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Nieuwe reddingboot 
voor Hoek van Holland
Het reddingstation Hoek van Holland heeft de 
beschikking gekregen over een nieuwe reddingboot. 
De reddingboot met de naam Jeanine Parqui (type 
Arie Visser) werd 7 januari gedoopt in de Berghaven 
van Hoek van Holland. Met de doop werd de nieuwe 
reddingboot ook officieel overgedragen aan het 
reddingstation. De doop werd verricht door mevrouw 
Mr. H.M.A. Opstelten-Dutilh.

Door een nalatenschap van mevrouw Jeanine Parqui is de 
KNRM in staat geweest de gelijknamige reddingboot te 
laten bouwen. Jeanine Parqui overleed op 12 januari 2000 
op 49‑jarige leeftijd. Al in 1973 besloot de naamgeefster 
de Redding Maatschappij in haar testament te gedenken.

De Jeanine Parqui vervangt de reddingboot Kapiteins 
Hazewinkel. De voornaamste redenen zijn het vergroten 
van de gereddencapaciteit (van 90 naar 120 personen) 
en de actieradius (van 6 naar 16 uur). De Kapiteins 
Hazewinkel wordt met de komst van de Jeanine Parqui 
toegevoegd aan de reservevloot van de KNRM. Als 
reserveboot zal de Kapiteins Hazewinkel langs de 
gehele kust worden ingezet, zodra een operationele 
reddingboot ‑ om wat voor reden dan ook ‑ tijdelijk uit 
de vaart is.

Het reddingstation Hoek van Holland is gesitueerd in 
de aanvaarroute voor de zeehaven van Rotterdam. 
Hierdoor wordt de Hoekse reddingboot met grote 
regelmaat gealarmeerd voor de grote zeescheepvaart. 
In veel gevallen betreft het een zieke of gewonde 
zeeman, die met (grote) spoed naar de vaste wal moet 
worden vervoerd. Met name in geval van gewonden 
is het grotere stuurhuis van de Jeanine Parqui een 
belangrijke verbetering ten opzichte van de Kapiteins 
Hazewinkel. 
Op jaarbasis komt het reddingstation in Hoek van 
Holland ongeveer 50 keer in actie. 

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Nieuws

Mevrouw Opstelten verricht 
de doopplechtigheid onder 
het toeziend oog van vele 
belangstellenden. 

De heer en mevrouw Opstelten krijgen vlak na de doop 
een goed beeld van de nieuwe reddingboot tijdens een 
vaartocht op zee.
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KNRM op C�000 en P�000
In 2005 zijn alle hulpdiensten in Nederland politie, 
brandweer en ambulance – voor hun communicatie 
overgegaan op C2000. Via dit communicatiesysteem 
kunnen de hulpdiensten rechtstreeks met elkaar in 
contact komen. De KNRM heeft bij de start van dit 
project gevraagd om aansluiting op het C2000 systeem, 
omdat hulpverlening op het water, op het strand en 
in de duinen directe raakvlakken heeft met de andere 
hulpverleners. In 2005 heeft de KNRM de zogenaamde 
gelieerde status verkregen. Inmiddels zijn alle grote 
reddingboten en de voertuigen voorzien van C2000 
apparatuur en hebben de bemanningsleden instructie 
gekregen in het gebruik ervan. 

Omdat alle regionale alarmcentrales en meldkamers 
de oude apparatuur hebben verwijderd, moest ook het 
alarmeringssysteem voor de KNRM worden omgezet naar 
het nieuwe P2000 alarmeringsnetwerk. Tegelijkertijd is 
dit systeem ook bij het Kustwachtcentrum geïnstalleerd, 
zodat reddingboten nu ook rechtstreeks door de 

Kustwacht kunnen worden gealarmeerd. Vooral deze 
laatste faciliteit geeft tijdwinst als een noodmelding 
bij de Kustwacht is binnengekomen. Er hoeft nu niet 
meer via de alarmcentrales te worden gealarmeerd. De 
alarmcentrales alarmeren wel wanneer een melding via 
112 wordt gedaan, of wanneer patiëntentransport vanaf 
de Waddeneilanden nodig is.

Het inbouwen van alle apparatuur is door eigen 
personeel en door vrijwilligers in korte tijd gerealiseerd. 
In samenwerking met meldkamers en kustwacht is 
door de KNRM een geheel nieuw protocol opgesteld 
voor de inzet van reddingboten. Deze protocollen 
worden door de KNRM toegevoegd aan de systemen die 
alarmcentrales gebruiken.

Met het C2000 en P2000 systeem verwacht de KNRM 
veel tijdwinst te boeken in de tijd tussen noodmelding 
en uitvaren van een reddingboot. Communicatie met 
andere hulpdiensten kan bovendien sneller en efficiënter 
gebeuren.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft zich de 
afgelopen tijd bijzonder geïnteresseerd getoond in het 
reddingwezen. De schenking van het AIS voor de KNRM 
is daarvan een bewijs. Vorig jaar doopte zij ook de 
George Dijkstra in Ter Heijde en was zij een keer te gast 
aan boord van de Graaf van Bylandt op Vlieland. 

Boot Holland genereus voor de KNRM
De watersportbeurs Boot Holland stelt elk jaar 
beursruimte beschikbaar aan de KNRM. Dit jaar ging 
de beurs nog verder in haar support: op kosten van de 
beursorganisatie meldden ruim honderd standhouders 
zich aan als Redder aan de wal. De KNRM is onder de 
indruk van dit initiatief en dankt Boot Holland voor de 
getoonde betrokkenheid.

Automatisch Identificatie Systeem (AIS)  
op reddingboten
Dankzij een projectsubsidie van het Ministerie van 
Verkeer & Waterstaat is de KNRM in de gelegenheid 
gesteld om alle grote reddingboten (10 meter en 
langer) te voorzien van het Automatisch Identificatie 
Systeem. Het ministerie vervult daarmee de wens van 
het Kustwachtcentrum om de reddingboten altijd 
te kunnen volgen in het elektronisch kaartsysteem, 
dat gekoppeld is aan satellietnavigatiesystemen. Dit 
systeem bespaart het Kustwachtcentrum als “mission 
coördinator” veel communicatie met vragen over de 
positie van reddingboten tijdens acties.
Dit systeem geeft ook op de reddingboten in het 
kaartsysteem de positie van omringende scheepvaart 
weer. Daarmee kunnen schepen in nood sneller 
gevonden worden. De totale projectsubsidie bedroeg 
€ 360.000,‑.
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Reddingrapporten
Kanovaarders uit hachelijke  
situatie bevrijd 
Lauwersoog / Schiermonnikoog - 18 september 2005 

Wind: ZW 2 

De reddingboot Koning Willem I kwam van zee na een 
actie voor een watermakend jacht toen de reddingboot 
van Schiermonnikoog werd verzocht door te varen naar 
de boei Z13. Er zou bij die boei een aantal kano’s zijn 
omgeslagen, waarbij mensen te water waren geraakt. 
De Kustwacht alarmeerde tevens de reddingboot Annie 
Jacoba Visser van Lauwersoog. De Koning Willem I 
nam bewust de nodige risico’s om tijd te winnen, door 
gedeeltes van de vaarroute af te steken. Toch kwam de 
Annie Jacoba Visser als eerste ter plaatse. Schipper Bert 
de Boer en de opstappers Jan Jansma, Sipke de Jong 
en Godert Witteveen troffen bovenop de boei Z13 een 
vrouw aan. De Boer manoeuvreerde de reddingboot 
tot tegen de boei en nam de vrouw aan boord. Die 
vertelde dat de andere vrouw ternauwernood door een 
passerend jacht was gered, maar dat ze niet wist waar 
haar man was. De man werd door de Koning Willem I 
aan boord van een ander jacht gevonden. De kanoër 
maakte het goed. In overleg met de Annie Jacoba Visser 
werd besloten dat zij de man zouden overnemen en 
dat de Koning Willem I de kano’s naar Lauwersoog zou 
brengen. De uit het water geredde vrouw bleef aan 
boord van het jacht, dat eveneens koers zette naar het 
KNRM‑bemanningsverblijf in Lauwersoog. 
In het bemanningsverblijf in Lauwersoog kwamen de 
drie koude (niet onderkoelde) en geschrokken kanoërs 
op verhaal met een pakket droge, warme kleding en een 
verse pot thee.

Drie kanoërs onder de indruk van kennismaking
met de KNRM
“Ik waande me voor even in een
andere wereld”

De slecht voorbereide kanotocht viel voor twee van de
drie betrokkenen letterlijk in het water. De derde, Jan 
Hink uit Mensingeweer, zag ‘zijn’ vrouwen worstelen
tegen de opkomende vermoeidheid en was verbou-
wereerd door de komst van twee reddingboten. 
“Natuurlijk weet je wel dat er reddingboten zijn, 
maar sinds ons ongeluk kijken we heel anders naar de 
Redding Maatschappij. De passie, de communicatie, het 
materieel, de organisatie en de opvang: het was in één 
woord imposant!”

Jan Hink en Hennie Schoenmaker maken geregeld 
een overtocht naar Schiermonnikoog. Gewoon, omdat 
het naar eigen zeggen ‘fantastisch is om alleen met 
de vogels op het wad te zijn, tussen de lucht en het 
water’. Op 18 september zou hun vriendin Gerda 
Bosscher‑Van Lievenoogen voor het eerst meegaan. 
Gerda had kano‑ervaring, maar niet op het open water. 
“We hadden Gerda beter moeten voorbereiden op de 
omstandigheden, met name die in de geul, waar de 
stroming verraderlijk kan zijn”. 
“Ik had al snel in de gaten dat het me te veel was”, 
vertelt Gerda bijna een half jaar na dato, zittend aan de 
keukentafel van huize Hink. “Ik wilde terug, maar liet 
me overhalen om nog even door te zetten”. Dat laatste 
werd haar bijna fataal, want toen zij even later besloot 
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het voor even van de schrik. “Toen ik in het water lag, 
dacht ik bij mezelf: ‘Mijn leven kan toch niet zomaar 
op een zondagmiddag voorbij zijn?’ Dat kon ik mij niet 
voorstellen. Toch begon het er wel steeds meer op te 
lijken, want ik raakte langzaam maar zeker vermoeid”.

Een passerend jacht bracht redding. Die gooide 
Gerda een werplijn toe, die ze in twee keer te pakken 
kreeg. Ze werd vakkundig aan boord gehesen van 
het pleziervaartuig. Daar werd mij verteld dat ook de 
Redding Maatschappij was gewaarschuwd. “Eenmaal 
aan boord kon ik niets meer; ik zat er helemaal 
doorheen”. Wat Jan en Hennie niet wisten, was dat er 
inmiddels ook twee reddingboten waren gealarmeerd: 
de Annie Jacoba Visser van Lauwersoog en de Koning 
Willem I van Schiermonnikoog. Beide schepen zetten 
met spoed koers naar de opgegeven positie. Gerda: 
“Toen wij de haven van Lauwersoog aanliepen, kwam 
de reddingboot net naar buiten. Het ging allemaal 
bijzonder snel. De veerboot moest plaatsmaken en weg 
was ‘ie. Een heel aparte gewaarwording, als je weet dat 
ze naar je vrienden onderweg zijn…” 
“Ik was totaal verbouwereerd door de komst van een 
reddingboot”, vertelt Jan, die bezig was aan boord 
te klimmen van een ander passerend zeiljacht. “Zo’n 
reddingboot geeft een heel vertrouwd gevoel en 
tegelijkertijd schaamde ik me kapot dat er voor mij een 
reddingboot was gealarmeerd”. 
Hennie vult aan: “De werkwijze van de 
reddingbootbemanningen heeft diepe indruk op ons 
gemaakt. De ene reddingboot kwam bij de boei langszij 
en ik werd door een aantal kerels opgevangen, maar 
niet nadat ze de procedure van het overspringen eerst 
met mij hadden doorgenomen. Veiligheid staat bij deze 
mensen voorop, dat merkte je aan alles”. 
Jan werd ook overgezet op de Annie Jacoba Visser, 
waarna gezamenlijk de terugtocht werd aanvaard. 
“Maar eerst wilde de bemanning zeker weten dat wij 
met z’n drieën waren geweest. Zij wilden niet het risico 
lopen iemand te vergeten. Misschien is dat voor de 
hand liggend, ik noem het professioneel”. 
Jan knikt beamend. “Het materieel van die jongens 
is imposant. Maar ons is vooral de zorgzaamheid 
opgevallen, een eigenschap die je niet zozeer achter 
die bonken van kerels zou zoeken. We kregen koffie, 
thee en droge kleding. Ze lieten ons rustig op verhaal 
komen, terwijl de andere reddingboot onze kano’s aan 
land bracht”.
“Ik dacht nog: ‘We krijgen een dikke rekening’!”, zegt 
Gerda lachend. “Ik stond perplex toen ik hoorde dat 
die mannen geen rekening zouden sturen en ‘het graag 
hadden gedaan’. Ik waande me voor eventjes in een 
andere wereld…” 

om definitief terug te gaan, zat 
ze middenin de geul en sloeg ze 
om bij het ronden van de boot. 
“Ik ging kopje onder, maar droeg 
een zwemvest en kwam dus ook 
snel weer boven. Ik kon de kano 
van Hennie vastgrijpen en heb 
daar wel twintig minuten achter 
gebungeld”. 
Hennie probeerde op haar beurt 
om de kant te bereiken, maar met 
de extra ballast achter haar kano 
slaagde ze er niet in om tegen 
de stroming in te komen. Voor 
Jan, die inmiddels Gerda’s kano 
aan de zijne had geknoopt, gold 
hetzelfde. Het drietal besloot zich 
door de stroming mee te laten 
voeren, in de hoop een boei te 
kunnen pakken. 

Gerda slaagde erin boei Z13 te pakken te krijgen, 
maar erop klimmen lukte haar niet. Toen Hennie wilde 
assisteren, raakte ze in onbalans. Ook zij sloeg om en 
belandde naast haar vriendin in zee. Waarin Gerda niet 
slaagde, lukte Hennie wel: ze klom op de boei en greep 
haar vriendin vast. “Die situatie heeft wel tien minuten 
geduurd”, vertelt Hennie, zichtbaar aangedaan door de 
herinneringen. “Ik zag dat Gerda het steeds moeilijker 
kreeg. Ik zie die vlakke blik in haar ogen nog voor me”. 
Aan de andere kant van de tafel zoekt Gerda naar een 
gepaste reactie op deze veelzeggende woorden. De drie 
verhalen luchtig over het voorval, maar nu de essentie 
wordt geraakt, verliest het relativerende vermogen 

Hennie, Jan en Gerda (v.l.n.r.) zochten  
tijdens het gesprek boei Z13 nog eens op.
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Kitesurfer blijkt er ernstig aan toe
Stellendam - 21 januari 2006 

Wind: ZW 6 

Uit het verslag van schipper E. Rodenhuis: 
Opgepiept voor een kitesurfer die in de problemen zou 
zijn bij de Slufter. Binnendoor naar de Slufter gevaren, 
waar we de surfer al snel in het zicht kregen. Omdat 
er maar weinig water stond, zijn we er langzaam heen 
gevaren. De surfer was op de Hinder verdaagd. Hebben 
twee man afgezet die naar de Hinder zijn gelopen. 
Twee anderen haalden de spullen van de surfer op, die 
aan de andere kant van het geultje lagen. Ondertussen 
hadden de opstappers de kitesurfer losgesneden. De 
touwen van de kite zaten zo strak rond zijn benen 
gewikkeld dat hij ze zelf niet meer los kon krijgen. 

Kleine moeite, groot plezier 
De reddingboot Koos van Messel werd verzocht uit te varen voor een te water geraakt hondje (Jack Russel) 
bij de Noordpier. Ter plaatse gekomen waagde opstapper Jeroen de Boer de sprong, zette het kleine beestje 
op zijn buik en zwom op zijn rug terug richting reddingboot. Aan boord van de reddingboot werd het hevig 
bibberende hondje in aluminiumfolie gewikkeld. De eigenaar werd telefonisch verzocht om naar het KNRM‑
bemanningsverblijf te komen. Toen de man arriveerde, deed de eenjarige Pollie zich inmiddels tegoed aan 
een, door zijn redders geserveerde, warme worst. 

De bemanning van de Prinses Margriet zoekt naar de in problemen verkerende kitesurfer. 

Gevraagd hoe lang hij al in het water lag. Ongeveer 45 
minuten… Hebben de man aan boord genomen, alwaar 
hij hard achteruit ging. Zijn temperatuur opgemeten 
en hem in een speciale Noorse brancard gelegd. De 
eerste meting gaf een lichaamstemperatuur van rond 
de 30 graden. Hebben hierop direct een ambulance 
besteld. In de haven aangekomen, was de temperatuur 
al licht gestegen en eenmaal in de ambulance was de 
temperatuur al 33 graden. De man werd voor observatie 
meegenomen naar het ziekenhuis. Wij hebben zijn 
moeder en zijn vriendin gebeld om hen in kennis te 
stellen van hetgeen er gebeurd was. Later die dag is er 
nog contact geweest met het ambulancepersoneel. Die 
wist te melden dat de jongeman er weer bovenop was. 
De laatst gemeten lichaamstemperatuur was 36 graden 
met een rustige hartslag. 
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De Prinses Margriet blijft in de buurt als de Koopmansdank de TX 45 naar 
de haven sleept. 

De reddingboot Prinses Margriet 
werd om 08.50 uur opgeroepen 
voor de kotter TX 45, die temidden 
van drie meter hoge zeeën 
stuurloos ronddreef als gevolg van 
motorproblemen. Het visserschip 
bevond zich vijf mijl ten zuidwesten 
van het lichteiland Goeree. Schipper 
Eric Rodenhuis en de opstappers 
Mark Grinwis, Kees van Koppen, 
Jan Zandburg en Leo van der Kroon 
deden er onder de heersende 
weersomstandigheden een uur 
over om ter plaatse te komen. In 
overleg werd besloten de kotter op 
sleep te nemen richting Stellendam. 
De tros was snel belegd, maar bij 
de eerste de beste zee brak de 
sleepverbinding al weer. Omdat het 
er niet naar uitzag dat het weer 
ging verbeteren, werd om 10.15 
uur assistentie gevraagd van de 
reddingboot Koopmansdank van 
het reddingstation Noordland‑
Burghsluis. Die reddingboot kon 

Zwaar onderkoelde zeiler  
aan land gebracht 

Urk - 16 september 2005

Wind: NW 7 

Uit het verslag van laatsvervangend 
schipper D. Korf:
Gealarmeerd voor een omgeslagen 
zeilboot bij de Rotterdamse hoek. 
De zandzuiger Ameland had een 
omgeslagen boot waargenomen en 
alarm geslagen. We zijn met beide 
reddingboten ter plaatse gegaan. 
Er was nog niets bekend over 
slachtoffers. De bergingsvaartuigen 
Tornado en No Limit waren 
eerder dan ons ter plaatse en 
begonnen direct met het maken 
van zoekslagen. En met succes: 
De Typhoon vond de drenkeling 
en nam hem aan boord. De Nagel 
zette bij aankomst twee opstappers 
over op de Typhoon. Zij vroegen 
of de man de enige opvarende 
was van het scheepje. Dit kon de 
man bevestigen. De drenkeling 
werd overgenomen door de 
Koningin Beatrix en ingepakt in een 
onderkoelingbrancard. Nogmaals 
gevraagd of de man alleen was en 
toen hij dat opnieuw bevestigde, 
zijn we teruggekeerd naar de haven 
van Urk. Daar stond een ambulance 
klaar om de man over te nemen. De 
drenkeling (hartpatiënt) is zwaar 
onderkoeld naar het ziekenhuis 
gebracht.

meer massa in de strijd gooien en 
had een dikkere tros aan boord. 
Schipper Johannes Post ging met 
zes opstappers naar zee om de 
Stellendamse collega’s te helpen. 
De Koopmansdank was na een uur 
stomen in positie 51.54N 03.39E. 
De Prinses Margriet had verbinding 
met de kotter om te voorkomen 
dat het schip zou verlijeren. De 
Koopmansdank maakte bij aankomst 
ook verbinding over en trok het 
schip langzaam richting Stellendam. 
Afgesproken werd dat de Prinses 
Margriet stand‑by zou blijven voor 
het geval het mis zou gaan met de 
verbinding. Het bleek niet nodig. 
In de buitenhaven van Stellendam 
werd de kotter overgegeven aan 
een sleepbootje van de werf. De 
Zeeuwse reddingbootbemanning 
werd door de Stellendamse collega’s 
uitgenodigd voor een verlate lunch, 
waarna de Koopmansdank tegen de 
zee op terugkeerde naar Noordland. 

Vereende krachten brengen viskotter binnen 
Stellendam / Noordland-Burghsluis - 14 september 2005 

Wind: ZW 7 
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Nog een kanoër 
Vijf dagen voor het kano‑ongeval 
bij Lauwersoog haalde de 
reddingboot Adriaan Hendrik van 
Egmond aan Zee eveneens een 
kanoër uit zee. De gehandicapte 
watersporter was omgeslagen 
toen hij een verloren peddel wilde 
pakken. Drijvend op zijn kano lag 
de man geruime tijd in het water, 
toen hij door strandwandelaars 
werd opgemerkt. Vanwege de 
sterke stroming lukte het de man 
niet om het strand te bereiken. 
De man was dolblij toen hij door 
de Egmondse redders aan boord 
werd genomen. De onfortuinlijke 
kanoër is in het boothuis op 
krachten gekomen. 

Twee crashes binnen een week 
Diverse reddingstations - 6/9 september 2005

Wind: NO 2-4 

De Rotterdamse hoek is een berucht stuk vaarwater in de buurt van 
Urk. De Urker reddingbootbemanning krijgt op gezette tijden het 
verzoek om uit te varen voor ernstige incidenten in de Rotterdamse 
hoek. Meestal betreft het een in problemen verkerende 
binnenvaarder. Ditmaal kregen de Urkers wel het verzoek om met 
spoed naar de Rotterdamse hoek te gaan, maar de melding was 
anders dan anders: Er was een helikopter in het IJsselmeer gestort! 
Dienstdoend schipper Willem Hoekstra beantwoordde de 
alarmering direct met de mededeling dat ook de
ambulance en de brandweerduikers van Urk gealarmeerd
moesten worden. Er werd een ontmoetingspunt afgesproken met 
de andere hulpverleners, vlakbij de visafslag. Eenmaal aan boord 
van de Koningin Beatrix werd de Kustwacht gevraagd om hoeveel 
slachtoffers het ging. Het Kustwachtcentrum meldde dat er al twee 
mensen uit het water waren gehaald door een voorbij varend 
schip. Toen bleek dat met die twee alle hens waren gered, werd 
de aandacht verlegd naar de verzorging van de slachtoffers. De 
reddingboten Koningin Beatrix en Nagel spoedden zich naar de 
opgegeven positie om het ambulancepersoneel over te zetten. Eén 
van de slachtoffers raakte telkens buiten bewustzijn. De andere was 
nagenoeg ongedeerd en werd overgezet op de Koningin Beatrix. 
In overleg met de politie werd besloten de piloot door een tevens 
gearriveerde berger naar Urk te laten brengen, terwijl het slachtoffer 
in een speciale onderkoelingsbrancard aan boord van de reddingboot 
werd gezet, die hem naar Lemmer vervoerde. Daar werd de drenkeling 
opgevangen door schipper Klaas Verhoef van het reddingstation 
Lemmer. De vlieger werd overgedragen aan een ambulance, de Urker 
reddingbootbemanning werd getrakteerd op een verse bak koffie. De 
Nagel begeleidde het te hulp geschoten jacht naar de haven, omdat 
de bemanning ervan behoorlijk aangeslagen was. Na alles te hebben 
afgerond, keerden de Urkers zéér voldaan terug naar hun thuishaven. 
Drie dagen later was de stemming beduidend minder uitbundig, toen 
de reddingboten Leng, Graaf van Bylandt (Vlieland), Tonijn, Arie 
Visser (Terschelling), Beursplein 5 en Francine Kroesen (Texel) naar 
zee werden gedirigeerd voor een neergestorte F16 boven Vlieland. 
Ter plaatse gekomen, kregen de reddingboten geen toestemming 
om de crashpositie dicht te naderen, omdat werd gevreesd voor het 
inademen van gevaarlijke stoffen. Na een uur te hebben gewacht, 
mochten de reddingboten eindelijk gaan zoeken. De reddingboten 
visten brokstukken van de F16 op, alsmede enkele menselijke 
resten. Toen kon worden bevestigd dat de piloot het ongeluk niet 
had overleefd, werd de zoekactie gestaakt. 
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Op kou kun je je kleden… 
Veere - 30 december 2005 

Wind: Z 6 

De reddingboot John Stegers 
werd kort voor de jaarwisseling 
nog gealarmeerd voor een 
gestrand jacht op het Veerse 
Meer, ter hoogte van Kortgene. 
Op het moment van vertrek stond 
er een stijve bries, vroor het 
een paar graden en sneeuwde 
het behoorlijk. Niet bepaald 
ideale omstandigheden voor de 
bemanning van een ruim 30 knopen 
varende, open reddingboot. Maar 
met een overlevingspak, een extra 
muts, handschoenen en een skibril 
kom je een heel eind. Het jacht 
werd vlotgetrokken en begeleid 
naar de haven van Kortgene.

Voordat de sleep wordt belegd, halen de opstappers de overboord 
hangende tuigage binnenboord. 

“We komen vanavond bij u terug”
Den Oever / Harlingen - 30 september 2005 

Wind: NW 4

Het kajuitzeiljacht Kluut zeilde op de Waddenzee, 
nabij de boei Doove Balg 3, zijn mast overboord 
en vroeg om assistentie van een reddingboot. De 
reddingboten van Den Oever en Harlingen gingen 
ter plaatse en troffen het jacht aan op de opgegeven 
positie. Aangezien de bemanning van de Johanna 
Margaretha aangaf de klus te kunnen klaren, keerde de 
Wiecher en Jap Visser‑Politiek terug naar Harlingen. De 
reddingbootbemanning haalde de tuigage binnenboord 
en bond de mast vast, alvorens het scheepje op sleep te 
nemen naar de boei VL7. Daar ging het jacht ten anker 
in verband met de lage waterstand. Afgesproken werd 
dat de reddingboot ’s avonds zou terugkomen om het 
jacht naar Den Oever te begeleiden. Aldus geschiedde.

Té goed op de kaart gekeken 

Een Nederlands kajuitzeiljacht had bij het 
uitvaren van het Krabbersgat de boeien van 
het Enkhuizerzand gemist, hetgeen resulteerde 
in stranding op de Staart. De reddingboten 
van Enkhuizen boden hulp en vroegen de 
watersporters hoe dit had kunnen gebeuren. 
De reden was opvallend: De zeilers wilden naar 
Urk en omdat men wist dat er bij Urk meerdere 
ondieptes waren, werd uitgebreid studie 
gemaakt van de zeekaart. Zelfs zó goed dat het 
Enkhuizerzand over het hoofd werd gezien. De 
Enkhuizer reddingbootbemanning wenste de 
watersporters een goede reis verder en stelde 
hen gerust met de mededeling dat er op Urk ook 
een reddingboot ligt… 
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Reddingboot nét op tijd bij  
zinkende sportvisboot
Breskens - 8 januari 2006 

Wind: O 3 

De Zeemanshoop werd om 11.00 
uur ’s ochtends gealarmeerd omdat 
er in het vaarwater Wielingen een 
sportvisboot zinkende was. Schipper 
Harry de Lobel en zes opstappers 
voeren volle kracht richting 
Wielingen Noord. Bij aankomst 
stond het scheepje, genaamd 
Ludien, bijna vol water. De twee 
opvarenden waren nog steeds aan 
het hozen, maar zonder succes. Vanaf 

de Zeemanshoop sprongen twee 
opstappers met een bergingspomp 
over op Ludien in een poging het 
schip voor zinken te behoeden. 
Bergingsmaatschappij Multraship was 
met zwaarder materieel onderweg, 
maar tot die tijd deden de redders 
hun uiterste best om het scheepje 
boven te houden. Juist toen de 
mannen aan boord waren gezet, 
zonk het schip ineens onder hun 
voeten weg. Eén sportvisser kon 
nog worden vastgegrepen. Hij werd 
over de tube getrokken en aan 
boord genomen. De andere, oudere 
opvarende raakte samen met één 
van de opstappers te water. Omdat 
de man in paniek raakte, sprong 
een tweede opstapper overboord 
om zijn collega te assisteren bij het 
helpen van de sportvisser. Binnen 
enkele minuten stond het drietal op 
het achterdek van de Zeemanshoop. 
De natte drenkelingen werden in 
onderkoelingdekens gewikkeld en 

met spoed naar Vlissingen gebracht. 
Voor vertrek naar Vlissingen 
werd snel een aantal opstappers 
overgezet op het tevens gearriveerde 
bergingsschip om daarop te 
assisteren.
In de Vlissingse Koopmanshaven 
stond een ambulance gereed 
om de man over te nemen. Het 
ambulancepersoneel constateerde 
een lichaamstemperatuur van 34 
graden Celcius. De Zeemanshoop 
keerde terug naar het bergings‑
vaartuig om de bergers te assisteren 
bij het boven water krijgen van 
het gezonken scheepje. Na wat 
hand‑ en spandiensten te hebben 
verricht, heeft de Zeemanshoop de 
twee onderzochte drenkelingen uit 
Vlissingen opgehaald en ze naar 
Breskens gebracht, waar ze werden 
verenigd met familieleden. De firma 
Multraship slaagde erin het scheepje 
te bergen. 

Moeilijke evacuatie met succes afgerond 
Enkhuizen - 30 september 2005 

Wind: ZW 6 

Uit het verslag van schipper E. Koopman:
We zijn uitgevaren voor een gewonde aan boord van 
een zeiljacht. Ter plaatse drie opstappers overgezet 
om de patiënt te verplegen. De Radio Medische Dienst 
wilde graag dat de man van boord werd gehaald 
en door de reddingboot met spoed naar de wal zou 

De reddingboot Watersport-KNWV komt langzaam 
dichterbij om langszij te gaan. Dat is vanwege de 
harde wind en de korte golfslag op het IJsselmeer geen 
eenvoudige opgave. 

worden gebracht. Vanaf de Watersport werd een 
brancard overgezet. Het jacht voer voor de wind en 
toen de man klaar was voor transport, zijn we langszij 
gegaan. Tijdens het overpakken werd het jacht door 
een golf weggezet, waardoor het scheepje vrijwel 
direct vijf meter bij de reddingboot vandaan lag. In 
het gangboord hadden drie van de vier opstappers 
de man nog vast, maar ze konden niet voorkomen 
dat hij met zijn haren door het water ging. De vierde 
opstapper raakte tussen de beide schepen te water. Ons 
bemanningslid gaf met afgesproken handgebaren aan 
dat hem niks mankeerde, zodat wij ons konden richten 
op het binnenboord halen van de brancard. Onze man 
werd door de reddingboot Rien Verloop uit het water 
gevist. Toen iedereen van de schrik was bekomen, 
waagden we een tweede poging, die vlekkeloos verliep. 
Zijn volle kracht naar Stavoren gevaren, waar een 
ambulance klaarstond. 
De volgende dag werd ik gebeld door een vriend van 
het slachtoffer. De man maakte het goed en was ons 
dankbaar voor de geklaarde actie. 
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Gewonde binnenvaarder  
uit het ruim gehaald 
Ameland-Ballumerbocht -

13 december 2005 

Wind: NW 3 

Uit het verslag van plaats
vervangend schipper C. de Boer:
Aan boord gekomen en de 
Kustwacht gevraagd waarvoor 
we waren opgepiept. Het 
Kustwachtcentrum meldde dat er 
aan boord van het binnenvaartschip 
Deo Volente een bemanningslid in 
het ruim was gevallen, waarbij hij 

De Jan en Titia 
Visser gaat naar 
zee om hulp te 
bieden bij het 
zinkende jacht. 

gewond was geraakt. De ambulance 
was ook gewaarschuwd, wij kregen 
het verzoek hierop te wachten. 
Vertrokken om 07.00 uur uit de 
Ballumerbocht en arriveerden 
een klein half uur later bij de 
binnenvaarder. Het schip lag voor 
anker, langszij gaan was geen 
probleem. Ambulancepersoneel 
en twee opstappers overgezet om 
de gewonde te stabiliseren. De 
patiënt lag onderin het schip, had 
rugletsel en veel pijn. Met vereende 
krachten is de man door de lading 
omhoog gesjouwd en op de luiken 

gelegd. De man in een kuipbrancard 
overgezet op de reddingboot. Zijn 
om 07.55 uur vertrokken richting 
Holwerd, alwaar een ambulance 
klaarstond voor vervoer naar 
het ziekenhuis in Leeuwarden. 
Arriveerden om 08.33 uur in 
Holwerd en patiënt overgedragen. 
Meerden om 09.15 uur uiterst 
voldaan af aan de steiger. De vader 
van de patiënt belde later op de 
dag om de reddingbootbemanning 
en het ambulancepersoneel te 
bedanken voor de goede inzet. 

Serieuze melding resulteert in lange 
sleepreis 
Eemshaven / Schiermonnikoog - 18 september 2005 

Wind: ZW 3 

Om 13.44 uur gingen de piepers af van de 
reddingbootbemanningen van Schiermonnikoog en 
Eemshaven. Ten noorden van Borkum maakte een 
Nederlands jacht water. Het jacht werd reeds gesleept 
door een ander jacht. Rond 14.15 uur hoorden de 
Nederlandse redders de Duitse reddingboot Alfried 
Krupp met een jacht praten over ‘sleepverbinding’ 
en ‘lekkage’. De reddingbootbemanningen kregen 
de indruk dat de Duitse collega’s reeds ter plaatse 
waren, maar besloten door te zetten omdat er geen 
zekerheid bestond over het lot van de zeilers. Tien 
minuten later meldde de Duitse reddingboot inderdaad 
dat zij het jacht op sleep hadden. Op dat bericht 
besloot de Kustwacht om de Koning Willem I terug te 
roepen naar Schiermonnikoog. De Jan en Titia Visser 

zette wel door naar de opgegeven positie, 53.42.055N 
006.32.362E. In overleg met de bemanning van de 
Alfried Krupp werd besloten om een opstapper over 
te zetten om de situatie te beoordelen. Die vroeg al 
snel om een bergingspomp, de lenspomp van het jacht 
weigerde dienst. Hierop gingen nog twee opstappers 
met een pomp over op het jacht. De pompen kregen 
de machinekamer vrijwel droog, zodat ook de oorzaak 
van de lekkage werd gevonden: een lekke slang in 
het buitenboordwatercircuit voor de motorkoeling. 
Het euvel werd snel verholpen, waarna er geen water 
meer binnenkwam. Er restte nu alleen nog een lange 
sleepreis, want de jachteigenaar gaf te kennen graag 
mee te willen naar een Nederlandse haven. Voor 
Borkum werd de sleeptros om 18.30 uur overgenomen 
van de Duitse collega’s. Het zou nog bijna twee uur 
duren voordat het jacht kon worden afgemeerd aan de 
reddingbootsteiger. De Jan en Titia Visser werd thuis 
gemeld; de zeilers wachtte een groot aantal reparaties 
aan hun pas gekochte schip… 
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had de man over de psychologische drempel heen te 
helpen. Gezien het flink wijken van de wond was er 
geen andere optie dan een reddingboot te sturen. 
Aangezien de kotter onderweg was naar IJmuiden werd 
de reddingboot Koos van Messel gevraagd de kotter 
tegemoet te varen. De reddingboot nam de visserman 
op 60 mijl van IJmuiden aan boord en ging met 
spoed retour station. De man is in het ziekenhuis van 
Beverwijk behandeld.

Morele steun 
De gezagvoerder van een zeeschip, varende boven 
Cuba, belde over zijn 50‑jarige machinist die op dat 
moment werd gereanimeerd. De man voelde toen 

Radio Medische Dienst 

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: 

Borstkas bekneld 
Ongeveer 170 mijl noordwestelijk van Ierland was een 
visserman met zijn borstkas bekneld geraakt tussen 
een staaldraad en de verschansing. De man was twee 
minuten “weggeweest”, maar inmiddels weer bij. De 
schipper was nogal paniekerig. Heb getracht de zaak 
systematisch in kaart te brengen voor de man, hetgeen 
hem hoorbaar goed deed. Medicijnen voorgeschreven 
en verzocht een half uur later terug te bellen om 
verslag te doen. Pas dan besluit nemen over mogelijke 
evacuatie. 
Meldde na een half uur dat de man nog erg veel pijn 
had en moeite had met ademhalen. Verder was bij 
nader onderzoek gebleken dat zijn sleutelbeen was 
gebroken. Heb tot evacuatie besloten en dit geregeld 
via de Kustwacht.

Goede diagnose 
Een groot zeeschip was drie dagen tevoren vertrokken 
uit Montevideo. Een 40‑jarige matroos had erge koorts 
en was reeds onderzocht op malaria. Medicijnen 
voorgeschreven en een dag later opnieuw contact 
gezocht. De man hield hoge koorts. Na lang op en 
neer vragen werd geconcludeerd dat de zeeman een 
luchtweginfectie had. Heb de kapitein geadviseerd niet 
drie weken door te stomen, maar terug te keren naar 
Montevideo. Advies is door de kapitein opgevolgd. 
Drie dagen later mailde de kapitein (in het Engels): 
“Goedenavond dokter! Mijn opvarende had inderdaad 
problemen met de luchtwegen en geen malaria. Het 
gaat nu goed met hem. Ik wil u mijn dank overbrengen 
voor uw assistentie en uw juiste diagnose. U hebt zijn 
leven gered!” 
De dokter antwoordde de kapitein met de 
veelzeggende woorden: Graag gedaan! Mijn dag is 
weer goed…”

Lange tocht voor reddingboot 
Een Nederlandse visserman kreeg een kleine 100 mijl 
noordwestelijk van IJmuiden een ketting tegen zijn 
achterhoofd, hetgeen resulteerde in een wond van circa 
5 centimeter lang. De schipper zag het niet zitten om 
de wond te hechten, ook niet nadat de arts geprobeerd 

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl
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hij werd gevonden al koud aan en de reanimatie was 
reeds een kwartier aan de gang. Heb alle instructies 
ten aanzien van reanimeren met de gezagvoerder 
doorgenomen. Een kwartier later belde hij terug met 
de mededeling dat het allemaal niets had uitgericht. 
Heb de criteria voor doodverklaring met de man 
doorgenomen. Condoleances gebracht en morele steun 
gegeven, want de kapitein was merkbaar geschrokken. 
Geadviseerd in overleg te treden met de reder over hoe 
verder te handelen. Ten slotte het afleggen en koelen 
van het stoffelijke overschot doorgenomen en de man 
op het hart gedrukt om ook aandacht te besteden aan 
zijn andere bemanningsleden.

De reddingboot van Urk 
brengt een zwaargewonde 
aan land.

Radio Medische 
Dienst �� jaar in 
�00�

Opgericht door het Rode 
Kruis en voor wat betreft de 
radioverbindingen onder‑
steund door Scheveningen 
Radio, heeft de RMD tot 1999 
haar dienstverlening voor de 
koopvaardij en visserij tot 
een begrip gemaakt in de 
zeevaart.
Sinds 1999 is de Redio 
Medische Dienst een onder‑
deel van de KNRM. In 
november 2006 zal aandacht 
worden geschonken aan het 
75‑jarig jubileum. Er zal een 
bijeenkomst worden gehou‑
den waarbij teruggeblikt 
wordt op de historische ont‑
wikkelingen van de RMD. In 
conferentievorm wordt aan 
de hand van stellingen gedis‑
cussieerd over de toekomst 
van de RMD. 

Voor deze bijeenkomt in 
IJmuiden op 3 november 
2006 wordt iedereen, die 
betrokken is (geweest) bij het 
werk van de Radio Medische 
Dienst, uitgenodigd. In een 
volgend nummer van De 
Reddingboot zal extra aan‑
dacht gegeven worden aan 
de historie van de RMD.
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Donateurpas geeft Redders aan de wal 
leuke voordeeltjes 
Redders aan de wal die hun jaarlijkse bijdrage hebben 
betaald, krijgen voor het tweede achtereenvolgende 
jaar een donateurpas van de KNRM. De KNRM heeft 
gemeend bepaalde (kleinschalige) privileges aan 
de pas te verbinden. Dit om de waardering voor de 
trouwe achterban tot uiting te brengen. De KNRM kan 
deze voordeeltjes aanbieden dankzij de welwillende 
medewerking van enkele maritieme instellingen.

Nationaal Reddingmuseum, Den Helder 
In het jubileumjaar van het Nationaal Reddingmuseum 
Dorus Rijkers in Den Helder krijgen de donateurs van de 
KNRM de gelegenheid om een gratis bezoek te brengen 
aan het reddingmuseum. Omdat het reddingsmuseum 
grenst aan Cape Holland, kan het museumbezoek 
eenvoudig worden gecombineerd met een spectaculair 
en leerzaam uitje voor de kinderen. Het donateurpasje 
geeft u voor één persoon gratis toegang tot het 
reddingmuseum. Voor Cape Holland dient wel een 
entreebewijs te worden gekocht.  www.reddingmuseum.nl 

Scheepvaartmuseum, Amsterdam 
Het Scheepvaartmuseum in Amsterdam is met name 
bekend vanwege de indrukwekkende replica van het 
VOC‑schip Amsterdam. Maar wie het museum daarmee 
afdoet, doet haar en zichzelf ernstig tekort. De collectie 
van het Nederlands Scheepvaartmuseum behoort tot 
de belangrijkste van de wereld.  Donateurs van de 
KNRM krijgen op vertoon van de KNRM‑donateurpas 
25% korting op de toegangsprijs. Dit geldt voor alle 
kaartsoorten (kinderen, volwassenen, senioren) en is 
persoonsgebonden. www.scheepvaartmuseum.nl 

Maritiem Museum, Rotterdam
Het Maritiem Museum in Rotterdam is het oudste 
scheepvaartmuseum van Nederland met een indruk‑
wekkende collectie, bestaand uit een half miljoen 
maritieme objecten, onderverdeeld in scheepsmodellen, 
schilderij en, prenten en tekeningen, een cartografische 
collectie, zeekaarten, films, navigatieapparatuur en 
tal van persoonlijke documenten uit de vaderlandse 
historie. Direct naast het museum is een buitenmuseum 
gevestigd, met daarin oude, in originele staat gebleven 
schepen. Daarbij is het ramtorenschip Buffel de absolu‑
te trekpleister. Zowel kinderen als volwassenen krijgen 
op vertoon van de KNRM‑donateurpas 1 euro korting 
op de toegangsprijs, met een maximum van 4 personen 
per pas. www.maritiemmuseum.nl

Nationaal Brandweermuseum, Hellevoetsluis 
Het Nationaal Brandweermuseum toont de historie 
van het brandweerwezen, van de meest primitieve 
middelen uit 1550 tot de meeste geavanceerde 
apparatuur van vandaag de dag. De collectie is 
– binnen deze branche ‑ waarschijnlijk de grootste van 
Europa en bevat veel zogenaamd ‘rollend materieel’. 
Een droom voor wie later brandweerman wil worden, 
maar ook voor de serieuze liefhebber van het 
brandweervak! 
Donateurs van de KNRM krijgen op vertoon van de 
donateurpas € 1,00 korting op de toegangsprijs
www.nationaalbrandweermuseum.nl 

Fries Scheepvaartmuseum, Sneek 
Het Fries Scheepvaartmuseum toont de rijke historie 
van de Friese scheepvaart en –bouw, van de 17e eeuw 
tot nu. De collectie telt 17.000 items. Tot 28 mei heeft 
het museum een expositie over ‘Redders lang de Friese 
kust’. Redders aan de wal krijgen € 0,50 korting op 
de entreeprijs. Deze korting geldt voor maximaal vier 
personen per getoonde donateurpas. 
www.friesscheepvaartmuseum.nl 

Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl
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Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, Willemsoord 
�0G, Den Helder, www.reddingmuseum.nl 1��1�00�

Het Reddingmuseum 
te Den Helder werd 
25 jaar geleden 
opgericht door een 
aantal enthousi‑
aste vrijwilligers. 
Zij wilden belang‑
stelling wekken 
voor de historie en 
ontwikkeling van 
het Nederlandse 
reddingwezen 

en veiligheid op het water. Het museum dat naar 
de bekende Helderse redder Dorus Rijkers werd ver‑
noemd, startte op de bovenverdieping van een win‑
kelpand op de hoek Spoorstraat/Keizerstraat. Doordat 
de collectie al snel groeide en er in het pand geen 
ruimte was voor grote voorwerpen werd er na enige 
jaren gezocht naar een grotere locatie. Dit werd in 
1987 een nieuw gebouwd museum naast de schouw‑
burg op het Bernhardplein. De collectie werd daar 
uitgebreid met onder andere de reddingboten de 
Twenthe en Ubbo. Het water lokte echter, vooral na 
de komst van de varende museumboot Prins Hendrik 
in 1996. Toen de Oude Rijkswerf Willemsoord door 
verhuizing van de Marine vrij kwam werd dan ook 
de beslissing genomen om met het museum naar de 
 huidige locatie op Willemsoord te verhuizen. Sinds mei 

Museumnieuws
2003 zit het Reddingmuseum in een voormalige werk‑
plaats waarin de museumcollectie goed tot zijn recht 
komt in de zeer eigentijdse en interactieve inrichting. 
Achter het museum liggen de museumboten in het 
water en staat een heus wippertuig op de kade. Het 
Reddingmuseum is een plaats waar men kennis op 
kan doen, men de tijd krijgt dingen te overdenken, te 
ervaren en authentieke voorwerpen uit de voorbije 
reddinghistorie te bekijken en te bestuderen. 

Expositie Leentje Linders
Diverse kunstwerken met schepen uit de roemruchte 
historie van de Nederlandse zeevaart, gemaakt door 
Leentje Linders. Periode: 8 april t/m 10 september, 
dagelijks 10.00 uur ‑17.00 uur.

Museumweekend
Speciale fotospeurtocht langs bijzondere voorwerpen 
in het museum en de expositie “Maritieme werken 
en schilderijen van Leentje Linders”. Zaterdag 8 en 
zondag 9 april 2006, 10.00‑17.00 uur.

Oproep Jaarsma schilderijen
In verband met een aanstaande expositie zoekt 
het reddingmuseum schilderijen en beschilderde 
voorwerpen van de zeeschilder Haaike Abraham 
Jaarsma. Ook foto’s van en informatie over de 
kunstenaar is welkom. Reacties s.v.p. naar Nationaal 
Reddingmuseum, mw. A. Jonker, Postbus 346, 1780 AH 
Den Helder, 0223‑618320, info@reddingmuseum.nl

Colofon
De Reddingboot,
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Op zaterdag � mei organiseert de KNRM haar landelijke 
open dag voor de achterban. Alle reddingstations 
openen die dag de deuren. Ook de motoren van de 
reddingboten worden gestart, want het meevaren op 
de reddingboot wordt door de meeste bezoekers als 
het hoogtepunt beschouwd van Reddingbootdag. 

Eigenlijk is de ‘formule’ van Reddingbootdag heel 
eenvoudig. Het grootste deel van het jaar staat het 
materieel van de Redding Maatschappij achter gesloten 
(boothuis)deuren opgeborgen en de acties vinden 
buiten het gezichtsveld van het publiek plaats. Behalve 
op die ene zaterdag in het jaar. Dan gaan alle deuren 
open voor het publiek en mogen de gasten meevaren 
naar waar het ‘echte’ werk normaliter gebeurt. 
Daarnaast moet gezegd dat veel reddingstations 
serieus werk maken van Reddingbootdag door veel 
aanverwante activiteiten te organiseren. Mede hierdoor 
is Reddingbootdag een uniek dagje uit voor het hele 
gezin. De KNRM vindt het erg belangrijk om haar 
achterban te ontmoeten. Voor de bemanningen, die 

hun werk in het algemeen in de anonimiteit verrichten, 
is de open dag dan ook een hoogtepunt in het jaar. 

Op 6 mei wordt Reddingbootdag gecombineerd 
met een grootscheepse zoekactie. Een zoekactie 
naar oud (guldens!) geld. Voor die actie doet de 
KNRM een beroep op de Redders aan de wal. Bent u 
voornemens om naar Reddingbootdag te gaan? Wilt 
u de bijgevoegde envelop dan gebruiken om uw niet‑
gebruikte guldens mee te nemen? Wij zijn er erg mee 
geholpen. Op elk reddingstation zal een herkenbaar 
punt zijn waar u uw gevulde spaarpotje in kunt 
leveren. De bemanningen van de KNRM bedanken u op 
voorhand voor uw steun! 

Kijk voor de adressen, de programma’s en de 
vaartochtvoorwaarden van de verschillende 
reddingstations op www.knrm.nl 

Tot � mei! 

Reddingbootdag 2006 

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl

Meevaren?!


