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Nieuws
Loffelijk initiatief van Palace Hotel uit Noordwijk aan Zee 

Bedrijfsleven schenkt nieuwe 
reddingboot tijdens gala
Op initiatief van het Palace Hotel in Noordwijk aan 
Zee vond op �1 oktober het eerste KNRM benefiet-
gala plaats. De sfeervolle avond leverde de Redding 
Maatschappij een nieuwe reddingboot op voor het 
reddingstation Lauwersoog. Bert de Boer, reddingboot-
schipper in Lauwersoog, woonde het gala bij en was 
verguld met de genereuze schenking. “Ik weet niet 
goed wie ik allemaal moet bedanken, maar ik ben onder 
de indruk van wat ik hier vanavond heb meegemaakt”. 

Achter de gesloten deuren van het Palace Hotel – het 
vijfsterren hotel was deze avond exclusief voor de 
gasten van de Redding Maatschappij - vierden ruim 
driehonderd gasten uit diverse branches een stijlvol 
feest. Er waren optredens van onder anderen Mathilde 
Santing. Hoogtepunt van de avond was het ‘veilen’ 
van de doop en naamgeving van de nieuw te bouwen 
reddingboot. Uiteindelijk viel die eer te beurt aan de 
heer Paul Brandjes van De Raad Bouw, die € 11.000,- 
bood voor de doop en de naamgeving van de nieuwe 
reddingboot. De heer Brandjes is tevens eigenaar van 

het Palace Hotel. Namens het Palace Hotel zal Esther 
Mak, partner van algemeen directeur Stefan Dubbeling, 
de doopplechtigheid verrichten. De datum van de doop 
moet nog worden vastgesteld. 

Bijna alle nieuwe reddingboten worden de KNRM 
geschonken. In verreweg de meeste gevallen gaat het 
dan om grote particuliere schenkers. Het gala heeft 
bewezen dat ook het bedrijfsleven bereid is om de 
KNRM te steunen. Dertig bedrijven brachten in totaal  
€ 196.000,- binnen. “Wij zijn het Palace Hotel bijzonder 
dankbaar voor het initiatief en de realisatie van deze 
prachtige avond”, zo stelde L.F.C. Baron van Till, de 
voorzitter van de KNRM, in zijn dankwoord. “Ik ben er 
stil van…”
Het KNRM-gala werd mede mogelijk gemaakt dankzij  
de sponsors: Spider Media, Veilinghuis Christie’s, Art4U, 
Improve en Heuvelman. 

De volgende bedrijven ‘kochten’ een tafel:
Addcomm / AON Risico Management / Bestuur & Management Consultants / Centraal Beheer Achmea / Delta Lloyd 
Levensverzekering / De Raad Bouw BV / FGH Bank / Frieslandbank / Goesting Events BV / IHC Holland Merwede BV 
/ ING Investment Management / KPMG / Bank Morgan Stanley / Multraship Towage & Salvage / Muntendamsche 
Investerings Maatschappij BV / Ouwehand's Rederij en Visverwerking BV / Pon Power BV / Rabobank IJmuiden 
/ Stuwadoorsbedrijf Velserkom BV / Target Interactive Communication / Theodoor Gilissen Bankiers NV / TNO / 
Verbond van Verzekeraars / Volvo Penta Europe / Wijsmuller Havensleepdiensten Amsterdam / Xelion BV /  
Yamaha Motor Nederland BV

Schipper Bert de Boer van station Lauwersoog toont de 
totale opbrengst van het KNRM-gala. De heer Stefan 
Dubbeling, algemeen directeur van het Palace Hotel 
in Noordwijk, kijkt tevreden toe.  
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Winnaar Transparantprijs 2005 

Jaarverslag KNRM wordt als
beste beoordeeld 

De KNRM heeft voor haar jaarverslag Tijd Winnen 
(over �004) de Transparantprijs gekregen. De prijs 
is een initiatief van de Donateursvereniging en 
PriceWaterhouseCoopers, met het doel de goede 
 doelen te stimuleren om een zo transparant mogelijke 

verslaglegging te geven van de financiële huishouding. Vorig jaar greep de 
KNRM net naast de prijs, de Redding Maatschappij werd toen tweede. 

De medewerkers van de KNRM zijn blij met de Transparantprijs, omdat 
zij die beschouwen als een tastbaar bewijs van het feit dat de Redding 
Maatschappij met succes werkt aan een betrouwbare en overzichtelijke 
verantwoording van de besteding van gedoneerde gelden. De 
Transparantprijs is de kroon op het werk van scheidend penningmeester G.J. 
Kalff, die zich altijd heeft ingezet voor een degelijke financiële huishouding. 
In een tijd waarin goede doelen kritisch worden gevolgd voor wat betreft 
hun uitgaven, is een prijs als deze een waardevol signaal.   

In het officiële jaarverslag zijn tevens de operationele resultaten over het 
voorbije jaar vastgelegd. Het KNRM-jaarverslag 2004 is te downloaden 
(http://www.knrm.nl/actueel/04jaarverslag) of telefonisch op te vragen bij het 
KNRM-hoofdkantoor (0255-548454). 

TV-serie ‘Redders’ goed voor naamsbekendheid KNRM 

Sponsor Loterij en Veronica Magazine sparen 
voor nieuwe reddingboot 
De achtdelige tv-serie Redders heeft ervoor gezorgd dat tienduizenden 
mensen kennis hebben gemaakt met het werk en de vrijwilligers van de 
KNRM. Naamsbekendheid is van groot belang voor de KNRM. Door aan de 
tv-serie een loterij te koppelen, levert het tv-project ook nog eens inkom-
sten op voor de Redding Maatschappij. Alle opbrengsten zijn bestemd  
voor een nieuwe reddingboot voor het reddingstation Harlingen in 2007.  
In totaal is voor de reddingboot en een aantal aanpassingen aan het 
boothuis in Harlingen 
€ 200.000,- nodig. 
Hoewel de tv-serie 
inmiddels is afgelopen, 
gaat de loterij gewoon 
door. Belangstellenden 
die het reddingstation 
Harlingen willen helpen 
en tegelijkertijd kans 
willen maken op (grote) 
geldprijzen, kunnen 
zich aanmelden op
www.redders.tv. 

KNRM website 
 vernieuwd
De website www.knrm.nl is in een 
geheel nieuwe lay-out gezet, die 
past bij de vernieuwde huisstijl van 
de KNRM. In de website treft u nog 
steeds de reddingrapporten en het 
nieuws aan, maar nu sneller en 
beter toegankelijk. Via de website 
is veel aanvullende informatie ver-
krijgbaar, kunnen donaties worden 
toegezegd, Reddingwinkelartikelen 
worden besteld, filmpjes bekeken 
en brochures worden gedownload.

Bijzondere digitale gift
De KNRM werd verrast door inter-
netprovider InterNL, die voor de 
websites www.knrm.nl en  
www.redders.tv onbeperkt dataver-
keer aanbood. Een bijzondere gift, 
die de KNRM met de vernieuwde 
sites duizenden euro’s aan internet-
kosten kan besparen, afhankelijk 
van het bezoekersaantal.
De webbouwers van het Wep,  
die de websites maakten, deden 
eveneens een duit in het zakje en 
maakten www.redders.tv geheel 
gratis voor de KNRM.

Nieuwsgierig geworden?
Bezoek www.knrm.nl!
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Terugblikkend op mijn bestuurstijd 
van vijf jaren blijft mij een aantal 
kernwoorden bij, die zo nauw 
verbonden zijn met de KNRM:
- vrijwilligheid en heldhaftigheid
- vrijgevigheid en onafhankelijkheid
- operationaliteit en prestaties
- plezier 
De betekenis van al deze woorden 
in onderlinge samenhang 
verklaren de unieke positie 
van de KNRM binnen onze 

maatschappij en ver daar buiten! In het ruim 180-jarig 
bestaan van de maatschappij hebben onze vrijwilligers 
en beroepsredders duizenden mensen op zee en 
binnenwateren gered. Terecht worden er elk jaar 
onderscheidingen uitgereikt aan onze redders, die ooit 
met spierkracht de roeireddingboten door storm en 
branding loodsten en die thans met een moderne vloot 
van zestig snelle schepen en vijfentwintig trucks dit 
soms gevaarlijke werk verrichten. 

De Redders aan de Wal zijn absoluut onmisbaar, 
evenals de erfstellingen, de giften en de loffelijke 
initiatieven. En wat te denken van de negenendertig 
plaatselijke commissies, de scheepsbouwers en andere 
ondersteunende instanties? Zij hebben alle bijgedragen 
aan de snelle en goed georganiseerde reddingoperaties, 
zoals die door de Kustwacht worden gecoördineerd. 

Als oud-directeur van de Koninklijke Jaarbeurs was 
ik vertrouwd met het organiseren van steeds weer 
nieuwe beurzen en congressen ten behoeve van zeer 
uiteenlopende partijen. In dat opzichte vertoonde mijn 
werk overeenkomsten met de KNRM-organisatie. Echter 
de vrijwillige en kosteloze inzet van de redders, van de 
plaatselijke commissies en het bestuur heb ik altijd als iets 
bijzonders ervaren, omdat je die persoonlijke inzet in een 
vermaterialiseerde wereld niet meer zoveel tegenkomt. 

Er ligt een grote verantwoordelijkheid bij de directie 
en de medewerkers van het hoofdkantoor om 
de onderlinge verbondenheid en de toekomstige 
operationele ontwikkelingen goed aan te sturen, 
zeker met het oog op de financiële beperkingen die 
nu eenmaal horen bij een charitatieve instelling. Dat 
laatste is iets waar we als bestuur de laatste jaren veel 
aandacht aan hebben besteed en het is goed om vast te 
kunnen stellen dat de ‘balans’ er voor de toekomst weer 
goed uitziet. 

Wat ik zal missen, zijn de levendige vergaderingen, de 
plezierige bestuurstochten en het van nabij volgen van 
de verdere groei van het operationele werkgebied, de 
nieuwe ontwikkelingen binnen organisatie en vloot en 
bovenal de vriendschap die ik in mijn bestuursfunctie heb 
ervaren. Het gaat de KNRM goed! 

Drs. W. Barents 

Bemanningsverblijf Urk krijgt vorm 
De reddingbootbemanning van Urk is al maanden bezig met 
fondsenwervende acties voor een eigen bemanningsverblijf. 
Ook in De Reddingboot is aandacht gevraagd voor deze actie, 
hetgeen spontaan duizenden euro’s opleverde. Door een aantal 
bouwkundige tegenslagen heeft het lang geduurd voordat de 
Urkers vruchten zagen op hun inspanningen, maar inmiddels is 
de restauratie van de zogenaamde Schotbalkenloods nagenoeg 
voltooid en is begonnen met de verbouw en de inrichting van 
het gebouwtje, om het zodoende geschikt te maken voor haar  
nieuwe taak. De verwachting is dat de Urker bemanning nog dit  
voorjaar intrek zal nemen in de nieuwe behuizing. Een bemanningsverblijf wordt gebruikt als opvangruimte voor  
aan land gebrachte geredden, maar ook als vergader- en ontmoetingsruimte voor de eigen bemanning. 

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

Jarenlange inzet en betrokkenheid van G.J. Kalff en W. Barents van onschatbare waarde  

KNRM-bestuur neemt afscheid van twee prominente leden
Het bestuur van de KNRM heeft afscheid genomen van G.J. Kalff (penningmeester) en W. Barents. De jarenlange inzet 
en betrokkenheid van beide heren zijn van onschatbare waarde geweest  voor de KNRM. Een welgemeend woord van 
dank is derhalve ook meer dan op zijn plaats. Beiden kijken door middel van een schrijven terug op hun actieve periode 
bij de Redding Maatschappij. 
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Reddingboot Koen Oberman gedoopt in Callantsoog 
In de vorige uitgave van De Reddingboot kon al melding worden gemaakt 
van het feit dat het reddingstation Callantsoog de beschikking kreeg 
over een nieuwe reddingboot, de Koen Oberman. Omdat bij het ter perse 
gaan van die uitgave de doopplechtigheid nog niet had plaatsgevonden, 
publiceren wij het beeldverslag van de feestelijke indienststelling van 
de Koen Oberman bij deze. De reddingboot Koen Oberman kon worden 
gebouwd dankzij een grote schenking van mevrouw I.H. Oberman-Smit.

Voor velen –en met name voor mij- was het 
misschien een verrassing om te worden gevraagd als 
penningmeester van de KNRM. Een landrot zoals ik met 
als enige ervaring aan watergerelateerde activiteiten: 
een kantoorbaan bij de Holland Amerika Lijn in de 
begin zestiger jaren en wat roeien bij “de Maas” in 
Rotterdam. 

Werkzaam zijn bij een grote bank biedt veel variëteit, 
maar het jezelf inzetten voor vrijwilligerswerk, geeft 
je tijdbesteding een nog grotere rijkdom. Ik was 

al gewend te werken met vrijwilligers tijdens mijn 
bestuurslidmaatschap van het Rode Kruis. Daarom, 
wetende met wat voor soort mannen en vrouwen 
de Redding Maatschappij haar werk doet, heb ik de 
bestuursfunctie zo graag uitgeoefend. De contacten 
met de redders van de KNRM vormden voor mij het 
hoogtepunt en stimuleerden mij om de vele uren die 
werden doorgebracht bij en met de KNRM, als uiterst 
zinvol te ervaren. Ik was er trots op om met mijn 
werkervaring een steentje bij te kunnen dragen aan het 
beheer van de financiën. 

Ik realiseer mij dat juist in mijn bestuursperiode de 
gunstige economische koers veranderde, zodat het 
noodzakelijk was om extra maatregelen te nemen 
om het schip op koers te houden. Dat wij mijns 
inziens daarin geslaagd zijn, is te danken aan de 
goede samenwerking met de directie en onze open 
communicatie naar de buitenwereld, culminerend in 
de toekenning van de Transparantprijs aan de KNRM, 
maar bovenal aan de fijne contacten binnen het 
bestuur.

G.J. Kalff 



Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl

De Graaf van Bylandt vertrok om 21.15 uur uit de haven 
van Vlieland, met aan boord schipper Arie Boon, de 
plaatsvervangende schippers Jan Stuivenga en Douwe 
Broersma, en de opstappers Rinus den Hollander, Jelle 
Kikstra en Juul Veersma. 
Vijf minuten later ontmeerde de reserve-reddingboot 
Christien in de haven van Terschelling. Naast schipper 
Ane Ruijg gingen plaatsvervangend schipper Harm 
Schuttel, motordrijver Ger Smit en de opstappers Fokke-
Jan Jorritsma en Vincent Terpstra mee naar zee. 
Naar buiten varend kregen de beide reddingboten 

steeds hogere zeeën te verwerken. In de regen- en 
hagelbuien, met winduitschieters tot 11 Beaufort, was 
het zicht zeer slecht, waardoor de bemanningen de 
aanstormende zeeën niet goed konden inschatten. 
De rake klappen veroorzaakten schades aan boord 
van beide schepen. Op de Graaf van Bylandt brak 
de morsekabel van de bakboord-bucketbediening, 
waardoor schipper Boon beperkt werd in zijn 
manoeuvreren. Aan boord van de Christien vielen  
de videoplotter, de radar, de middengolfzender en 
de DSC-apparatuur uit. De Terschellingers voeren 
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Vier Noren gered van watermakend zeiljacht 

Eilanders klaren loodzware 
marathonklus
Vlieland / West-Terschelling - 24/25 november 2005 

Wind: NW 9-11

In de avond van �4 november begon een aangekondigde storm op kracht te komen, toen het Noorse zeiljacht Banzai 
een Pan Pan-bericht uitzond. Het schip maakte water in de positie ��.��.17N 004.0�.�9E, een kleine veertig mijl van 
de Nederlandse waddeneilanden. Het Kustwachtcentrum verzocht de reddingboten van Vlieland en Terschelling 
richting de opgegeven positie te gaan. Het zou het startsein zijn van een loodzware actie die uiteindelijk zeventien 
uur zou gaan duren.   

Vermoeid maar voldaan is de bemanning 
van de Christien teruggekeerd in de haven 
van Terschelling. De Terschellingers haalden 
de vier Noren van hun zinkende jacht.

Reddingrapporten



verder met behulp van alleen een kompas en een 
radiorichtingzoeker. 
Ondanks het feit dat er twee schepen in de nabijheid 
lagen van de Banzai, werden de reddingboten dringend 
verzocht door te varen, aangezien de viskotter en de 
standby-vessel niet meer konden doen dan verbinding 
maken. 

De Graaf van Bylandt arriveerde om 23.17 uur bij de 
Banzai. Na kort overleg werd opstapper Juul Veersma 
overgezet op het zeiljacht. Bij een tweede run werd een 
pomp met bijbehoren aan boord van de Banzai gezet. 
Veersma slaagde er onder moeilijke omstandigheden  
in om de pomp te installeren; om 23.48 uur werd het 
eerste water uit het schip gepompt. 
De Christien was toen inmiddels ook ter plaatse en had  
ook een pomp overgezet. Opstapper Jorritsma klaarde 
dezelfde klus als zijn Vlielander collega. De twee 
pompen konden het binnenkomende water voorblijven, 
waardoor de situatie vooralsnog onder controle was. 
Niettemin wilden we zeilers graag van boord. De 
reddingbootschipper Boon en Ruijg kozen ervoor  
om de Christien langszij te sturen om de mensen van 
boord te halen. De Terschellingers hadden de meeste 
brandstof verbruikt en moesten dus als eerste terug 
naar de vaste wal om te bunkeren. De Graaf van 
Bylandt zou trachten het jacht op sleep te nemen. 

Ondanks een golfhoogte van rond de acht meter, 
slaagde Ane Ruijg er in twee pogingen in langszij 
te komen, zodat de vier zeilers met behulp van de 
opstappers aan boord van de reddingboot konden 
komen. De laatste zeiler sprong dermate hard van 
boord, dat hij bovenop de motorkamer van de Christien 
belandde. Om te voorkomen dat hij van boord zou 
spoelen, werd de man door de opstappers hardhandig 
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tegen het dek gewerkt. Om 00.45 uur meldde de 
Christien dat de vier zeilers van boord waren! De 
Terschellingers zetten koers richting Vlieland, alwaar 
de geredden door de plaatselijke commissie werden 
opgevangen. In het verwarmde boothuis was eten en 
drinken voor de Noren, maar ook voor de Terschellinger 
redders, die op het buureiland een korte tussenstop 
maakten om te bunkeren, een aantal reparaties uit te 
voeren en te eten. De Christien ging om 03.30 uur terug 
naar zee om de Graaf van Bylandt af te lossen. 

De Vlielanders hadden er op dat moment al een 
hachelijk eerste deel van de sleepreis op zitten. 
Verscheidene keren brak de sleeptros en moest er  

De Banzai wordt afgemeerd in de haven van Vlieland. 
Het leed is geleden…

Tijdens de reddingsactie steeg de golfhoogte in korte tijd tot boven de tien meter.
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een nieuwe verbinding worden gemaakt, hetgeen  
een slopend karwei was voor de opstappers op het 
jacht, maar ook voor de opstappers aan dek van de 
Graaf van Bylandt. Schipper Boon schreef daarover in  
zijn rapportage: “Een tien met een griffel voor onze 
mannen op de Banzai, die telkens toch maar weer 
de eindjes aan elkaar knoopten. En niet te vergeten 
plaatsvervangend schipper Jan Stuivenga, die elke keer 
de sleeptros in moest halen en overgooien aan Juul  

Veersma. De sleeptros zou in totaal zeven keer breken. 
Bij de vijfde keer rees er aan onze stuurboordzijde een 
golf op van acht meter met daarop een brekende kop 
van twee meter water en schuim. Onze boot werd over 
bakboord omver gedrukt. Wij hingen in onze gordels 
onder een hoek van 80 graden. Al stuiterend op de tube 
werden we weggedrukt. Zelfs zodanig dat wij ervan 
uit gingen dat we om zouden gaan, maar uiteindelijk 
kwam de boot keurig terug. Wat een prachtig schip, die 
Graaf van Bylandt! […] De sleeptros brak met zoveel 
kracht dat deze al gierend als een straaljager recht op 
ons af kwam stuiven en met grote kracht ons stuurhuis 
raakte. In zijn vaart verpletterde hij vijf antennes en 
een kotterlicht, om ons vervolgens aan stuurboordzijde 
op te lopen en via de voorbolder over bakboord terug 
te komen en tegen de bakboordspiegel tot stilstand 
te komen. Als er toen iemand op het achterdek had 
gestaan, dan…”

Op de Banzai hadden Veersma en Jorritsma geen kracht 
meer om de sleepverbinding opnieuw te herstellen. De 
schippers van de beide reddingboten – De Christien was 
om 06.10 uur weer ter plaatse gekomen -  besloten voor 
het maken van een nieuwe verbinding het daglicht af 
te wachten, zodat de twee opstappers aan boord van 
het jacht wat op krachten konden komen. Dat wachten 
duurde ruim twee uur, want de Christien wist om 08.15 
uur vast te maken voor het restant van de sleepreis. 
Er werd koers gezet richting het Zuiderstortemelk. Nu 
was het de beurt aan de Vlielanders om te bunkeren en 
op adem te komen. De Graaf van Bylandt meerde om 
09.40 uur af aan de reddingbootsteiger in de haven van 
Vlieland. De reddingboot werd direct weer vaarklaar 
gemaakt en afgetankt en de bemanning at een snelle 
hap. 
Bij de inloop van het Stortemelk was de Graaf van 
Bylandt weer stand-by. Gedrieën liepen de schepen naar 
binnen. Het duurde nog tot 14.15 uur voordat de Banzai 
veilig en wel werd afgemeerd en er een einde kwam 
aan een slopende reddingactie. 
De schippers Boon en Ruijg beëindigden beiden hun 
rapport met de complimenten aan hun eigen mensen en 
aan de collega’s van het buurstation. Het was een knap 
staaltje samenwerking tussen de twee eilandstations, 
waardoor de (soms letterlijke) pijn op een professionele 
wijze werd gedeeld. 

Vlieland en Terschelling waren niet de enige 
KNRM-reddingstations die tijdens deze stormnacht 
naar zee werden geroepen. Ook de reddingboten 
van Scheveningen en Hoek van Holland werden 
gealarmeerd. Meer hierover elders in deze uitgave van 
De Reddingboot.

Uit de krant: ‘Helden’ 
Fietsers op de Lagedijk, gebogen over hun stuur. 
Met zuidwesters op en regenpakken aan, storm 
en regenvlagen trotserend. Van Zaandijk naar 
Zaandam. Af en toe een doorkijkje naar de wild 
stromende Zaan waar golfjes witte schuimkoppen 
meedragen. Een oudere vrouw in de Westzijde 
valt van haar fiets, meteen snellen mannen in 
werkpakken toe om haar overeind te helpen, kleine 
helden zijn het. Mijn gedachten dwaalden met dat 
noodweer van gisteren af naar de grote helden 
van die onberekenbare zee, de onverschrokken 
schippers van de Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij. Als de storm met windkracht elf door 
de inktzwarte nacht raast, varen zij het water op, 
waar de zee, gierend van razernij, op ze wacht.  
Ik ken een aantal van deze schippers, mannen die 
in een razende storm hun leven voor anderen in 
waagschaal stellen, persoonlijk. Leen Langbroek is 
zo’n man. Heldhaftig en volhardend, maar vooral 
bescheiden. Leen heeft ‘prachtige’ reddingen op 
zijn naam staan, maar loopt er nooit mee te koop. 
Gisterochtend Leen even proberen te bellen. De 
telefoniste van de KNRM zei: “Leen is er niet, hij is 
even een stukje varen”.  
Ed Blaauw – Noord-Hollands Dagblad (��-11-�00�) 

Leen Langbroek gebruikte de zware storm om met 
zijn bemanning rond het pierhoofd te oefenen.
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Het Deense zeiljacht Benjamin 
was onderweg van het Engelse 
Woolverstone naar Kopenhogen, toen 
het in het verkeerscheidingsstelsel 
ter hoogte van Den Helder de 
zeilen verspeelde. De capabele 
bemanning raakte ondanks de 
weersomstandigheden niet in paniek 
en startte de motor. Toen die er 
even later mee ophield, speelde 
de schipper op zeker en vroeg om 
assistentie van een reddingboot. 
De Johannes Frederik, met 

plaatsvervangend schipper Menno 
de Jong aan het roer, ging om 
6.45 uur los van de steiger. Het 
Kustwachtvaartuig Waker zette 
eveneens koers richting de Benjamin 
en was als eerste ter plaatse. De 
grote zeesleper kon niets uitrichten 
bij het jacht en wachtte daarom de 
reddingboot af. 
De Johannes Frederik ging bij 
aankomst direct langszij en zette 
opstapper Patrick de Vries over op 
het hevig tekeer gaande zeiljacht. 

Het kostte De Vries een half uur 
om aan boord van het jacht alles 
in gereedheid te brengen voor een 
sleepreis.
Tijdens die sleepreis kregen de 
Johannes Frederik en de Benjamin 
de zee dwarsin. Het leverde enkele 
hachelijke situaties op, maar de  
sleep hield het. Tot bij de ingang 
van het Schulpengat. Daar brak de 
sleeptros en verloor de Helderse 
reddingboot haar kostbare lading.  
De Jong en zijn mannen zagen kans  
de sleepverbinding binnen tien 
minuten te herstellen. Het restant 
van de sleepreis verliep zonder 
noemenswaardige problemen. 
Na de Denen te hebben afgemeerd, 
kocht de reddingbootbemanning 
nieuwe brandstoffilters voor de 
ervaren zeelui. De vier zeilers konden 
intussen in het boothuis op verhaal 
komen. Ze bedankten de Heldernaren 
uitbundig voor de zo goed verlopen 
reddingactie.

Johannes Frederik haalt Denen 
van stormachtige Noordzee
Den Helder - 26 oktober 2005 

Wind: ZW 8 

Door de hoge zeeën 
verdween het jacht van tijd 
tot tijd uit het zicht.

Reddingboot brengt verlichting 
Cadzand - 2 oktober 2005 

Wind: N 4

Aan boord van een zeeschip kreeg de loods de schrik van 
zijn leven toen hij plotseling een onverlicht zeiljacht het 
vaarwater zag kruisen. Het Schelde Coördinatiecentrum 
speelde de melding door aan de Kustwacht, die besloot 
de reddingboot Winifred Lucy Verkade-Clark te alarmeren 
om poolshoogte te gaan nemen. 
De reddingboot vertrok om 22.05 uur naar de Wielingen 
5-boei, de plaats waar het jacht voor het laatst was 

waargenomen. Toen de Winifred Lucy Verkade-Clark 
arriveerde, bevond het jacht zich inmiddels één boei  
verder. De reddingboot ging langszij en zette voor alle 
duidelijkheid een opstapper over. De twee opvarenden 
gaven te kennen dat de accu leeg was. Ze zeiden 
geschrokken te zijn van het passerende zeeschip. Omdat 
onverlicht verder varen levensgevaarlijk was, besloot de 
reddingbootschipper het jacht op sleep te nemen naar 
Breskens. Na het zeiljacht aan de passantensteiger te 
hebben afgemeerd, keerde de reddingbootbemanning 
terug naar Cadzand. De Winifred Lucy Verkade-Clark 
stond om 00.20 uur op het strand. 
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Samen het zeegat in 
Schiermonnikoog / Eemshaven - 6 augustus 2005 

Wind: NW 6 

Uit het verslag van schipper G.J. Klontje: 
Krijgen alarm voor het jacht Iris dat ter hoogte van het 
Rifgat motorproblemen heeft. Ook de mast is overboord 
geslagen. Er is één persoon aan boord. 
Laat ook de reddingboot Jan en Titia Visser alarmeren, 
daar het jacht met deze zeegang beter richting 
Eemshaven kan, in plaats van naar Lauwersoog. Wij 
steken om tijd te winnen stukken af over de ondieptes 
en varen richting Rifgat. Daar aangekomen kunnen 
we geen jacht ontdekken. Vragen nieuwe positie en 

dan blijkt het scheepje tussen het Hubertgat en de 
Westereems te zitten. We varen terug en vinden de Iris 
300 meter ten zuiden van de Verkenner Westereems. 
Er loopt een aardige zwel, de golfhoogte bedraagt dik 
twee meter. 
Het scheepje meldt problemen te hebben met de 
gasolie. De tank is nog voor een kwart gevuld; later 
zou blijken dat de filters dicht zaten. De opvarende van 
de Iris kan het motortje langzaam laten draaien. Op 
ons advies komt hij langzaam achter ons aan richting 
Hubertgat. Gezien de zeegang is het beter dat het jacht 
zelf vaart. Als we het gat inlopen, arriveert ook de Jan 
en Titia Visser. Onze collega’s nemen de begeleiding 
over; wij gaan retour Schiermonnikoog.

Reddingactie resulteert in reddingactie 

Scheveningen - 23 september 2005 

Wind: ZO 2

Aan het einde van de middag werd gemeld dat er een 
kitesurfer in zee dreef die verstrikt zat in de lijnen van 
zijn eigen vlieger. Door de aflandige wind en de stroming 
dreigde de man van de kust weg te drijven. Wandelaars 
die het zagen gebeuren, twijfelden geen moment en 
gingen in zee om zwemmend redding te brengen. De vier 
bereikten de kitesurfer, maar konden ter plaatse niets 
uitrichten. De situatie leek alleen maar te verergeren, 
maar de tevens gealarmeerde reddingboot Jan van 
Engelenburg was tijdig ter plaatse en nam de surfer en 
zijn hulpverleners aan boord. Eén van de zwemmers had 
bij zijn reddingpoging water binnengekregen en werd 
voor de zekerheid overgedragen aan een ambulance.

Schipper 
Wim Bosscher 
(Eemshaven) op de 
flying bridge van 
de reddingboot 
Jan en Titia Visser. 

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

Hoekse redders halen zwaargewonde 
Rus van vrachtschip 
Hoek van Holland - 22 oktober 2005 

Wind: Var.  2

De Kapiteins Hazewinkel verliet de Berghaven rond 21.00 
uur. Naast de bemanning waren er verpleegkundigen 
aan boord, aangezien de Kustwacht melding maakte 
van een zwaar gewonde zeeman aan boord van het uit-
gaande vrachtschip Amanda. De man had bekneld geze-
ten tussen een hydraulische deur. De patiënt lag in een 
bijzonder ongunstige positie, waardoor het een half uur 
duurde voordat de man was gestabiliseerd en kon wor-
den overgenomen. Behalve ernstig wervelletsel werd ook 
gevreesd voor inwendige verwondingen. De Rus werd 
overgezet op een tevens gearriveerd politievaartuig 
en om 22.05 uur overgegeven aan een gereedstaande 
ambulance.
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Bemanning brandende kotter
tijdig van boord 
Den Helder / De Cocksdorp /

Vlieland - 22 juni 2005 

Wind: ZW 2 

De melding betrof een brandende viskotter op 
de Noordzee, 22 mijl west van Den Helder. Het 
Kustwachtcentrum alarmeerde reddingboten van 
Den Helder, De Cocksdorp en Vlieland, alsmede een 
helikopter en een aantal blus- en bergingsvaartuigen. 
Volle kracht varend vernamen de reddingboten al snel 
dat de bemanning van de SL 27 in veiligheid was. Een 
passerende sportvisvaartuig had de visserlui van boord 
gehaald. Het in de nabijheid varende marineschip Hr. 
Ms. Van Nes maakte zijn helikopter vliegklaar en werd 
tevens On Scene Commander gemaakt. De helikopter 
nam de vijf geredden van de sportvisboot over en 
zette ze af op de Hr. Ms. Nes. De reddingboten 

voeren door, maar behoefden niet in actie te komen, 
te meer daar het betonningsschip Terschelling 
bijna ter plaatse was met grote blusvoorzieningen. 
Nadat de Terschelling was aangevangen met blussen 
en er verder niet meer te doen was, werden de 
reddingboten bedankt voor de moeite. De Johannes 
Frederik, de Beursplein 5 en de Graaf van Bylandt 
keerden terug naar hun stations. 
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Kapiteins Hazewinkel stand-by voor 
driftende chemicaliëntanker 

Hoek van Holland - 24 november 2005 

Wind: NW 10-12 

De chemicaliëntanker Sichem Fenol ging rond 23.30  
uur buitengaats en werd daar geconfronteerd met een 
dermate hoge zee dat het schip vermogen miste om 
tegen de storm in te komen. Hierdoor verdaagde het 
schip richting de Noorderpier. De kapitein gaf direct 
opdracht twee ankers uit te zetten, maar door de storm 
krabden de ankers en kwamen de blokken van het 
Noorderhoofd langzaam maar zeker dichterbij. 
De Kapiteins Hazewinkel werd om 23.35 uur gealarmeerd. 
De bemanning werd gevraagd ter plaatse te gaan en 
stand-by te liggen voor het geval het echt fout zou gaan.  
Er was een sleepboot onderweg in een poging de tanker 
bij de pier vandaan te slepen. De Hoekse redders lagen 
om middernacht naast de tanker. De kapitein wilde zijn 
bemanning al verzamelen om het schip te verlaten, maar 
op advies van de reddingbootbemanning wachtte de 
kapitein de sleepboot Montelena af. De kapitein  bleek 
gevoelig voor het argument dat hij mensen nodig had om 
de ankers te klaren en de sleeptros te beleggen.
Om 0.20 uur hadden de kapiteins van de tanker en de 
sleper een overeenkomst en werd de tros belegd. Op 
ongeveer 150 meter van het pierhoofd werd vastgemaakt 
en werd de Sichem Fenol langzaam vrij gesleept van de 

dreigende blokkendam. Nadat het bakboordanker was 
geklaard en de bemanning het stuurboordanker wilde 
hieuwen, brak de sleeptros. Gelukkig lag het schip toen 
inmiddels 600 meter van de pier, zodat de bergers tijd 
hadden om een nieuwe verbinding tot stand te brengen. 
De Hoekse redders lagen de hele tijd stand-by en 
waren druk bezig de enorme golven (7 tot 10 meter) te 
ontwijken. Van tijd tot tijd werd een breker geïncasseerd, 
maar schip en bemanning hielden zich prima. En dat 
terwijl de regionale weerman op de noorderpier 
windsnelheden van boven de 170 kilometer per uur 
vaststelde, hetgeen overeenkomt met orkaankracht. 

Toen om 02.15 uur een mayday werd opgevangen van  
de Maersk Flanders voor een man overboord, stond de  
reddingbootbemanning korte tijd in dubio. De veerboot 
lag voor Scheveningen, twaalf mijl noordelijk van de 
positie van de Kapiteins Hazewinkel. De Kustwacht 
alarmeerde een reddinghelikopter en de reddingboot 
Jan van Engelenburg van Scheveningen. Dit aanhorend 
besloot schipper Van der Sar om bij de tanker te blijven, 
aangezien het gevaar voor de bemanning nog niet 
was geweken. Dit besluit werd kracht bijgezet toen 
een kwartier later gemeld kon worden dat de vermiste 
personen van de Maersk Flanders niet overboord waren 
geslagen, maar met zware verwondingen aan dek lagen. 
  
De bemanning van de Kapiteins Hazewinkel moest 
haar aandacht opnieuw verleggen, toen de melding 
binnenkwam dat de RPA 16, die ook voor de tanker was 
uitgevaren, rook in de machinekamer had en dringend 
assistentie nodig had. De reddingboot werd verzocht 
stand-by te blijven, terwijl de RPA 16 poogde op eigen 
kracht de haven te halen. Dit lukte. Vlak voor de Berghaven 
meldde de RPA 16 dat de situatie onder controle was en dat 
reddingboothulp niet langer nodig was. De Hoekse redders 
namen weer contact op met de sleper. De berger meldde 
dat alles onder controle was en dat de reddingboot binnen 
kon blijven. Voor de zekerheid informeerde de Kapiteins 
Hazewinkel bij de Kustwacht naar de situatie op zee. Toen 
ook de Kustwacht bevestigde dat alles weer ‘rustig’ was, 
keerde de reddingboot terug naar de Berghaven.

Landelijke zoekactie KNRM

Tijdens de komende Reddingbootdag op � mei 
houdt de KNRM een landelijke zoekactie naar ‘oud 
en vreemd geld’. Bezoekers worden gevraagd 
guldens en buitenlandse valuta mee te nemen naar 
de open dag. Meer over deze actie in de apriluitgave 
van De Reddingboot.
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Reddingboot moet ingrijpen bij sleepreis  
Scheveningen - 1 november 2005 

Wind: ZW 7

De Scheveningse reddingboot Jan van Engelenburg was deze dag al twee 
keer naar zee geweest, toen schipper Jaap Pronk en zijn bemanning werden 
opgepiept voor assistentie aan de sleepboot Oceaan 2. De sleper had een 
viskotter op sleep en wilde graag assistentie bij het binnenlopen van de 
haven. De viskotter GO 3 kampte met motorstoring, waardoor ook de gieken 
niet meer konden worden ingehaald. 
De harde zuidwestenwind had de zee aardig opgezweept. Er liep twee meter  
zeegang toen de Jan van Engelenburg bij de sleep arriveerde. De schipper 
van de sleper meldde dat de sleepverbinding al een keer was gebroken en 
dat hij –voor het geval dit bij het binnenlopen van de haven nogmaals zou 
gebeuren- liever een reddingboot in de buurt had. Schipper Pronk meldde dat 
de reddingboot stand-by zou blijven en dat elke vorm van hulp op voorhand 
was aangeboden. Vrijwel direct daarna brak de sleeptros opnieuw. De sleper 
wist de verbinding te herstellen en trok de GO 3 naar de Scheveningse 
haven. Eenmaal binnen de pieren ging het alsnog mis: de sleper had zijn 
tros op de volle lengte laten staan (ruim 150 meter), waardoor de kotter 
wegliep richting de oude pier. Aan boord van de reddingboot werd het 
naderende gevaar ingezien. Schipper Pronk twijfelde geen moment en zette 
de reddingboot tegen de kotter en hield het visserschip op die manier vrij van 
de blokken. De sleepboot kortte de sleeptros in en de Jan van Engelenburg 
maakte vast op het achterschip van de visserman. Gezamenlijk werd de GO 3 
naar binnen gesleept. 
Bij de steiger doemde nog een laatste probleem op: Omdat de kotter zijn 
gieken niet kon ophalen, kon ook niet worden afgemeerd. Ook hier bracht 
de reddingboot uitkomst: de redders zorgden ervoor dat er stroom kwam 
aan boord van de kotter, waarna de bomen konden worden ingehaald. De 
reddingbootbemanning werd bedankt en keerde voldaan terug naar de 
ligplaats. Het zou de laatste actie zijn van deze drukke dinsdag. 

Op zee behoefde de 
Jan van Engelenburg 
uitsluitend stand-by 
te liggen. Pas toen 
de sleep zich tussen 
de pieren bevond, 
moest de reddingboot 
daadwerkelijk in actie 
komen. 

Hartproblemen blijken 
fataal

Breskens - 20 oktober 2005 

Wind: ZO 3

Toen aan boord van de sportvis-
boot Festijn een man in elkaar 
was gezakt, werd de reddingboot 
Zeemanshoop verzocht met de 
grootste spoed ter plaatse te gaan. 
De Bressiaanse reddingboot voer 
naar Vlissingen, waar medisch per-
soneel werd opgepikt. Ter plaatse 
gekomen, werden het ambulan-
cepersoneel en twee opstappers 
overgezet in een poging de man te 
reanimeren. Alle middelen werden 
aangewend om de man 'terug te 
krijgen', maar de inzet bleek tever-
geefs. De sportvisser overleed nog 
voordat de haven was bereikt. 
Tijdens de reanimatie evacueerde 
de Zeemanshoop de zestien overige 
sportvissers, omdat die door het 
gebeuren nogal overstuur waren 
geraakt. Aan boord van de Festijn 
nam de politie de zaak over.
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Uiterst zware zoekactie blijkt onnodig 
Scheveningen - 25 november 2005 

Wind: NW 9-11 

In de nacht van donderdag op vrijdag klonk op 
marifoonkanaal 16 een MAYDAY door de ether. Het 
bericht werd uitgezonden door de veerboot Maersk 
Flanders, bestemd voor de Nederlandse Kustwacht. De 
melding was kort maar krachtig: “Man overboord!” 
Er stond inmiddels een volle storm uit het noordwesten.  
Dit maakte varen op zee sowieso moeizaam, maar 
zoeken naar een overboord geslagen persoon te 
midden van acht meter hoge zeeën leek op voorhand 
een kansloze missie te worden. Niettemin maakten 
schipper Jaap Pronk en zijn opstappers zich klaar voor 
een zware zeereis. Iedereen die een beroep deed 
op reddingboothulp, moest hier immers op kunnen 
rekenen, hoe slecht de vooruitzichten ook waren. 
Net op het moment dat de Jan van Engelenburg 
losging van de steiger, meldde de Kustwacht zich. De 
eerste melding bleek onjuist te zijn geweest. Er was 
niemand overboord geslagen, een hoge zee had drie 
opvarenden tegen het dek gesmeten. De drie waren 
hierbij gewond geraakt. 
De kapitein van de Maersk Flanders zocht contact 
met een arts van de Radio Medische Dienst. De 
KNRM-arts beoordeelde dat het het veiligst was om 
de drie personen aan boord van de veerboot te laten 
en daarmee de haven van Hoek van Holland aan te 
lopen. De Scheveningse haven aanlopen was bij de 
heersende weersomstandigheden geen optie voor de 
veerbootkapitein. 
De reddingbootbemanning volgde de gesprekken 
en concludeerde terecht dat hen een uiterst zware 

zoekactie bespaard was gebleven. De Jan van 
Engelenburg behoefde niet uit te varen.
De drie patiënten werden ’s zaterdags ontslagen uit het 
ziekenhuis. 

De ingetrokken noodmelding betekende voor de 
Scheveningse reddingbootbemanning slechts uitstel, 

Vermoeide zeiler haalt vreemde capriolen uit
Breskens - 5 augustus 2005 

Wind: NW 5 

Uit het verslag van schipper H. de Lobel: 
Om 03.35 uur voor de tweede keer deze nacht alarm. Ging om hetzelfde jacht dat nog steeds zeer gevaarlijke 
capriolen uithaalde in het vaarwater voor Vlissingen.Uitgevaren en koers gezet naar de opgegeven positie. 
Verzoek van het Schelde Coördinatie Centrum om het jacht uit het vaarwater te halen, goedschiks danwel 
kwaadschiks. Hebben zonder overleg de Zeemanshoop tegen het jacht gezet en twee man overgezet. Het jacht 
zat aan de verkeerde kant van het op dat moment zeer drukke vaarwater. Sleepverbinding gemaakt en contact 
gezocht met de loodsen op de soms rakelings passerende zeeschepen. Hebben de vaart laten passeren en zijn 
toen richting de Vlissingse buitenhaven gegaan. Daar stond de politie op de kant die een paar vragen had voor de 
opvarenden. Het jacht was vanuit Dover onderweg naar IJmuiden en wilde in Blankenberge bunkeren. Schip was 
voor Blankenberge zonder olie gevallen, man was doorgezeild, maar in slaap gevallen. De enige opvarende was 
geheel de kluts kwijt en zorgde voor de nodige problemen. Hebben het schip afgemeerd en de zaak overgegeven 
aan de politie. Bemanning ging deze nacht voor de derde keer naar bed. 
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Alleen de boot bleek zeewaardig…
Den Helder - 5 november 2005 

Wind: ZW 6-7 

Om 13.40 uur werd voor de Helderse 
reddingbootbemanning alarm geslagen. “Een 
zeewaardig motorbootje wil graag assistentie”, zo 
meldde de Kustwacht. Nog geen tien minuten later 
vertrok de Johannes Frederik met een zevenkoppige 
bemanning richting de Texelstroom. Met de 
zuidwestenwind tegen de uitgaande stroom ontstond 
een flinke deining en waren er zo nu en dan echte 
‘rollers’ te nemen. Na ruim een kwartier varen kwam 
het acht meter lange bootje in zicht. Het rolde flink 
over de golven en van een vakantiesfeer was aan boord 

geen sprake meer. Het varende echtpaar was uitgeput 
en zag het niet meer zitten. Zeker niet toen na de 
passage van het Scheurrak zeeziekte een rol begon te 
spelen. Na overleg besloot schipper Coen Bot om twee 
opstappers op het bootje te zetten en de mensen eraf 
te halen. Na deze geplande bemanningruil ging het 
een stuk voorspoediger. Aan boord van de Johannes 
Frederik kwam het echtpaar tot rust en keek genietend 
toe hoe de opstappers hun scheepje over de golven 
lieten dansen. Dit keer was de zeewaardigheid van 
het bootje simpelweg groter gebleken dan die van de 
bemanning. Rond 15.30 uur meerden beide schepen 
af aan de steiger en doneerde het echtpaar een mooi 
bedrag aan de KNRM. Zij vervolgden hun reis over 
binnenwater.

want de volgende ochtend ging het alarm opnieuw. De 
noordwesterstorm was inmiddels toegenomen tot 11 
Beaufort en er liepen zes tot acht meter hoge brekers 
rond de havenmonding. Onder die omstandigheden 
had een schip van de Norfolk Line twee slepers 
nodig om binnen te komen. Voor de zekerheid werd 
de reddingboot stand-by gevraagd. De Jan van 

Engelenburg voer uit en bleef in de buurt van de 
sleep, maar behoefde gelukkig niet in actie te komen. 
De sleepboten brachten de vrachtvaarder behouden 
binnen. 

’s Middags volgde nog een noodoproep. Binnen 
de pieren zou een visbootje in nood zijn. De Jan 
van Engelenburg ging nogmaals los van de steiger, 
terwijl het Kusthulpverleningsvoertuig naar de pier 
reed. De reddingboot kreeg geen contact met het 
scheepje. Voor de Kustwacht gold hetzelfde. Het 
gebied tussen de havenmonding en de wandelpier 
werd afgezocht, echter zonder resultaat. Navraag 
bij de Verkeerscentrale Scheveningen leerde dat er 
deze dag geen schepen de haven hadden verlaten. Na 
overleg met de Kustwacht werd besloten de zoekactie 
te staken. Onderzoek wees later uit dat het een valse 
melding betrof. De politie nam de zaak in onderzoek, 
te meer daar de reddingbootbemanning zich voor deze 
melding aan gevaarvolle omstandigheden had moeten 
blootstellen. Schipper Pronk in zijn rapport: "Er liepen 
grondzeeën van over de acht meter. Wij moesten alle 
zeilen bijzetten om zelf geen prooi te worden van de 
metershoge branding…”
De Jan van Engelenburg hield aan de valse melding drie 
onbruikbare ruitenwissers over.  



Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl1�  De Reddingboot  verslag 190

Johanna Margareta 
voorkomt stranding 
Den Oever - 1 oktober 2005 

Wind: W 6

De schipper van het elf meter 
lange zeiljacht Scarlet had voor de 
nacht een veilige plaats opgezocht, 
namelijk de haven van Breezanddijk. 
De man was in de haven voor anker 
gegaan. Alles verliep voorspoedig, 
totdat ’s nachts de wind draaide. 
De Scarlet draaide mee om het ene 
uitgebrachte anker. Voor het goed 
en wel tot de schipper doordrong, 
verleierde zijn jacht naar de dijk van 
bazaltstenen. Collega-zeilers die 
uit hun slaap werden gewekt door 
het hulpgeroep, deden vergeefse 
pogingen om de Scarlet weg te 
trekken. Omdat de bazaltstenen 
met de minuut dichterbij kwamen, 
koos de schipper eieren voor zijn 
geld en alarmeerde de Kustwacht. 
De reddingboot Johanna Margareta 

vertrok om 06.30 uur uit de haven 
van Den Oever en was een kwartier 
later ter plaatse. De sleepverbinding 
werd gemaakt, waarna de Scarlet 

vrijwel direct los kwam. De 
reddingbootbemanning knoopte de 
Scarlet langszij een ander jacht en 
keerde voldaan huiswaarts.

Paniek het ergst van alles 
De ernst van een incident wordt niet alleen bepaald 
door de feitelijke omstandigheden, maar zeker ook door 
de beleving van de betrokkenen. Paniek is een slechte 
raadgever en kan ogenschijnlijk ongevaarlijke situaties 
doen vragen om directe actie. Twee voorbeelden. 

Enkhuizen - 5 augustus 2005 

Wind: W 6 

Bij de melding aan het reddingstation Enkhuizen waren 
de opvarenden van de Waterman volledig in paniek. Ter 
plaatse gekomen constateerde de bemanning van de 
reddingboot Watersport dat er feitelijk weinig aan de 
hand was. De overgezette opstapper overlegde met de 
bemanning – een Duits gezin – waarop werd besloten 
de vrouw en het kind van boord te halen. Beiden zagen 
het niet langer zitten. Schipper Koopman manoeu-
vreerde de Watersport langszij, waarop de opstappers 
het tweetal konden overnemen. Afgesproken werd dat 
de overgezette opstapper het schip naar Enkhuizen 
zou varen, zodat de reddingboot moeder en kind zo 
spoedig mogelijk naar de wal kon brengen. Zo gezegd, 
zo gedaan. Uiteindelijk is de Watersport – na de twee 
aan land te hebben gezet – nog teruggegaan naar de 
Waterman omdat de brandstof op was. De reddingboot 

nam het jacht op sleep en zorgde in Enkhuizen voor 
een hereniging van het gezin. 

Breskens - 7 augustus 2005 

Wind: NW 6 

De reddingboot Zeemanshoop werd ’s ochtends vroeg 
opgeroepen voor het gestrande zeiljacht Weerlicht  
voor Terneuzen. Een dergelijke situatie is allesbehalve 
nijpend, maar een paniekerige vrouwenstem meldde 
zich van tijd tot tijd in de ether, op de achtergrond 
‘bijgestaan’ door een huilende baby. Dit gegeven zette  
de reddingbootbemanning aan tot spoed. Toen de 
Zeemanshoop halverwege was, meldde de Kustwacht dat 
het jacht op eigen kracht vlot was gekomen. Schipper De 
Lobel besloot toch even te gaan kijken. En niet geheel  
ten onrechte, want na het vlotkomen kwam het jacht pas  
echt in een gevaarlijke situatie terecht. Het scheepje lag in 
het midvaarwater van de Westerschelde tussen de grote 
op- en afvarende vrachtvaart. De Zeemanshoop legde 
contact met de driekoppige bemanning. De reddingboot 
loodste de watersporters uit het vaarwater en adviseerde 
hen de rode kant te bevaren richting Vlissingen. Tevens 
werd uitgelegd welke marifoonkanalen open moesten 
staan… De reddingbootbemanning bleef stand-by tot de 
Weerlicht aan de goede kant van het vaarwater voer.

Schipper Reijer Jorna aan het roer van de Johanna Margareta.
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Reddingbootschipper Gert-Jan Klontje zit uiterlijk 
onbewogen, maar uiterst geconcentreerd aan het 
roer van de Koning Willem I (foto 1). Tijdens dit soort 
oefeningen is hij als schipper verantwoordelijk voor 
schip en bemanning. “Het vak van schipper wordt  
wel eens onderschat, denk ik. Het is véél meer dan 
alleen maar achter dat stuurtje zitten. Sturen kun je 
leren. Het gaat om mensen. Ik ga met zes mannen 
naar zee en wil kost wat het kost ook weer met zes 
man terugkomen. Tegelijkertijd vraagt de situatie 

soms om het nemen van grote risico’s. De spanning 
tussen die twee en het feit dat je als schipper daarin de 
beslissingen neemt, maakt dit vak zwaar. Zwaar, maar 
ook mooi…”

De Annie Jacoba Visser, met aan het roer schipper Bert 
de Boer (zie pagina 2), ging mee de gronden in. “Dit 
was wel de grens voor een reddingboot van het type 
Valentijn”, aldus de schipper. Wie de foto’s 3 en 4 ziet, 
kan zich daar alles bij voorstellen.  

Een storm gebruiken om te oefenen 

En om hen heen was alles branding… Deze gevleugelde woorden komen boven bij het zien van deze beelden, 
die gemaakt zijn tijdens een oefening van de reddingstations Schiermonnikoog en Lauwersoog op zaterdag 17 
december. Een noordwesterstorm maakte dat het zeegat dichtzat van de brekers, waarvan een enkele ruim negen 
meter hoog was. De reddingboten Koning Willem I en Annie Jacoba Visser waagden zich in het gat om zodoende ook 
op dat soort omstandigheden voorbereid te zijn.  
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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:

Medicijnen van collega 
Een 55-jarige visserman met diabetes was door zijn 
voorraad medicijnen heen en het duurde nog twee dagen 
voordat de man voet aan wal zou zetten. Een collega-
visserman had ook diabetes, maar gebruikte andere 
medicijnen. De vraag was of gebruik van dit andere type 
medicijnen schadelijk was. Toestemming gegeven voor 
het gebruik van dat andere medicijn, met daarbij de 
opmerking dat frequent gekeken moest worden naar 
de glucosewaarde om te bezien hoe de man op deze 
medicijnen reageerde. Tevens overduidelijk laten weten 
dat dit geen ‘strakke actie’ was van de nalatige visserman.

Wisselend geheugen 
Een 53-jarige zeeman kampte plots met afnemend 
zichtvermogen. Ook het geheugen werkte zeer wisselend. 
Het ene moment wist hij zich alles te herinneren en 
daarna was hij alles weer kwijt. Tevens had hij last van 
hoofdpijn. De man had dergelijke klachten nooit eerder 
gehad. Was niet bekend met migraine. Het schip was 
reeds onderweg naar de haven, maar vanwege de aard 
van de problemen toch maar een reddingboot laten 
varen om de man met spoed naar de wal te brengen. 

Vogelgriep aan boord?
Een bezorgde kapitein had op de Wereldomroep een 
bericht gehoord over vogelgriep in Roemenië. Schip 
had in Roemenië ondermeer kippenvlees ingeslagen 
en nu was de vraag of het vertrouwd was om dit te 
consumeren. Heb overleg gevoerd met collega van 
de GGGD/LCR en die gaf groen licht, zo lang er maar 
geen levende kippen aan boord waren. Dit kon worden 
bevestigd. Gaven nog enkele aanwijzingen voor de 
bereidingswijze en wensten de man een goede reis en 
smakelijk eten…

Overdraagbare aandoening 
Kapitein had al twee dagen koorts. Dankzij medicijnen 
was temperatuur gezakt, maar die steeg nu weer. 
Man kreeg ook last van droge hoest en hoofdpijn. 
De tweede stuurman begon exact dezelfde klachten 
te vertonen, gevolgd door vijf matrozen. Gevreesd 
moest worden voor een overdraagbare aandoening. 

Dit gegeven, gecombineerd met het feit dat meerdere 
bemanningsleden afkomstig waren uit een risicogebied 
voor TBC, maakte een onderzoek naar TBC noodzakelijk. 
Heb Syrië aanbevolen. Rederij belde volgende dag of 
gewacht kon worden tot het schip de Westerse wereld 
had bereikt. Heb dat dringend afgeraden, mede met het 
oog op de gezondheid van de overige bemanningsleden. 

Sportvisser met hartproblemen 
Opvarende van sportvisboot had drukkende pijn op de 
borst, maar die verdween na een tabletje van de schipper 
(…). De patiënt wilde niet van boord, maar toen de 
pijn terugkeerde veranderde hij snel van gedachten. 
Reddingboot Jan van Engelenburg van Scheveningen 
gealarmeerd om patiënt te evacueren. Reddingboot 
vertrok om 10.50 uur. Vissersboot lag 18 mijl uit. Jan van 
Engelenburg was om 12.30 uur terug in de haven en heeft 
de patiënt overgegeven aan de gereedstaande ambulance.

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Radio	Medische	Dienst	rapportages
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Stressklachten 
Wachtsman was vermoeid en duizelig en had 
een drukkend gevoel op de borst. Man had geen 
ziektegeschiedenis. Schreef medicijnen voor en vroeg 
om rapportage. Volgende dag nieuwe melding. De 
wachtsman ‘hield het niet meer’. Heb de kapitein 
uitgelegd dat hier sprake was van stress en hem daarom 
geadviseerd de man geen werk meer te laten verrichten 
tot de haven en daar medische hulp te zoeken. 

Legionella 
Kapitein meldde dat hij een nieuw schip had afgehaald, 
dat al twee maanden vaarklaar met volle tanks lag te 
wachten. Er waren watermonsters genomen waarbij 
Legionella was geconstateerd. De man maakte zich 
zorgen om de gezondheid aan boord. Heb uitleg 
gegeven en gezegd dat kapitein elke vorm van ziekte 
moest melden. Niets meer vernomen. 

Buikklachten 
Russische opvarende had sinds twee dagen pijn in 
de bovenbuik, had bloed opgegeven en pikzwarte 
ontlasting. De man voelde zich niet goed. Patiënt was 
niet via loodstender of reddingboot te vervoeren. 
Helikopterevacuatie geadviseerd. Vliegerarts meldde 
later dat de man inderdaad een ernstige bloeding had. 
Patiënt is afgeleverd in ziekenhuis. 

Bespreekbaar maken
Wachtsman had al vijf dagen last van duizeligheid en 
hoofdpijn. De man zag sterretjes en had tevens last van 
slapeloosheid. Temperatuur en polsslag niet afwijkend. 
Drinken en plassen ook normaal. Man gaf aan zich 
ernstige zorgen te maken om bepaalde zaken. Medicatie 
voorgeschreven en de kapitein geadviseerd de zorgen 
van de man bespreekbaar te maken.

Toestand verslechterd 
Kapitein meldde dat 52-jarige zeeman al vier dagen 
koorts had ‘over het hele lichaam’. Tevens buikpijn. 
Man had paracetamol en hoestdrank gehad, maar 
toestand verslechterde (o.a. ademhalingsproblemen). 
Luchtweginfectie leek het meest voor de hand liggend. 
Medicatie voorgeschreven en gevraagd om rapportage. 
Dag later meldde de kapitein dat de man was 
opgeknapt. 

De patiënt worden overgenomen van de sportvisser 
en aan boord van de reddingboot nauwlettend in de 
gaten gehouden.

Radio	Medische	Dienst	rapportages



�0  De Reddingboot  verslag 190

Nobel weet waar hij over spreekt. Zijn eigen bedover-
grootmoeder moest ooit voor medische behandeling 
naar de vaste wal. Omdat er geen hulpdiensten voor-
handen waren, moest de vrouw gebruik maken van  
de beurtvaart. De lange reis kostte de zieke vrouw het 
leven. 
“En toen mijn vrouw beviel van één van onze dochters, 
moesten we ook met de veerboot, toen er iets dreigde mis  
te gaan. Gelukkig is dat wel goed afgelopen, maar ook 
toen duurde het in vergelijking met nu allemaal erg lang”. 
De tegenstelling met de huidige situatie is tekenend. 
De reddingboot Anna Margaretha ligt binnen een paar 

minuten klaar voor vertrek naar Holwerd. “We doen het 
zó vaak, we zijn een geoliede machine geworden”, zegt 
Nobel vanachter het roer van ‘zijn’ Anna Margaretha. 

In vertrouwde handen
Een dikke meter lager, zittend op de brancardlegger van 
de Amelander reddingboot, zit Jan de Vries ingespannen 
te luisteren. Hij is het roerend met de schipper eens. “Ik 
wist uit de krant dat de reddingbootbemanning binnen 
een paar minuten uitvaart. Maar als je in een ambulance 
ligt, dan is het toch bijzonder te vernemen dat er 
bij aankomst een zestal kerels op de steiger staan te 

Geredde Jan de Vries: “Schipper Nobel en zijn mannen kunnen niet meer stuk op het eiland!”  

Patiëntenvervoer is méér dan
een ‘ongenummerde dienst’
De reddingboot van Ameland-Ballumerbocht vaart elk jaar ongeveer veertig keer uit voor in problemen  
verkerende schepen. Afgaand op die jaarcijfers behoren de Amelanders niet tot de drukkere reddingstations van 
de KNRM. Maar schijn bedriegt: elk jaar voert de bemanning van de Ballumerbocht enkele tientallen zogenaamde 
‘ongenummerde diensten’ uit. Het betreffen patiëntentransporten naar de vaste wal. In �00� ging de teller voor  
het eerst over de honderd. Maar belangrijker dan de cijfers zijn de mensen om wie het ging. De Reddingboot  
sprak met Jan de Vries, die deze zomer met hartproblemen naar Holwerd werd vervoerd. “Dergelijke transporten 
geven mij meer voldoening dan het binnenbrengen van een jachtje met motorstoring”, aldus Theo Nobel, 
beroepsschipper op Ameland. 

Nieuwe donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl
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wachten, alsof de ambulance alle tijd heeft genomen. 
Het gaat allemaal zó snel. Ik vond dat indrukwekkend 
om mee te maken”. 
In augustus moest De Vries met spoed naar het 
ziekenhuis in Leeuwarden, nadat zijn cardiogram door 
de Amelander huisarts ter beoordeling naar Leeuwarden 
was gefaxt. De 59-jarige bankman had al tweemaal 
eerder hartproblemen gehad en dus waren de medici 
extra alert. Hij moest direct naar de spoedeisende hulp. 
“De keten van huisarts, ambulance en reddingboot 
werkte bijzonder goed”, stelt De Vries, die zich niet alles  
kan herinneren, maar genoeg bij kennis was om zich een  
goed oordeel te kunnen vormen. “Ik lag hier comfortabel,  
aan de zuurstof”. 
De reddingboten van de Waddeneilanden zijn 
aangepast voor de patiëntentransporten en ondermeer 
voorzien van twee brancards, extra zuurstof, een 
dockingstation voor de hartbewakingsmonitor en een 
apart communicatiesysteem tussen de arts en de patiënt 
(of familie). “Maar meer nog dan al die apparatuur vond 
ik het bijzonder om je omringd te weten door mensen 
die je kent. Ik kende op één na alle bemanningsleden. 
Ik voelde me daardoor in dubbel opzicht in vertrouwde 
handen”. 

Erkenning 
De impact van het bekende werkt wederzijds.  
Ook voor Nobel en zijn mannen is het feit dat veel 
patiënten bekenden zijn, van toegevoegde waarde. 
“De voldoening is des te groter”, zegt Nobel. Doordat 
nagenoeg elke Amelander familie zo langzamerhand 
gebruik heeft mogen maken van de reddingboot, 
groeit op het eiland de erkenning voor het werk van 
de vrijwillige reddingbootbemanning. “Die erkenning 
was er natuurlijk altijd wel”, zegt De Vries. “Het feit 
dat die mannen bij stormweer naar zee gaan om een 
scheepsbemanning te redden, spreekt tot de verbeelding. 

Maar door de patiëntentransporten komt het allemaal 
veel dichterbij. Het is niet langer een Amelander 
dienstverlening voor derden, maar ook een dienst vóór 
de Amelanders. Nobel en zijn mannen kunnen niet meer 
stuk op het eiland”. 

Geen ‘echte’ actie 
In dat licht komt het wat vreemd over dat de patiënten-
transporten in de jaarcijfers van de KNRM nog altijd 
niet worden meegeteld als zijnde een ‘echte’ actie. Als 
de Anna Margaretha een vastgelopen jacht vlot trekt, 
dan wordt dat gerekend als een hulpverlening, het met 
spoed vervoeren van een hartpatiënt is daarentegen 
een zogenaamde ‘ongenummerde dienst’. Roemer 
Boogaard, adjunct-directeur van de KNRM en hoofd van 
de operationele dienst, erkent dat dat onlogisch klinkt, 
maar haast zich te zeggen dat de term ‘ongenummerde 
dienst’ niets zegt over de importantie van de patiënten-
transporten. “Het predikaat ‘ongenummerde dienst’ 
heeft een administratieve oorzaak en zegt niets over de 
waarde die wij hechten aan het patiëntenvervoer vanaf 
de eilanden. Als KNRM zijn we blij dat we dit voor de 
eilanders en de vakantiegangers kunnen doen en wij zijn 
onze bemanningen op de eilanden dankbaar dat zij deze 
extra taak op zich hebben willen nemen, want ik ben mij 
ervan bewust dat dit werk een grote belasting geeft op 
de vrijwilligers”.  
Ondanks die waardering is het maar zeer de vraag of 
de patiëntentransporten in de toekomst het predikaat 
‘actie’ zullen krijgen. “Al was het maar om bij de 
jaarcijfers niet ineens op driehonderd extra acties uit 
te komen. Dat zou een scheef beeld geven van de 
werkelijkheid. Om meerdere redenen is het verstandig 
om de patiëntenvervoeren een aparte behandeling te 
blijven geven, maar ik hoop dat we duidelijk hebben 
kunnen maken dat ‘ongenummerd’ niet hetzelfde is als 
‘onbelangrijk’”, aldus Boogaard. 

Zwaar weer 
Nobel en De Vries gaan nog verder. In het gesprek  
komt de Fagervik ter sprake, een vrachtschip dat vorig 
jaar bij stormweer slagzij maakte en boven de eilanden 
een deel van haar lading verloor. De Anna Margaretha 
was ter plaatse, maar behoefde niet in actie te komen. 
De bemanning van de Fagervik werd door middel van 
een helikopter van boord gehaald. Daags na deze 
actie wemelde het van de pers en stond de telefoon bij 
schipper Nobel roodgloeiend. “En dat terwijl we geen 
reddende handelingen hadden verricht. We waren met 
zwaar weer op zee geweest, waren stand-by geweest  
en hadden daarbij tot de verbeelding sprekende  
foto’s gemaakt, maar welbeschouwd had de patiënt  
van gisteren een grotere waarde. Begrijp je wat ik 
bedoel?” 

Een patiënt wordt 
in Lauwersoog aan 
land gebracht na een 
patiëntenvervoer 
door de reddingboot 
Koning Willem I van 
Schiermonnikoog.



��  De Reddingboot  verslag 190

Nieuw: de KNRM-
verjaardagskalender 
De KNRM geeft al jaren een 
zogenaamde jaarkalender 
uit. Zo’n kalender is één jaar 
te gebruiken en geschikt om 
afspraken op te noteren. 
Naast die jaarkalender 
komt de Reddingwinkel 
nu ook met een KNRM-
verjaardagskalender. Die 

kalender kan jaren achtereen worden gebruikt en 
daarom is gekozen voor een luxe uitvoering. De nieuwe 
kalender telt 55 pagina’s en neemt u ondermeer 
mee op rondreis langs alle reddingstations van de 
KNRM. Een mooi cadeau om te geven of te krijgen. De 
kalender is te verkrijgen op www.reddingwinkel.nl 
P.S. Van de KNRM-jaarkalender 2006 is nog slechts een 
kleine voorraad leverbaar. Het restant gaat naar de 
snelle beslissers! Kijk op www.reddingwinkel.nl 

Oude films opnieuw uitgebracht
op DVD 
De DVD ‘Historie van 
de KNRM’ is een 
zeer groot succes 
gebleken. In een paar 
maanden tijd gingen 
er bijna duizend over 
de (digitale) toonbank. 
De vraag naar DVD’s 
heeft de Reddingwinkel 
doen besluiten om de 
documentairefilms ‘Branding, 
Brekers en Behoud’ en ‘Terug op 
Station’ samen op DVD uit te brengen. De bundeling 
van de twee films, waarin de Friese acteur Peter 
Tuinman een hoofdrol vervult, geeft een goed beeld 
van het werk van de KNRM. In beide films wordt 
informatieoverdracht afgewisseld met drama en 
persoonlijke portretten van redders en geredden. De 
DVD duurt 104 minuten. Kijk voor meer informatie op 
www.reddingwinkel.nl 

Nieuw boek in serie 
over reddingstations 
Schrijver Hans Beukema leverde 
eerder al twee uiterst complete 
naslagwerken over de historie 
van de reddingstations van 
IJmuiden en Ameland. Nu is de 
beurt aan het station Hoek van 
Holland. Dit naar aanleiding van 
de indienststelling van de nieuwe 
reddingboot Jeanine Parqui. Het 
boek ‘S.O.S. voor de Hoek’ geeft een compleet beeld 
van dit boeiende reddingstation, dat grote hoogte- en 
dieptepunten kende. Zorg dat u de serie compleet krijgt 
en bestel de historieboeken van IJmuiden, Ameland en 
Hoek van Holland! Kijk op www.reddingwinkel.nl 

Ets van de Jeanine Parqui 
De kunstenaar Bart Reindersma maakte twee jaar 
geleden een ets van de Amelander reddingboot Anna 
Margaretha. Bijna alle 150 exemplaren zijn inmiddels 
verkocht. Ter gelegenheid van de doop van de Jeanine 
Parqui in Hoek van Holland maakte Reindersma opnieuw 
een ets. De eerste exemplaren werden overhandigd aan 
de doopster van de nieuwe reddingboot en aan het 
reddingstation ‘in de Hoek’. De overige 148 exemplaren 
worden te koop aangeboden. Maak uzelf de trotse 
eigenaar van dit unieke kunstwerk! De ets toont de 
Jeanine Parqui die de Berghaven verlaat, de ‘oude’ 
Kapiteins Hazewinkel achterlatend. Het werk heeft 
de sprekende titel ‘Aflossing van de wacht’ gekregen. 
Snelle beslissers kunnen het kunstwerk kopen via 
www.reddingwinkel.nl 

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

www.reddingwinkel.nl

Reddingwinkel
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Reddingmuseum �� jaar
In 2006 bestaat het Nationaal Reddingmuseum Dorus 
Rijkers 25 jaar. Het museum startte in 1981 op de 
bovenverdieping van een winkelpand aan de Keizerstraat 
in Den Helder. Verhuisde later naar een nieuw pand 
naast de schouwburg en is sinds 2003 gevestigd op 
de oude Rijkswerf “Willemsoord” op een prachtige 
zichtlocatie op de route naar de veerboot naar Texel.

Het reddingmuseum zal het 25 jarig bestaan niet 
ongemerkt voorbij laten gaan. Wilt u op de hoogte 
blijven van de activiteiten, bezoek dan www.
reddingmuseum.nl. Via De Reddingboot zullen we u 
eveneens op de hoogte houden.

Maakt u voor 2006 een donatie over aan de KNRM, dan 
ontvangt u in april de nieuwe donateurspas voor Redders 
aan de wal, waarmee u gratis toegang heeft tot het 
reddingmuseum.
Laat die kans dit jaar niet voorbij gaan.

KNRM aanwezig op watersportbeurzen 
De KNRM staat met een stand op de watersportbeurzen 
Boot Holland en HISWA. In Leeuwarden pakt de Redding 
Maatschappij groot uit met een reddingboot aan de 
steiger én een promotiestand. De organisatie van 
Boot Holland stelt alle beursruimte, alsmede enkele 

promotiemiddelen geheel kosteloos beschikbaar. Dit stelt 
de KNRM in de gelegenheid om haar materieel en haar 
werk te presenteren aan het beurspubliek. Boot Holland 
duurt van 10 t/m 15 februari en wordt gehouden in de 
FEC Expo in Leeuwarden. 
Twee weken later wordt in de Amsterdam Rai de HISWA 
georganiseerd. Op de HISWA vormt de KNRM, samen 
met een aantal andere bedrijven en organisaties, het 
zogenaamde veiligheidseiland. De HISWA duurt van 28 
februari t/m 5 maart. 

Kortingsregelingen donateurpas 
uitgebreid 
Vorig jaar introduceerde de KNRM de nieuwe 
donateurpas voor haar Redders aan de Wal. Met die pas 
kon u op Reddingbootdag aantonen Redder aan de Wal 
te zijn en kreeg u tevens korting op een tweetal musea. 
Dit jaar wordt het aantal kortingsregelingen van de 
donateurpas sterk uitgebreid. Diverse musea en parken 
hebben de KNRM een kortingsregeling aangeboden 
voor haar achterban. Meer hierover in de apriluitgave 
van De Reddingboot. U krijgt de donateurpas 2006 
automatisch toegestuurd nadat u uw jaarlijkse bijdrage 
heeft overgemaakt.
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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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Per 1 januari 2006 zijn alle schenkingen en 
nalatenschappen aan alle organisaties tot nut van 
het algemeen, waaronder de KNRM, geheel vrij van 
schenkings- en successierecht.
Voorheen werd over schenkingen boven een bepaald 
bedrag 11% schenkingsrecht berekend. Datzelfde gold 
voor nalatenschappen (legaten of erfstellingen).

Deze belastingtarieven zijn nu, onder andere voor de 
KNRM, afgeschaft. Elke schenking komt nu dus voor de 
volle 100% bij het door de schenker bepaalde goede doel 
terecht. Voor de KNRM betekent dit jaarlijks een aanvul-
lend bedrag van meer dan € 200.000,-. En dat is iets waar 
heel veel doelstellingen mee behaald kunnen worden.

Het erfrecht blijft echter 
ongewijzigd, inclusief alle 
regelgeving met betrekking tot 
schenken aan familie of goede 
doelen. Wilt u daarover meer 
weten, vraagt u dan bij de KNRM kosteloos het boek 
Erfenis.nl aan, waarin op luchtige en gedetailleerde wijze 
wordt verteld hoe het erfrecht in elkaar steekt.

Erfenis.nl is op te vragen per telefoon 0255 548454 of per 
e-mail erfenis@knrm.nl.

Voor aanvullende informatie kunt u terecht op
www.erfenis.nl.

Schenkingen	en	nalatenschappen
nu	volledig	belastingvrij

Bij deze uitgave van De Reddingboot vindt u ons jaarlijkse 
verzoek om betaling van uw donatie. Gelukkig mogen wij 
rekenen op een trouwe achterban. Veel Redders aan de 
wal blijven dat hun hele leven en daar zijn wij trots op. 
Niettemin vinden wij de vraag of u aan uw jaarlijkse  
bijdrage denkt, gerechtvaardigd. Het komt namelijk voor 
dat een Redder aan de wal zijn acceptgiro over het hoofd 
ziet. De KNRM stuurt in zo’n geval een herinnering, waar-
na in veel gevallen de bijdrage alsnog wordt overgemaakt. 
Machtigt u de KNRM voor het afschrijven van uw jaarlijk-
se bijdrage, dan bespaart dat kosten. U geeft eenmalig 
aan de KNRM met een bepaalde jaarlijkse bijdrage te wil-
len steunen en de financiële administratie van de KNRM 
zorgt voor de afhandeling van uw jaarlijkse donatie. 

Wanneer u wenst over te gaan op machtigen, dan kunt u 
in plaats van de bekende acceptgiro het machtigingsfo-
mulier invullen. Heeft u de acceptgiro gemist, dan kunt 
u desgewenst via giro 26363 een bijdrage aan de KNRM 
overboeken, onder vermelding van ‘bijdrage 2006’. Elke 
bijdrage is welkom en komt direct ten goede aan het 
reddingwerk van de KNRM.

Zodra u uw jaarlijkse bijdrage overmaakt, ontvangt u van 
ons de donateurspas voor 2006. Deze donateurspas biedt 
u kortingsregelingen bij diverse maritieme musea. Meer 
hierover in de apriluitgave van De Reddingboot. 

Denkt	u	aan	uw	jaarlijkse	bijdrage?	


