jacoba Visser door te stomen naar de charter. 
Wij nemen de begeleiding van de jachten weer op ons. 
Informeren bij aankomst opnieuw naar de toestand van 
de opvarenden. De schipper meldt dat zijn kinderen 
het erg koud hebben. Hij verzoekt ons de kinderen van 
boord te halen. Ik vind dat maar amper verantwoord, 
maar ga na herhaaldelijke verzoeken wel akkoord. 
Net achter de Engelsmanplaat laat ik het scheepje met 
de kop op zee leggen en nemen we de kinderen over. 
Eenmaal aan boord van de Koning Willem I knappen de 
drie snel weer op. 
Krijgen de melding dat de Annie Jacoba Visser de 
charter van de droogte heeft gekregen. Schipper 
De Boer van de Annie Jacoba Visser vraagt of wij de 
sleep willen overnemen, aangezien wij over meer 
motorvermogen beschikken en zij geen snelheid krijgen 
in de sleep. We ruilen opnieuw van positie en meren het 
charterschip gezamenlijk af in Lauwersoog. De Brothers 
in Arms ligt dan al enige tijd voor de kade. We brengen 
de kinderen daar aan boord en worden nogmaals 
vriendelijk bedankt. De moeder verzekert ons ‘dit nooit 
meer mee te willen maken’. Nemen de vriendelijke 
woorden in ontvangst en keren terug naar het eiland.
Het tweede jacht vervolgde haar weg op eigen kracht.  

Koning Willem I blijft de 
gehele reis stand-by. 

Aan boord van de 
reddingboot knappen de 
kinderen zienderogen op. 

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl
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In het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers te
Den Helder zijn in het najaar de volgende exposities en 
activiteiten. Zie ook de website www.reddingmuseum.nl

Poëzie in het Reddingmuseum,
� september t/m �� november. 
In het museum hangen allerlei gedichten over het 
reddingwezen, reddingboten, redders, vuurtorens, 
bakens, tonnen, het weer, veiligheid op het water, 
navigatie, scheepsrampen, reddingsbrigades, 
scheepscommunicatie en de zee.

Krachttoer door het Reddingmuseum,
1� t/m �� oktober.
In het kader van de Wetenweek met als thema “Ken je 
krachten” kunnen bezoekers een route met opdrachten 
en weetjes over boottransport, reddingboten en 
reddingvoertuigen door het museum volgen.

Expositie “De Reddingmaatschappij volgens Jo en Peter 
Spier”, �1 oktober t/m �� januari
Bijzondere tekeningen, brieven en ansichtkaarten van Jo 
en Peter Spier uit de museum- en KNRM collectie. In het 
Marinemuseum te Den Helder is gelijktijdig de expositie 
“De Koninklijke Marine volgens Peter Spier”.

Jubileum museumboot Tjerck Hiddes,
1� en �0 november
De Tjerck Hiddes werd 30 jaar geleden in dienst gesteld. 

Festiviteiten met rondvaarten en de uitgave van een 
herdenkingsenveloppe met jubileumzegel.

Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers
Oude Rijkswerf Willemsoord
Willemsoord 60G
1781 AS Den Helder
0223-618320
www.reddingmuseum.nl
info@reddingmuseum

Openingstijden:
april - oktober, ma.-zon. 10.00 – 17.00 uur
november - maart, di.-zon. 10.00 – 17.00 uur
(in schoolvakanties op maandag open)
25 december en 1 januari gesloten

Colofon
De Reddingboot,
verslag 189, 
jaargang 95, nummer 4

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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Fotoverantwoording
M. de Haan, Den Oever: 
voorpagina, 10a –
C. van der Meulen, archief 
KNRM: 2 – Peter van der 
Laan: 4a – Arie van Dijk, 
Katwijk aan Zee: 4b, 5 
– bemanning Hoek van 
Holland: 6, 8a, 12c – fam. Van 
der Kraan, Oud-Vossemeer: 7 
– bemanning Scheveningen: 
8b, 12a, 12b – bemanning 
Enkhuizen: 9 – bemanning 
Den Oever: 10b – bemanning 
Terschelling: 11 – bemanning 
IJmuiden: 13 – bemanning 
Schiermonnikoog: 14 – 
Nationaal Redding Museum, 
Den Helder: 15.

Museumnieuws
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Kerstkaarten van de KNRM zijn inmiddels een traditie. 
Elk jaar laten duizenden Redders aan de Wal de beste 
wensen aan familie en vrienden vergezeld gaan van een 
extra steuntje in de rug van onze redders. De opbrengst 
van de kerstkaartenactie komt namelijk in zijn geheel 
ten goede aan het reddingwerk van de KNRM. Daarnaast 
draagt de kerstkaartenactie bij aan de naamsbekendheid 
van de Redding Maatschappij. Via een kerstkaart kunt u 
uw relaties op de hoogte brengen van het reddingwerk 
langs de Nederlandse kust. U combineert het nuttige dus 
met het aangename…
 
Ook dit jaar zijn er weer vier kunstwerken gese-
lecteerd. Daarbij wordt gekozen voor uiteenlo-
pende stijlen en onderwerpen. De dubbelgevouwen 
correspondentiekaarten (afbeeldingsformaat A5) zijn 
zowel mét als zónder wensuiting te krijgen. De kaar-
ten worden geleverd met passende enveloppen. De 

dozijnprijs van € 8,50 is inclusief enveloppen, handling- 
en verzendkosten. U kunt kiezen voor een dozijn kaarten 
van één afbeelding, maar gemengde dozijnen zijn ook 
mogelijk.
 
Kijk voor meer informatie over de kerstkaartenactie in de 
bijgevoegde reddingwinkelcatalogus of bestel online op 
www.reddingwinkel.nl
 
Alvast hartelijk dank voor uw steun!  

Kerstkaartenactie 2005

U bent als watersporter waarschijnlijk lid van een 
watersportvereniging. Uw vereniging is misschien wel 
donateur van de KNRM! Binnen het preventieprogramma 
Zeevast is het nu mogelijk, eens per kwartaal een 
artikel toegestuurd te krijgen voor uw clubblad. U een 
spannend verhaal voor uw blad, de veiligheid op het 
water gediend en de KNRM wordt onder de aandacht 
van de watersporter gebracht.

Wat krijgt u?
U ontvangt een verhaal over een redding en daaraan 
verbonden een tip voor watersporters (Word-bestand), een 
foto ter illustratie (een JPG-bestand) en een logo met de 
tekst KNRM-veiligheidstip als PDF-bestandje. De omvang is 
ongeveer twee pagina’s A5. Doordat wij deze bestanden 
per e-mail kunnen versturen, blijven de kosten laag.

Hoe kunt u zich aanmelden? 
Stuur een e-mail naar mjh.blaauw@knrm.nl met als titel 
“toezending artikelen wsv’s”, en geef de naam van uw 
watersportvereniging en de naam van het clubblad door.
De artikelen kunnen uitsluitend per e-mail worden 
verstuurd, dus een postadres is niet nodig.

Tegenprestatie?
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
vraagt voor deze service geen tegenprestatie. Wij zijn 
blij met iedere actie die de veiligheid op het water kan 
bevorderen. Wilt u uw medewatersporters opwekken om 
donateur te worden, dan zijn wij daar natuurlijk heel blij 
mee.
Hebt u zelf een tip uit uw eigen vaarpraktijk? Geef hem 
door en help het water in Nederland veiliger te maken.

Zeevast introduceert artikelenservice

KNRM-televisieserie “Redders” mikt op nieuwe reddingboot
Vanaf vrijdagavond 11 november, de ‘verjaardag’ van de KNRM, wordt een acht-delige televisieserie uitgezonden 
op Veronica TV. In samenwerking met Veronica Magazine en de Sponsorloterij wordt de serie aangegrepen om 

een nieuwe reddingboot te bekostigen voor de KNRM. 
In de acht uitzendingen worden zeven jonge mensen opgeleid tot 
redder bij de KNRM en worden enkele reddingstations gevolgd bij 
hun hulpverleningen en reddingen. Tegelijkertijd wordt aandacht 
gevraagd voor deelname aan de Sponsorloterij ten bate van de 
KNRM. De serie en de deelname aan de Sponsorloterij kunnen ook 
worden gevolgd in het Veronica magazine en op de website
www.knrm.nl/redders.


