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De KNRM is een zelfstandig 
opererende organisatie. 
Dat is al 182 jaar zo en 
dat willen we ook zo 
houden. Zelfstandigheid 
sluit samenwerking echter 
niet uit. Sterker nog: 
de KNRM staat op het 
standpunt dat een verdere 
toenadering van land- en 
waterhulpdiensten leidt tot 

een kwaliteitsslag, waar de hulpvrager bij gebaat is. 
De invoering van C2000 en P2000 is een belangrijk 
hulpmiddel bij de intensivering van de samenwerking, 
maar het moet nog beter. De scheiding tussen zee 
en land, die er altijd is geweest, verdwijnt maar 
langzaam. Het kost veel tijd en energie om de KNRM-
schakel in de hulpverleningsketen stevig te smeden. 
De KNRM streeft er naar dat binnen twee jaar de 
KNRM als erkende hulpverlener wordt genoemd in 
alle plannen die met rampenbestrijding en incidenten 
op en rond het water te maken hebben.

Samen Redden is de titel van het officiële jaarverslag 
over 2005, waarvan deze uitgave van De Reddingboot 
een samenvatting is. Met dit verslag willen wij u 
graag in kennis stellen van de verrichtingen van onze 
bemanningen, maar u tevens inzage geven in de 
‘cijfertjes’. U heeft daar als donateur recht op.

Als zelfstandig werkende organisatie zullen wij ons 
verhaal blijven vertellen, vertrouwend op het feit dat 
er altijd Nederlanders zullen blijven die sympathiek 
staan ten opzichte van mannen en vrouwen die bij 
weer en wind naar zee gaan om anderen te helpen. 
Van alle samenwerkingsvormen is die met onze 
‘Redders aan de wal’ de meest beproefde. De steun 
van u en tienduizenden anderen heeft menige storm 
doorstaan. En laat dat nou net onze specialiteit zijn… 

Ik spreek de wens uit dat wij nog lang met u mogen 
samenwerken. 

S.E. Wiebenga, directeur KNRM

Stormactie Vlieland en Terschelling 
onderscheiden 
In de nacht van �4 op �5 november �005 waren de red-
dingboten van Vlieland en Terschelling zeventien uur 
in touw voor het Noorse zeiljacht Banzai. Het zeilschip 
maakte water, terwijl de zware storm de zee opzwiep-
te naar een niet-alledaagse hoogte. Het bestuur van de 
KNRM heeft de betrokken reddingbootbemanningen 
voor deze redding beloond met een hoge onderschei-
ding. De uitreiking vond plaats op 19 mei. 

De schippers Arie Boon (Vlieland) en Ane Ruijg 
(Terschelling), alsmede de opstappers Juul Veersma 
(Vlieland) en Fokke-Jan Jorritsma (Terschelling) 
kregen de bronzen draagmedaille van de Redding 
Maatschappij opgespeld. De overige bemanningsleden 
Jan Stuivenga, Jelle Kikstra (beiden Vlieland), 
Harm Schuttel, Ger Smit en Vincent Terpstra 
(allen Terschelling) ontvingen een zogenaamde 
tevredenheidsbetuiging. Veersma en Jorritsma kregen 
de hogere onderscheiding voor het feit dat zij tijdens 
de marathonactie aan boord van het zeiljacht waren en 
daar ongekend veel werk hebben verzet (de sleeptros 
brak diverse malen). De schippers van de betrokken 
reddingboten krijgen vanwege hun verantwoordelijke 
rol een extra blijk van waardering. 

Tijdens de nachtelijke reddingactie, waarbij de 
golfhoogte pieken bereikte van ruim 10 meter, haalden 
de Terschellingers de vier Noren van boord. De Graaf 
van Bylandt nam het leeuwendeel van de sleepreis voor 
haar rekening. Door de gezamenlijke inzet werden 
schip en bemanning veilig aan de wal gebracht. 
Een uitgebreid verslag van deze redding stond opgete-
kend in De Reddingboot, verslag 190 (januari 2006).

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Voorwoord Nieuws
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KNRM-reddingstation Huizen
officieel van start 

Op vrijdag 1� mei werd het reddingstation Huizen 
officieel in dienst gesteld. Met de indienstelling was 
het 40e reddingstation van de KNRM een feit en gaat 
de Reddingsbrigade Huizen voor een deel verder onder 
de paraplu van de Redding Maatschappij. Onderdeel 
van de indienststelling was de bouwstart van een 
nieuw boothuis aan de Energieweg. 

De overgang van het reddingstation naar de KNRM 
gebeurt op verzoek van de Nederlandse Kustwacht. Om 
te komen tot een uniforme alarmering en hulpverle-

ning op de Randmeren, kreeg de KNRM in 2001 van het 
Kustwachtcentrum het verzoek haar werkgebied uit te 
breiden met de Randmeren. Dit resulteerde in KNRM-
station Elburg (2002) en nu in een tweede station in 
Huizen. Een verdere uitbreiding van reddingstations op 
de Randmeren behoort tot de mogelijkheden. 
Bij het oprichten van nieuwe reddingstations heeft de 
KNRM bewust de combinatie met reddingsbrigades 
onderzocht. De kennis en ervaring van deze bestaande 
hulpverleners op de Randmeren wordt daarmee ten 
volle benut.

De reddingsbrigade Huizen blijft naast de KNRM 
bestaan en houdt zich bezig met de beveiliging van 

het Huizer strand, de begeleiding 
van evenementen en de daarvoor 
noodzakelijke opleidingen en 
trainingen. De zogenaamde SAR-
taak (Search and Rescue) wordt 
in Huizen overgenomen door de 
KNRM. Beide organisaties gaan in 
Huizen onder één dak. Als alles vol-
gens plan verloopt, is het boothuis 
in oktober operationeel. Tot die 
tijd werken de redders vanuit een 
tijdelijk verblijf.

Nieuwe Griend voor Ouddorp 
Op 1� mei werd de reddingboot Griend van Ouddorp 
vervangen door een nieuwe reddingboot van het 
type Atlantic 75. Door de nieuwe reddingboot – een 
schenking van het Helden der Zee Fonds 'Dorus Rijkers' 
– ook ‘Griend’ te dopen, bleef de voor Ouddorp zo 
vertrouwde naam in ere. 

De eerste Griend deed al sinds 1972 dienst als 
Ouddorpse reddingboot. Het schip heeft al die jaren 
méér dan voldaan als reddingboot, maar was nu aan 
vervanging toe. Het Dorus Rijkers Fonds onderkende 
dat belang en deed een genereuze schenking, met 
als doel een ‘nieuwe Griend’ te laten bouwen. De 
doopplechtigheid werd verricht door mevrouw C.A. 
Barones van Till-Purdon Coote, de echtgenote van 
KNRM-voorzitter L.F.C. Baron van Till.  

Het reddingstation Ouddorp is gesitueerd tussen 
de ‘grote’ Noordzeestations van Stellendam en 

Noordland-Burghsluis. Het reddingstation Ouddorp is 
één van de drukste stations van de KNRM, met name 
voor op de Noordzee in problemen gekomen surfers 
en sportvissers. Maar tot het werkgebied behoort 
ook het Grevelingenmeer, aan de ‘binnenkant’ 
van de Brouwersdam. De laatste jaren kwam het 
reddingstation gemiddeld 75 keer per jaar in actie. 

Een deel van de bemanning van de 
reddingboot De Gooier, met links 
schipper Joost Leeuwerke. 
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P.W. Bot 
Opstapper, stuurman en schipper 
station Den Helder 
Van 1934 tot 1974
Overleden op 1 augustus 2005 

K. Oosterhuis
Voorzitter station Schiermonnikoog
Van 1964 tot 1976 
Overleden op 14 oktober 2005 

D. Hazenoot 
Lid en secretaris-penningmeester 
station Noordwijk 
Van 1970 tot 1981 
Overleden op 31 oktober 2005 

S. Fleer 
Opstapper station Lemmer 
Van 1985 tot 2005 
Overleden op 11 november 2005 

A.J. Hubers 
Voorzitter station Wijk aan Zee 
Van 1978 tot 1986 
Overleden op 6 december 2005 

W. Vlas 
Roeier station Texel De Koog 
Van 1938 tot 1953 
Overleden op 12 december 2005 

J.B. Tegelaar 
Lid plaatselijke commissie 
Terschelling 
Van 1981 tot 1984 
Overleden op 4 januari 2006 

M.L. de Gorter 
Secretaris-penningmeester station 
Vlieland 
Van 1957 tot 1988
Overleden op 9 februari 2006 

J. Spaans 
Motordrijver station Scheveningen 
Van 1975 tot 1989 
Overleden op 27 februari 2006 

S. A.B.
Vuurleider station Schiermonnikoog 
Van 1970 tot 2005 
Overleden op 22 maart 2006

Ter nagedachtenis 
De KNRM ontving bericht van overlijden van de volgende
(oud-)medewerkers. Wij gedenken met eerbied:

Volledig jaarverslag 2005: www.knrm.nl
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Jaarverslag 2005

>SAMEN REDDEN>>>
 �005 �004

Totaal acties 1589 1611
Totaal geredden ��09 �48�
Totaal dieren 66 72

Aard actie 
Hulpverlening / redding 1340 1335
Zoekactie 155 184
Medische evacuatie 47 34
Loos alarm (geen zoekactie) 39 49
Stoffelijk overschot bergen 8 9
Totaal 1589 1611

Ongenummerde diensten 
Patiëntenvervoer eilanden 211 206

Radio medische consulten
Aantal eerste consulten 502 525
Aantal vervolgconsulten 202 205
Aantal consulten totaal 704 7�0

Resultaat in �005
Al jaren blijft het aantal hulpverleningen relatief 
stabiel. Het enige verschil ontstaat binnen de 
categorieën van hulpverleningen. Het ene jaar zijn 
er meer zoekacties dan het andere jaar. Het ene jaar 
spelen weersomstandigheden de zeevaarders meer 
parten dan het andere jaar. 
In 2005 valt voornamelijk het teruggelopen 
aantal acties op de Waddenzee op. Door gunstige 
weersomstandigheden in de (na)zomer, zonder snelle 
weersomslag, is het aantal watersporters dat daardoor 
in problemen kwam teruggelopen.

Actie t.b.v. �005 �004
Watersport 1142 1130
Beroepsvaart 184 218
Diversen (zoekacties, loos alarm, etc.) 263 263

Actie ten behoeve van: �005 �004 
Kajuitzeiljacht 591 549
Motorkruiser 110 136
Windsurfer/kitesurfer 110 127
Sportvisboot 67 70
Visserij 62 95
Open motorboot 62 49
Open zeilboot 58 60
Zoekactie 55 52
Open catamaran 49 60
Zwemmer 36 39
Charterschepen 35 55
Zoekactie n.a.v. noodsignaal 33 58
Koopvaardij 27 24
Loos alarm 17 20
Dieren 17 9
Zoekactie n.a.v. vermist persoon 15 20
Gewondenvervoer 14 -
Kano 11 7
Binnenvaart 10 16
Sleepvaart/Berging 10 1
Bergen stoffelijk overschot 8 9
Kajuitcatamaran 8 8
Baggerschepen 6 5
Duiker 6 2
Wadloper(s) 5 5
Marinevaartuig 1 1
Veerboot 1 5
Overig 164 130
Totaal 1589 1611

De reddingboot Bruinvis dient op 2 mei als platvorm 
voor de brandweer bij een brandend motorjacht in de 
Port Marina.

Volledig jaarverslag 2005 opvraagbaar: 0255 - 548454
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Opvallend is het aantal hulpverleningen buiten de voor 
de handliggende gebieden zoals Noordzee, Waddenzee 
en IJsselmeer. Steeds vaker wordt de KNRM ingezet 
bij hulpverleningen op het strand of in de duinen. De 
Kusthulpverleningsvoertuigen zijn hier een aanvullende 
dienst bij zoekacties of het vervoer van gewonden in 
slecht begaanbaar terrein.

Aan de oorzaken van noodsituaties valt af te lezen dat 
de weersomstandigheden veel rustiger waren dan in 
2004. De vermindering van het aantal acties door slecht 
weer zijn teniet gedaan door vele acties om andere 
redenen, vooral op navigatiegebied.
Hoewel veel watersporters inmiddels een uitstekende 
inventaris aan boord hebben, blijkt de kennis van 
navigatie nog vaak onvoldoende. Alle digitale 
apparatuur ten spijt blijft navigeren een kwestie van 
combineren en interpreteren van informatie om te 
komen tot de juiste koers.

Vaargebied �005 �004 
Noordzee 529 526
Waddenzee 258 392
IJsselmeer 370 357
Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren 311 275
Randmeren 55 42
Overig 66 19

Windrichting �005 Bft �005 �004 
Noord 146 0 59 33
Noord-Oost 215 1 100 66
Noord-West 309 2 289 228
Oost 99 3 292 328
West 181 4 294 278
Zuid 65 5 252 238
Zuid-Oost 120 6 199 221
Zuid-West 331 7 77 113
Variabel 123 8 16 53
Totaal 1589 9 4 40
  10< 7 13

10 drukste dagen acties wind
28 mei 2005 30 ZW 7
7 mei 2005 25 NW 7
14 mei 2005 24 NO 7
3 september 2005 23 O 3
20 augustus 2005 21 N 5
31 juli 2005 20 W 7
23 juli 2005 19 W 4
4 juni 2005 19 ZW 6
30 oktober 2005 18 ZO 5
25 juni 2005 18 N 5

Aantal hulpverleningen t.o.v. voorgaande jaren
2005 1589
2004 1611
2003 1517
2002 1481
2001 1529
2000 1516
1999 1521
1998 1456
1997 1321
1996 1331
1995 1566

Oorzaken (voor zover bekend) �005 �004
Motorstoring 334 340
Onvoldoende kennis en ervaring 107 158
Slechte weersomstandigheden 53 142
Roer- of schroefprobleem 108 122
Navigatiefout 175 101
Averij aan romp en tuigage 59 54
Ongeval aan boord 26 29
Conditie bemanning 11 14
Ziekte aan boord 18 13
Paniek / angst 7 10
Aanvaring 11 10
Brand / explosie 11 7
EPIRB alarm 1 5
Onzeewaardig schip 7 4
Ongeval aan de wal 1 3
Ziekte aan de wal 6 - 
Onvoldoende veiligheidsmiddelen - 3
 
Gevolgen
Stranding of vastgelopen 385 382
Stuurloos 127 164
Afgedreven 187 160
Ten anker 81 95
Omgeslagen 45 55
Desoriëntatie 26 42
Zinkende 25 35
Vermissing 26 21
Man overboord 15 16
Ongeval aan boord 12 15
Brand aan boord 6 10

Volledig jaarverslag 2005: www.knrm.nl
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Realisatie van doelstelling en strategie in �005
Naar de doelstelling van de KNRM gemeten zouden 
de hulpverleningscijfers het resultaat aanduiden. 1589 
hulpverleningen en reddingen en 3209 geredden.
Feitelijk is het resultaat van alle inspanningen die de 
KNRM pleegt niets meer dan operationele gereedheid 
voor kleine- en grootschalige incidenten. 

Operationele gereedheid wordt bereikt door:
- Personele beschikbaarheid op elk moment van de 

dag, binnen tien minuten na alarmering.
- Geoefendheid in alle aspecten van hulpverlening op 

het water en varen met snelle reddingboten.
- Materiële beschikbaarheid van reddingboten en 

materieel.

In de doelstelling is opgenomen dat de uitvoering 
van het reddingwerk voor degene die hulp behoeft 
geheel kosteloos is. Financiering van het reddingwerk 
gebeurt met vrijwillige bijdragen. De uitvoering van 
het reddingwerk geschiedt door vrijwilligers.

Binnen de doelstelling van de KNRM worden verschil-
lende doelen nagestreefd. Een nog grotere geredden-
capaciteit van reddingboten, een hoger opleidingsni-
veau van de vrijwilligers, optimale betrouwbaarheid 
van de motoren voor de snelle reddingboten en een 
snellere alarmering.

De gereddencapaciteit is in 2005 vergroot door de 
indienststelling van nieuwe reddingboten in Ter Heijde, 
De Koog (Texel), Callantsoog en Hoek van Holland. In 2006 
zal daarin weer een verbetering behaald worden door een 
nieuwe reddingboot te stationeren in Den Helder. 
In Ter Heijde werd een nieuw boothuis in gebruik 
genomen. Op Ameland (Ballumerbocht) werd 
het bemanningverblijf uitgebreid en een nieuwe 
tankinstallatie geplaatst. Voor Zandvoort, 
Noordwijk en Egmond aan Zee werd een “nieuwe” 
tweedehands Unimog omgebouwd en geplaatst als 
Kusthulpverleningsvoertuig.

De competenties van redders hebben doorgaans veel 
aandacht nodig. Door vermindering van de instroom 
van vrijwilligers met een nautische opleiding of achter-
grond moeten opleidingsinspanningen geïntensiveerd 
worden. Er is jaarlijks een flinke aanwas van nieuwe 
vrijwilligers, die allemaal opleidingen nodig hebben. 
In 2005 werden 73 nieuwe vrijwilligers ingeschreven. 
Het doel om in 2005 en verder het opleidingsniveau 
te verhogen, heeft in 2005 resultaat gehad. Het oplei-
dingsniveau (aantal gediplomeerde redders) steeg naar 
50,4%. In het operationeel verslag wordt hierop een 
toelichting gegeven.

Om een noodgeval te bereiken zijn reddingboten en 
bemanningen nodig. Er moet volledig vertrouwen zijn 
in het materieel. In 2005 is de reddingboot Kapiteins 
Hazewinkel voorzien van twee nieuwe motoren van 
een ander type, teneinde verschillen in prestaties 
en eventuele slijtages te kunnen aantonen. Over de 
noodzaak van hermotorisering en modificering van 
andere reddingboten wordt in 2006 besloten. 
Naar aanleiding van eerder opgetreden 
motorproblemen in de Johannes Frederik-klasse, is 
ervoor gekozen nieuwe reddingboten van de Arie 
Visser-klasse vanaf 2007 te voorzien van flexibel 
opgestelde dieselmotoren. Het beperkt de in de 
motor zelf optredende versnellingskrachten waardoor 
verwacht wordt dat extreme slijtage van draaiende 
delen wordt verminderd. Als neveneffect zullen de 
trillingen in de boot en het geluidsniveau ook iets 
afnemen.

Het vermoeden is gerezen dat de optredende versnel-
lingskrachten in en op de motoren per reddingboot 
nogal verschillend zijn afhankelijk van het vaargebied 
en de wijze van varen door de roerganger. Verder 
onderzoek is daarom nodig. In 2005 is een begin 
gemaakt met het inbouwen van data collectors in 
diverse reddingboten van het type Johannes Frederik. 
Hiermee wordt gedurende het varen motorinformatie, 
maar ook de optredende versnellingskrachten in de 
boot, vastgelegd. Het doel hiervan is om bij optredende 
storingen een betere analyse te kunnen doen en beter 
inzicht te verkrijgen in de relatieve belastingen op 
schip en bemanning.

Volledig jaarverslag 2005 opvraagbaar: 0255 - 548454
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Vanaf 2004 is ervaring opgedaan met het ongeschilderd 
laten van de nieuwe aluminium reddingboten. De erva-
ringen zijn positief. Inmiddels varen vier ongeschilderde 
reddingboten rond. Het onderhoud door bemanningen 
is een stuk eenvoudiger, goedkoper en milieuvriendelij-
ker geworden. De aanblik van de ongeschilderde boten 
is door een ruimer gebruik van striping zeker niet 
minder opvallend geworden. Bij groot onderhoud van 
geschilderde boten wordt voortaan afgewogen of een 
nieuwe schilderbeurt opweegt tegen het geheel blank 
maken (stralen) van de betrokken boot.

Snelle alarmering van reddingboten na een incident-
melding is essentieel wanneer elke seconde telt. De 
KNRM is daarom erg gelukkig met het verkrijgen van 
de status landelijk gelieerd gebruiker van het C2000 
en P2000 communicatie- en alarmeringssysteem 
voor hulpverleners in Nederland. De bemanning van 
reddingboten kan daarmee rechtstreeks door het 
Kustwachtcentrum worden gealarmeerd. De alarmering 
vanuit de nieuwe Geïntegreerde meldkamers (GMK) 
blijft bestaan, zodat ook incidentmeldingen via tele-
foon-landlijnen rechtstreeks doorgegeven kunnen wor-
den aan de KNRM.

Met ingang van 6 februari 2006 kan het Kustwacht-
centrum rechtstreeks de KNRM-reddingstations alar-
meren via P2000. Dit heeft grote invloed op de tijd die 
verstrijkt tussen incidentmelding en alarmering, door-
dat één schakel in de huidige alarmering kan worden 
overgeslagen (van Kustwacht naar alarmcentrale). Na 
een noodmelding door een schip in nood vaart een red-
dingboot dus sneller uit.

In 2005 bood het ministerie van Verkeer en Waterstaat 
aan om de investering van het Automatic Identification 
System (AIS) in één keer mogelijk te maken, door mid-
del van een subsidie van € 238.000,-. Op alle redding-
boten van het type Atlantic en groter wordt dit systeem 
nu ingebouwd, waardoor de Kustwacht de positie 
van alle reddingboten op zee kan overzien. Daarnaast 
ziet de reddingbootbemanning de positie, de naam 
en de aard van de haar omringende schepen op een 
beeldscherm aan boord. In 2006 zal alle benodigde AIS 
 apparatuur zijn geïnstalleerd.

Certificering ISO 9001
In april 2005 ontving de KNRM het certificaat ISO 9001 
voor fondsenwerving en ondersteuning aan de stati-
ons op het gebied van: werving, kwaliteit en zorg van 
en voor medewerkers, operationele gereedheid en 
materieelbeheer. Deze certificering betreft de bedrijfs-
processen van het hoofdkantoor en de werkplaats in 
IJmuiden. 

Naar de aard van de organisatie zijn de kritische succes-
factoren en de prestatie-indicatoren gericht op opera-
tionele aspecten, zoals beschikbaarheid van materieel, 
geoefendheid van bemanning en registratie en afhan-
deling van incidenten.

Uit oogpunt van fondsenwerving wordt ook gemeten op 
naamsbekendheid, waardering en groei in donateurs. 
Deze zijn weer van invloed op de financiële resultaten.

Al deze processen worden ondersteund en/of 
uitgevoerd in en vanuit IJmuiden. Uiteindelijk heeft de 
borging van de kwaliteit van het uitgevoerde werk zijn 
weerslag op het functioneren van de reddingstations 
en hun bemanningen.

Opleidingen
In 2005 is het totale opleidingsniveau gestegen ten 
opzichte van vorig jaar. De extra inspanningen die 
duidelijk geleverd zijn hebben vruchten afgeworpen, 
maar er is nog veel werk te verzetten om voor 
specifieke gediplomeerde vaardigheden het percentage 
hoger te krijgen.

Gediplomeerde redders �005
Opleiding aantal �005 �004 Streef
Fast Rescue Boat Training 403 72% ▲	 80%
Maritieme communicatie 316 56% ▲		 50%
Vaarbewijs 293 52% ▲		 70%
Theoretische Kustnavigatie 103 18% ▼		 25%
Radarwaarnemer 175 31% ▼		 50%
EHBO 320 57% ▲		 80%

Volledig jaarverslag 2005: www.knrm.nl
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Op �1 december �005 stonden de volgende aantallen 
medewerkers ingeschreven:
670 bemanningsleden (vrijwillig)
10  schippers (beroeps)
140  plaatselijke commissieleden (vrijwillig)
9  bestuursleden (vrijwillig)
22  technische en operationeel personeel (beroeps)
22  kantoorpersoneel (beroeps)
9  medische en technische adviseurs (vrijwillig)
9 vrijwilligers kantoor
7 vrijwilligers werkplaats
5  artsen Radio Medische Dienst (bezoldigd)
47  Reddingwinkelhouders (vrijwillig)

Onder de vrijwillige bemanningsleden zijn 18 vrouwen.
Onder plaatselijke commissieleden zijn 10 vrouwen.

Vermogensgroei
Dankzij een gunstig beursklimaat en een rendement op 
beleggingen van 14,5%, kan het behaalde exploitatie-
resultaat aan het vermogen worden toegevoegd. Het is 
noodzakelijk om het vermogen tenminste met het jaar-
lijkse inflatiepercentage te laten groeien. De stijging 
van de exploitatie moet voor de continuïteit worden 
geborgd door groei van het vermogen. Over 2005 zijn 
de beleggingen met 8,2% toegenomen.

Kosten fondsenwerving
Het percentage aan kosten fondsenwerving is gerela-
teerd aan alle inkomsten uit fondsenwerving. Ter ver-
krijging van het CBF keurmerk is 25% kosten fondsen-
werving toegestaan. Het bestuur van de KNRM houdt 

vast aan maximaal 15%. Door minder inkomsten uit 
nalatenschappen dan begroot, extra kosten voor grote 
fondsenwervende activiteiten en extra investeringen 
ter intensivering van de fondsenwerving, kwam het 
percentage op 16,9% uit. Het bestuur accepteert een 
hoger percentage dan 15% om in de komende jaren de 
zekere inkomsten te kunnen vergroten. 

Naar meer Redders aan de wal
De KNRM streefde in 2005 naar een netto groei van 
1.000 Redders aan de wal per jaar. Dit werd bereikt 
door persoonlijke contacten op evenementen, open 
dagen, beurzen en bij hulpverleningen en via versprei-
ding van foldermateriaal en door periodiek een bijslui-
ter in watersporttijdschriften. 
In 2005 werden 5.029 nieuwe Redders aan de wal 
geworven en werden er 2.539 uitgeschreven. Een netto 
groei van 2.490 Redders aan de wal.
Toch kan de geleidelijke groei de stijgende lasten niet 
bijbenen. Voor de komende jaren, tot 2010 is een 
plan opgesteld om gefaseerd te komen tot een totaal 
donateursbestand van 100.000 Redders aan de wal. 
Ambitieus, maar noodzakelijk. In de eerste fase (2006) 
zal de huidige database worden gemoderniseerd, 
zodat het beter aansluit bij de gewenste fondsenwer-
vingsmethodes en de nieuwe communicatie keuzemo-
gelijkheden voor donateurs (per post of per e-mail). 
Elektronisch doneren, of online doneren zal in 2006 
worden geïntroduceerd.
Alle extra inspanningen tot 2010 zijn gericht op het 
vergroten van de zekere inkomsten naar 40% van de 
totale exploitatie. Momenteel bedragen de zekere 
inkomsten minder dan 30% van de exploitatie. 

Donateurswerving ten opzichte van voorgaande jaren:
 �00� �00� �004 �005
Aanwas 2210 3666 4700 5029
Verlies 2538 1950 2625 2539
Saldo -��8 1716 �075 �490

Het verlies aan donateurs is voornamelijk door 
overlijden en verhuizen (zonder verhuisbericht). Zo’n 
75% van de zoekgeraakte adressen van donateurs 
kunnen niet meer worden achterhaald. 

De reddingboot 
Annie 
Jacoba Visser 
(Lauwersoog) 
zoekt door het 
zeegat een weg 
naar buiten. 

Een Texelse redder 
assisteert een 
catamaranzeiler bij 
het rechtop zetten 
van de cat. 

Volledig jaarverslag 2005 opvraagbaar: 0255 - 548454
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Jaarrekening �005
Het streven om de uitgaven in 2005 te stabiliseren 
is niet gelukt. De redenen hiervoor zijn goed 
verklaarbaar, maar geven wel zorgen voor de 
uitgavenontwikkeling in de toekomst.
Gestegen brandstof- en energieprijzen in combinatie 
met veel extra oefen- en vaaruren, hebben de post 
brandstofkosten met 21% doen stijgen. Op vaaruren 
wordt niet bezuinigd. Ieder vaaruur betekent meer 
geoefendheid voor de bemanning. 
De reparatie van een reddingboot als gevolg van een 
stranding en de kosten van de motorreparaties en 
–modificaties in de reddingboten van de Johannes 
Frederik-klasse hebben ook tot extra kosten geleid.
De afschrijvingskosten zijn door de investeringen in 
de afgelopen jaren opgelopen en werden dit jaar niet 
door kostenbesparingen gecompenseerd. De komende 
vijf jaar zal de afschrijvingslast verminderen van € 1,3 
miljoen per jaar naar € 0,5 miljoen per jaar.
De uitvoeringskosten zijn gestabiliseerd door 
inkrimping van het aantal arbeidsplaatsen, als gevolg 
van ongepland en natuurlijk verloop. Daarmee is de 
spending ratio verhoogd naar 89%. 

Beleggingsbeleid
De doelstelling is het behalen van een gemiddeld 
jaarlijks rendement van 6% met een beleggingshorizon 
van 20 jaar. Dit streefrendement is gebaseerd op de 
financieringsbehoefte die de KNRM heeft voor de 
exploitatie van haar doelstelling in relatie tot de 
omvang van het belegde vermogen.  Het gespreid 
beleggen in vastrentende waarden, wereldwijde 
aandelen en alternatieve beleggingen maakt dat 
de portefeuille op de middellange termijn minder 
conjunctuurgevoelig is. 

In 2006 zal de financiële commissie van de KNRM het 
beleggingsbeleid herzien, gelet op de gewijzigde eco-
nomische verwachtingen en de rente ontwikkelingen. 
Mogelijk gevolg is dat de rendementsverwachting 
naar beneden moet worden bijgesteld. Voorlopig is de 
rendementsverwachting voor 2006 en verder bijgesteld 
van 7% naar 6%. De KNRM beoogt om haar vermogen 
daar waar mogelijk duurzaam en maatschappelijk ver-
antwoord te beleggen.

De richtlijn ‘Reserves goede doelen’ van de Vereniging 
Fondsenwervende Instellingen (VFI) geeft aan dat 
het in stand houden van de belegde hoofdsom een 
belangrijk uitgangspunt is. In de beleggingsmix en 
het risicoprofiel van de beleggingen, zoals door de 
KNRM opgedragen aan haar vermogensbeheerders, 
is dit uitgangspunt onderschreven. Ook is aansluiting 
gezocht bij de wetgeving, zoals het Ministerie 
van Financiën heeft voorgeschreven bij het 
beleggingsbeleid van de nazorgfondsen van de 
overheid. Ook hier geldt dat het instandhouden van de 
hoofdsom voorop staat. Het risicoprofiel is gematigd. 
Neerwaartse risico’s worden zoveel als mogelijk 
afgedekt door het inzetten van niet gecorreleerde 
beleggingsproducten.

In 2005 is een beleggingsresultaat van 14,5% 
behaald. Dit resultaat ligt in lijn met de resultaten 
die institutionele beleggers hebben behaald. De 
beleidskeuze die in 2004 is gemaakt – diversificatie 
van beleggingscategorieën – voegt rendement toe en 
beperkt de risico’s die aan beleggen verbonden zijn. De 
verwachtingen voor 2006 zijn gematigd. Economische 
onzekerheid en verwachte rentestijgingen zijn factoren 
die het rendement negatief kunnen beïnvloeden.

Volledig jaarverslag 2005: www.knrm.nl
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ACTIVA �005 �004

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Activa t.b.v. de doelstelling 5.630 6.474
Activa t.b.v. de bedrijfsvoering 2.974 3.150
 8.604 9.6�4 
 
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Leningen �0 �0 

BELEGGINGEN 97.�6� 89.095

WINKELVOORRAAD �78 �44

VORDERINGEN
Voorschotten stations en personeel 305 287
Overige vorderingen 953 694
 1.�58   981
LIQUIDE MIDDELEN
Kas-, bank- en girorekeningen 668 1.617

TOTAAL 108.090 101.681

PASSIVA �005 �004

VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN
Continuïteitsreserve 7.412 7.315 
Reserve als bron van inkomsten 69.302 72.557
 76.714 79.87�
VASTGELEGD VERMOGEN
Investeringsfonds reddingboten 3.754 4.514 
Fondsen op naam 12.097 5.927 
Fonds activa doelstelling 5.630 6.474 
Fonds activa bedrijfsvoering 2.974 3.150 
Kapitalen bezwaard met vruchtgebruik en
nog niet afgewerkte nalatenschappen P.M. P.M.
 �4.455 �0.065
VOORZIENINGEN
Voorziening ingegane pensioenen 696 751 
Voorziening toekomstige pensioenverplichtingen 4.500 0
 5.196 751
LANGLOPENDE SCHULDEN
Langlopende schulden �60 0
KORTLOPENDE SCHULDEN
Kortlopende schulden 1.�65 99�
 
TOTAAL 108.090 101.681

GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING (alle bedragen x € 1.000)

 �005 �004
BATEN EIGEN FONDSENWERVING
Jaarlijkse bijdragen 1.516 1.446
Scheepsbijdragen  220 228
Giften o.a. naar aanleiding van acties 1.098 1.065
Periodieke schenkingen 450 328
Bunkerbootjes 47 43
Nalatenschappen 1.982 2.262
 5.�1� 5.�7�
KOSTEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
(In-)directe verwervingskosten 777 687
Doorbelaste uitvoeringskosten  121 127
 898 814
KOSTEN ALS PERCENTAGE VAN BATEN
UIT EIGEN FONDSENWERVING 16,90% 15,15%

RESULTAAT VERKOOP ARTIKELEN
Brutowinst 161 147
Verkoopkosten 95 93
Doorbelaste uitvoeringskosten 30 31
 �6 ��
TOTAAL EIGEN FONDSENWERVING 4.451 4.581
AANDEEL IN ACTIES VAN DERDEN -61 0

BESCHIKBAAR UIT FONDSENWERVING 4.�90 4.581
INCIDENTELE SUBSIDIES OVERHEDEN E.A. ��8 0
RESULTAAT BELEGGINGEN 1�.559 4.�54
OVERIGE BATEN EN LASTEN 17� �4
TOTAAL BESCHIKBAAR  DOELSTELLING 17.�59 8.969

BESTEDINGEN 
Nieuwbouw en modificatie boten  2.312 2.031
Exploitatie reddingboten,materieel en stations 6.673 5.838
Doorbelaste uitvoeringskosten exploitatie  726 787
Kosten beroepsredders en vrijwilligers 1.298 1.292
Doorbelaste uitvoeringskosten beroepsredders 302 346
Radio Medische Dienst 134 75
Doorbelaste uitvoeringskosten RMD 30 31
Preventie en voorlichting 92 102
Doorbel. uitv.kosten preventie & voorlichting 60 63
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING 11.6�7 10.565

NETTO RESULTAAT 5.7�� -1.596

RESULTAATBESTEMMING  
Ten gunste/ten laste van Reserve als bron van inkomsten 5.898 -573
Ten laste van Investeringsfonds reddingboten -760 -1.362
Ten gunste van Fondsen op naam 594 339
 5.7�� -1.596

GECONSOLIDEERDE BALANS PER �1 DECEMBER (NA RESULTAAT BESTEMMING) (alle bedragen x € 1.000)

ACCOUNTANTSVERKLARING

OPDRACHT

Wij hebben de in dit rapport op pagina 11 opgenomen 
financiële gegevens 2005 van Stichting Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij te IJmuiden gecon-
troleerd. De financiële gegevens 2005 zijn ontleend aan 
de door ons gecontroleerde jaarrekening 2005 van de 
Stichting. Bij die jaarrekening hebben wij op 12 april 
2006 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.
De financiële gegevens 2005 zijn opgesteld onder ver-
antwoordelijkheid van de leiding van de Stichting. Het 
is onze verantwoordelijkheid een accountantsverkla-
ring inzake de financiële gegevens 2005 te verstrekken.

OORDEEL

Wij zijn van oordeel dat de financiële gegevens 2005 op 
alle van materieel belang zijnde aspecten in overeenstem-
ming zijn met de jaarrekening waaraan deze zijn ontleend. 
Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde 
oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de 
resultaten van de Stichting en voor een toereikend 
inzicht in de reikwijdte van onze controle dienen de 
financiële gegevens 2005 te worden gelezen in samen-
hang met de volledige jaarrekening, waaraan deze zijn 
ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 12 april 
2006 verstrekte goedkeurende accountantsverklaring.

Amstelveen, 12 april 2006

KPMG ACCOUNTANTS N.V.
S. Haringa RA

De volledige jaarrekening 2005 is op te vragen op 
www.knrm.nl of 0255 - 548454

Volledig jaarverslag 2005 opvraagbaar: 0255 - 548454



1�  De Reddingboot  verslag 192

Reddingvloot
juli 2006

Volledig jaarverslag 2005: www.knrm.nl



1�  De Reddingboot  verslag 192

Arie Visser *  1999 West-Terschelling
Koning Willem I * 1999 Schiermonnikoog
Zeemanshoop *  2000 Breskens
Koopmansdank *  2001 Noordland-Burghsluis
Koos van Messel * 2003 IJmuiden
Anna Margaretha * 2004  Ballumerbocht
Jeanine Parqui *  2006  Hoek van Holland
Joke Dijkstra * aanbouw Den Helder

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

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

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

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

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

Harder * 1987 Noordland-Burghsluis
Johanna Margareta * 2003 Den Oever

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

John Stegers * 1994 Veere
Rien Verloop * 1996 Enkhuizen
Narwal  2000 Hindeloopen
Orca 2002 Elburg
Willemtje * 2003 Stellendam
Gooier * 2004 Huizen
Maria Hofker *  2004 Ameland-Nes
Edzard Jacob *  2004 Schiermonnikoog
Hendrik Jacob * 2004 Marken
Huibert Dijkstra * 2004  Vlieland
Koen Oberman * 2005  Callantsoog
Francine Kroesen * 2005  De Koog
Griend * 2006  Ouddorp
Maria Paula * 2006 reserve

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

Wouter Vaartjes  1985 Lemmer
Nagel *  1986 Urk
Abt  1989 Harlingen
Hop 1985 reserve
Makreel 1991 reserve

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

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

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

Kusthulpverleningsvoertuig
Unimog en Ginaf

* werden de KNRM geschonken

1

2

3

5

6

7

4

Reddingstations en -materieel

8

Volledig jaarverslag 2005 opvraagbaar: 0255 - 548454
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Reddingrapporten

Lemmer / Hindeloopen - 15 / 27 maart 2006 

Wind: O 2 / ZW 6-7

Op 15 maart wordt de bemanning om 12.31 uur uit 
het werk ‘gepiept’, met de melding “man overboord, 
prio 1”. Met een watertemperatuur van 4 graden en 
de wetenschap dat de desbetreffende persoon geen 
beschermende kleiding droeg, was de kans op redding 
gering. Niettemin zetten de bemanningen van de Anna 
Dorothea en de Wouter Vaartjes alles op alles. 
Aangekomen in de Friese Hoek trof men een 
binnenvaartschip aan, met aan boord een vrouw en 
twee jonge kinderen. De schippersvrouw vertelde dat 
haar man vlak na het verlaten van de Margrietsluis 
ter hoogte van de steven overboord was geraakt. Een 
tegemoet komend schip snelde te hulp, maar slaagde er 
niet in de man aan boord te krijgen. 
De reddingboten startten een zoekactie, daarbij 
geholpen door de reddingboot Alida van Hindeloopen, 
twee politievaartuigen, twee politiehelikopters, 
een SAR-helikoper en een schip van de Provinciale 

Waterstaat. De zoekactie mocht niet baten. Pas toen 
de vrijwilligers van Stichting Opsporingsapparatuur 
Drenkelingen (SOAD) uit Urk hun materieel inzette, 
werd de man snel gevonden. Het stoffelijk overschot 
werd vervoerd naar het KNRM-boothuis in Lemmer. 
Daar nam de politie de actie over. De KNRM-
bemanningen restten niets anders dan de nabestaanden 
van harte te condoleren. De bemanning keerde 
verslagen huiswaarts.

Aan het eind van die zelfde maand kreeg het 
reddingstation Lemmer opnieuw een spoedalarmering. 
Als gevolg van een harde zuidwestenwind was er op 
het Vrouwenzand (positie nabij VZ12) een boot in de 
problemen. De positie maakte dat de reddingboten 
Anna Dorothea en Wouter Vaartjes vanuit Lemmer 
tegen de korte, hoge golven moesten opboksen. Mede 
daarom was de reddingboot Narwal, die tijdelijk in 
Hindeloopen gestationeerd lag, als eerste ter plaatse. 
Het betrof het zeiljacht Flamingo van het type Bavaria 
50ft, met tien personen aan boord. 

Geschiedenis herhaalt zich voor station Lemmer 
In augustus �004 werd de Lemster reddingbootbemanning tweemaal binnen een week gealarmeerd. Bij de eerste 
zoekactie was een slachtoffer te betreuren, de tweede actie was er één om in te lijsten. Een kleine twee jaar 
later herhaalt de geschiedenis zich. Op 15 maart zochten de reddingboten Anna Dorothea en Wouter Vaartjes 
tevergeefs naar een overboord geslagen binnenvaarder en nog die zelfde maand redt men onder stormachtige 
omstandigheden tien Duitsers van een jacht. 
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De Narwal deed als eerste een poging om de 
jachtbemanning uit haar benaderde positie te bevrijden, 
maar al snel werd duidelijk dat die poging gedoemd 
was te mislukken. De harde wind (in een vlaag werd 50 
knopen gemeten, dat is gelijk aan windkracht 10) had 
de Bavaria hoog op de bank gezet. Zo vlak voor het 
Vrouwenzand rolden de golven met donderend geraas 
tegen de zijkant van het jacht. Door het buiswater 
verdween de Bavaria van tijd tot tijd in een waas van 
water. Niet bepaald een comfortabel plekje voor de vijf 
heren en vijf dames, die het schip hadden gehuurd voor 
een tochtje van Lemmer naar Den Oever. 
Na vastgesteld te hebben dat de bemanning – op wat 
zeeziekte na – niets mankeerde en het schip ook geen 
water maakte, bracht de Narwal een sleeptros over naar 
de Flamingo. De Anna Dorothea had vervolgens bijkans 
haar hele vermogen nodig om het schip in beweging 
te krijgen. Stukje bij beetje kwam er beweging in de 
Flamingo en na ruim een kwartier gleed ze van de bank 
af. De geschrokken opvarenden gaven aan dat ze graag 
naar Staveren wilden. Doordat er een touw om hun 
schroef zat, besloot plaatsvervangend schipper Wijtze 
Barkmeijer van de Anna Dorothea het zeiljacht naar 
Staveren te slepen. Dit gebeurde onder begeleiding van 
de twee kleinere reddingboten. 

Na het afmeren en het opnemen van de gegevens werd 
afscheid genomen van de dankbare Duitse zeilers. 
Drieënhalf uur na de alarmering lagen de reddingboten 
weer op hun vaste ligplaats. De bemanningen kwamen 
met een sterke bak koffie weer op temperatuur en 
keerden ditmaal voldaan huiswaarts. 

De Anna Dorothea 
vaart ondanks het 
winderige weer 
met hoge snelheid 
naar de opgegeven 
positie.

Kotter naar buiten 
gebracht 
Scheveningen - 16 april 2006 

Wind: W 3 

De reddingboten Fint en Jan van 
Engelenburg waren de late zondag-
avond varend bij het noorderhaven-
hoofd, op zoek naar een gespotte 
zieke zeehond. Het beest werd 
gevonden op de stenen. Een opstap-
per van de Fint ging overboord 
en inspecteerde het dier. Na een 
wederzijdse blik van goedkeuring 
verdween de zeehond onder water. 
Het bleek een loze melding. 
Een uur later was er opnieuw 
alarm. Ditmaal ging het om de 
Noordzeekotter HD 36, die bij het ver-
laten van de haven was vastgelopen 
bij het oude havenhoofd. Pogingen 
om zelfstandig los te komen, misluk-
ten. De Jan van Engelenburg had het 
schip met tien minuten vlot, de red-
dingbootbemanning inspecteerde de 
kotter op schade en begeleidde de HD 
36 naar buiten. 
Al met al best een bijzondere actie, 
aangezien in het leeuwendeel van 
de gevallen de problemen zich 
voordoen bij het aanlopen van een 
haven. De vissers zijn een goede reis 
gewenst.  
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Vruchtbare middag voor de Koos
van Messel 
IJmuiden / Zandvoort - 25 april 2006  

Wind: ZW 4 

De reddingboot Koos van Messel werd op deze relatief 
rustige dinsdag om 13.42 uur gealarmeerd voor een 
boot met een net in de schroef. Het reddingstation 
Zandvoort was tevens verzocht om uit te varen. De 
motorboot Blue Sirena bleek geboeid te liggen in het 
staande wand net van een IJmuidense viskotter. De 
Koos van Messel zette twee opstappers over om samen 
met de bemanning van de Meun te trachten het net uit 
de schroef te verwijderen. Toen dit lukte, werd de Meun 
bedankt voor bewezen diensten en nam de Koos van 
Messel het scheepje op sleeptouw richting IJmuiden. 
Tijdens de sleepreis veranderde het mooie weer in mist, 
met zicht van minder dan een halve mijl. 
De Blue Sirena werd afgemeerd en onderweg naar de 
ligplaats ontving de IJmuider reddingboot een tweede 
melding. De zeilboot Ajuta was in problemen, twee mijl 
zuid van de zuidpier. Telefonisch contact met het zeiljacht 

Twee opstappers 
gaan overboord 
om een verbinding 
te maken met de 
Ajuta.

maakte duidelijk dat de opvarenden paniekerig waren. 
Ze lagen in de branding, maar wisten niet waar. Na enig 
zoeken werd het schip gevonden. Het lag inderdaad 
nagenoeg droog. Twee opstappers van de Koos van 
Messel sprongen overboord en liepen naar de Ajuta. De 
sleeplijn werd overgebracht, waarna het schip voorzichtig 
werd bevrijd. De Ajuta voer onder begeleiding van de 
reddingboot op eigen kracht naar IJmuiden. 
Bij het binnenlopen van IJmuiden stuitte de Koos 
van Messel op een Duits zeiljacht, waarvan de 
opvarenden niet gekleed waren op de mistige kou. 
Reddingbootschipper Leen Langbroek wist de zeilers te 
overtuigen zo niet naar zee te gaan. Het schip week uit 
naar de Seaport Marina. 
Onderweg naar de steiger werd er voor de derde keer 
een beroep gedaan op de reddingbootbemanning. In het 
ankergebied, ongeveer 10 mijl WNW van IJmuiden, was 
een schip de weg kwijt. De Koos van Messel ging voor 
de tweede keer rechtsomkeert in de haven en keerde 
terug naar zee. De Alk werd gevonden en begeleid naar 
IJmuiden. Begin van de avond werd de reddingboot 
afgemeerd. Schipper Langbroek sprak in zijn rapport van 
een ‘vruchtbare middag’. 

Gezinnetje gered van 
omgeslagen bootje 
Ouddorp - 6 april 2006 

Wind: ZW 5 

Op de Grevelingen, nabij de GB11, 
sloeg een bootje om met daarin 
een Belgisch gezinnetje. De man 

en vrouw hadden een kind van 
hoogstens 5 jaar mee aan boord. 
De drie slaagden erin op de kiel 
van het bootje te klimmen, waarna 
de man met zijn mobiel (verpakt in 
een waterdichte zak) alarm sloeg. 
De reddingboot Griend was binnen 
een half uur ter plaatse en plukte 

de drie van boord. Het gezin werd 
ingepakt en naar de kant vervoerd, 
waarop de redders de vrouw 
dringend adviseerden langs een 
dokter te gaan. Die constateerde dat 
de Belgen geen nadelige gevolgen 
hadden overgehouden aan hun 
koude en angstige avontuur. 
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Wind en mankementen vragen om hulp 
Scheveningen - 22 mei  

Wind: ZW 7 

Tijdens de Open Dag van de Zeezeilschool Scheveningen schonk de school 
€ 1.000,- aan het reddingstation in Scheveningen. Dit vanwege het vele 
werk dat de Scheveningse redders doen voor de zeezeilers uit en rond 
Scheveningen. Dat de school nog diezelfde dag een beroep moest doen op 
de reddingboot Jan van Engelenburg, kon niemand toen nog bevroeden.

Aan boord van het zeiljacht Jeanne d’Arc van de zeezeilschool was de 
gashendel van de motorbediening finaal afgebroken. Het jacht was 
onderweg naar Hellevoetsluis, maar de bemanning besloot na het afbreken 
van de hendel om terug te keren naar Scheveningen. Er stond een harde 
zuidwestenwind, met golfhoogten tot twee meter. 
Om 16.15 uur voer de Jan van Engelenburg uit om koers te zetten naar 
het jacht. Op 3 mijl west van Scheveningen sprongen twee opstappers 
over om de situatie in ogenschouw te nemen en voorbereidingen 
te treffen voor een eventuele sleepreis. Besloten werd dat het jacht 
zeilend naar de haven zou gaan en dat de reddingboot het jacht bij het 
binnenlopen langszij zou nemen. Dit verliep geheel volgens plan, waarna 
de Jeanne d’Arc werd afgemeerd in de tweede binnenhaven.     

Zeilers blij met assistentie 
reddingboot  
Noordland-Burghsluis -

26 mei 2006 

Wind: ZW 7  

Uit het verslag van schipper J. Post:
Om 15.15 uur opgepiept voor een 
jacht in de problemen. Kustwacht 
wist bij navraag niet veel. Een 
automobilist had alarm geslagen. 
We moesten maar even 'een kijkje 
gaan nemen'. Daar het opkomend 
water was en er een stevige wind 
stond, was er haast geboden. Op 
een halve mijl bewesten de OS4-
boei troffen we een jacht aan 
dat al zeilend zuid uit kwam. De 
schipper meldde dat de motor 
niet meer functioneerde en de 
genua stuk was. Ze wilden zelf 
naar Noordland zeilen, als wij in 
de buurt bleven. Hebben dit een 
kwartier aangekeken, maar tegen 
stroom en wind in werd dit niks. 
Hebben aangegeven dat we een 
sleepverbinding gingen maken. Daar 
we op ondiep water zaten, met een 
golfhoogte van 1,5 meter, ging dat 

niet echt gemakkelijk. We kregen 
zelfs een breker binnenboord, maar 
uiteindelijk gingen we met een mijl 
of 6 richting Noordland. Vlakbij 
de haven meldde het jacht dat er 
rook uit de motorkamer kwam. 
Er brak enige paniek uit onder de 
zeilers. Hebben de mensen van 
boord gehaald, de brandweer naar 
de haven laten komen en het jacht 

afgemeerd. De brandweer had de 
situatie snel onder controle. 

Aan boord van het jacht zaten twee 
ervaren zeilers en zes passagiers, 
die nog nooit van de KNRM hadden 
gehoord. Ze waren erg blij met 
onze hulp en meldden zich direct 
aan als Redder aan de wal. Waren 
om 18.45 uur terug op ons station.
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Binnenvaartschepen 
vragen reddingboothulp 
Urk / Lemmer / Enkhuizen -

30 maart  / 6 april 2006

Wind: ZW 6 / ZW 4-5 

De bemanning van het Duitse 
binnenvaartschip Andreas hoorde 
ter hoogte van het Val van Urk 
plotseling een harde knal in het 
met stalen profielen geladen 
ruim. Omdat de binnenvaarder 
snel slagzij begon te maken, werd 

reddingbootassistentie ingeroepen. 
De Kustwacht alarmeerde de 
reddingboten Koningin Beatrix en 
Nagel van Urk. 
Met behulp van enkele toegesnelde 
binnenvaartschepen werd voor 
de Andreas de golfslag gebroken. 
Daarna werd besloten om het schip 
met het achterschip op zee en inge-
klemd tussen twee binnenvaartsche-
pen naar Lelystand te slepen. 
Schipper Klaas de Boer van de 
Koningin Beatrix vond het wenselijk 
dat de reddingboten van Enkhuizen 
ook ter plaatse kwamen, hetgeen 
gebeurde. Ingeklemd tussen de 
Smal Agt 3 en de Cascade werd 
de onfortuinlijke Duitser naar 
Lelystad gebracht, waar rustig de 
harde zuidwestenwind kon worden 
afgewacht.

Toen een week later de binnen-
vaarder Rheingold water maakte, 

was dat opnieuw een klus voor de 
Urkers, ditmaal in samenwerking 
met de reddingbootbemanning van 
Lemmer. De eerste opstappers die 
oversprongen op het binnenvaart-
schip constateerden al snel dat het 
schip helemaal geen water maakte. 
De hoofdmotor was uitgevallen. 
Omdat dit pal boven lagerwal 
gebeurde, was niettemin haast 
en slagvaardigheid geboden. De 
reddingboten maakten snel verbin-
ding, teneinde het schip met de kop 
op zee op haar plaats te houden. 
Zo werd de tevens gewaarschuwde 
sleepboot afgewacht. Toen die arri-
veerde, werd de verbinding over-
gegeven. De sleepboot sleepte het 
schip tegen de zee op naar Lelystad. 
De Urker reddingboten bleven tij-
dens de sleep stand-by. De redding-
boten uit Lemmer werden voor een 
andere actie weggeroepen. 

Trieste vrijdagavond voor de Hoek 
Hoek van Holland - 12 mei 2006  

Wind: var. 3

Het reddingstation Hoek van Holland wordt zeer geregeld gealarmeerd 
voor patiënten op zeeschepen.  De Hoekse reddingbootbemanning 
is derhalve het nodige gewend. Maar twee slachtoffers op één 
vrijdagavond is zelfs voor Hoek van Holland een unicum. 
De eerste oproep was om 19.10 uur en betrof de stuurman van de 
uitgaande tanker Jose Bright. De man werd na een ongeval aan 
boord gereanimeerd door de eigen bemanning. Omdat één van de 
bemanningsleden van de reddingboot Jeanine Parqui arts is, behoefde 
niet te worden gewacht op medische ondersteuning. De reddingboot 
voer volle kracht naar de opgegeven positie. Twee opstappers, waaronder 
de arts, werden op de tanker gezet. De arts kon niets anders doen dan de 
dood constateren. De redders keerden bedrukt terug naar de Berghaven. 
Veel tijd om over de actie na te denken, was er niet, want om 21.15 
uur ging de pieper opnieuw. Aan boord van de visboot Maria was 
er iemand onwel geworden. Ditmaal wachtte de reddingboot wel 
op ambulancepersoneel, waarna de Jeanine Parqui opnieuw met de 
grootste spoed naar zee ging. Het medische personeel werd overgezet 
op de viskotter. De reanimatie werd nog korte tijd doorgezet, maar ook 
nu constateerde de arts de dood van de patiënt. 
Er restte de reddingbootbemanning niets anders dan het verlenen van 
emotionele steun aan de overige opvarenden van de Maria. De KNRM 
was alert in geval de redders te kampen zouden krijgen met post-
traumatische stress, maar psychische klachten zijn niet opgetreden.    

Drama tijdens zeilrace 
Enkhuizen - 26 mei 2006 

Wind: Z 4 

Tijdens de Zeilregatta op het 
IJsselmeer meldde een passerend 
zeiljacht een onbemand 
rubberbootje dat met draaiende 
motor rondvoer. Om 14.23 uur 
alarmeerde de Kustwacht de 
reddingboten van Enkhuizen, 
enkele reddingbrigades en een 
helikopter. Twee bergingsvaartuigen 
gingen eveneens ter plaatse. 
De kust werd te voet afgezocht. 
Doordat steeds meer coachboten 
zich bij de zoekactie aansloten, 
werd uiteindelijk met dertig boten 
gezocht naar de overboord geslagen 
persoon, een Duitse zeilcoach. In 
overleg met het Kustwachtcentrum 
werd de zoekactie om 16.30 uur 
afgeblazen, helaas zonder resultaat. 
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‘Zeehond’ uit zee gered 
Ter Heijde - 22 april 2006 

Wind: NW 3-4

Tijdens een reguliere oefentocht 
werd de reddingboot George 
Dijkstra aangeroepen door de 
bemanning van een zeiljacht, die 
ongeveer 500 meter van het noor-
derhavenhoofd van Scheveningen 
een hond zag zwemmen. Het beest 
had moeite om boven water te 
blijven. De George Dijkstra spoedde 
zich naar de opgegeven positie en 
vond inderdaad een hond. Twee 
opstappers gingen te water om de 
hond boven water te houden. Met 
kunst en vliegwerk kregen de 
mannen de hond aan boord van de 
reddingboot. Het onderkoelde beest 
werd ingepakt en op een onder-
koelingsbrancard gelegd. Ondertijd 
werd de Kustwacht verzocht om een 
dierenambulance te waarschuwen. 
Die nam de hond van de redders 
over. De hond bleek afkomstig uit 
Boskoop en al een dag vermist te 
zijn.

Waarde schuimblusinstallatie snel 
bewezen 
Schiermonnikoog / Lauwersoog - 3 maart 2006

Wind: NW 3

De reddingboot Koning Willem I was voor een beurt 
naar de werf geweest en had bij die werfbeurt 
ondermeer een vernieuwde schuimblusinstallatie 
ingebouwd gekregen. De reddingboot was nog geen 
twee weken terug op station, toen schipper Klontje 
en zijn bemanning alarm kregen voor brand aan 
boord van een Zoutkamper viskotter. Bij de kruising 
Gat van Schiermonnikoog en Zoutkamperlaag was 
in de machinekamer van de Goede Verwachting 
brand uitgebroken. De Koning Willem I nam voor de 
zekerheid brandweerlieden en ambulancepersoneel 
mee vanaf Schiermonnikoog. Vanuit Lauwersoog 
vertrok de Annie Jacoba Visser. 

Bij de kotter aangekomen werden twee brand-
weermensen en een opstapper van de reddingboot 
overgezet. De brand was aardig opgelaaid, maar was 
goed te bestrijden met de nieuwe schuimblusinstallatie 
van de Koning Willem I. Het was de eerste keer dat de 
brandweer gebruik maakte van de installatie. Dit tot 
volle tevredenheid van beide partijen. 
Toen duidelijk werd dat de situatie onder controle was 
en de opvarenden van de kotter niet in gevaar waren, 
bracht de Annie Jacoba Visser de verpleegkundigen 
terug naar Schiermonnikoog. Vervolgens begeleidde 
de reddingboot de kotter naar Lauwersoog. De Koning 
Willem I ging met de brandweer retour station.
De eigenaar van de kotter betoonde zich bijzonder 
lovend over het materieel van de Redding 
Maatschappij en over de werkwijze van de diverse 
hulpverleningsinstanties. 
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Vliegende start reddingstation Huizen 
Huizen - 12 mei 2006 

Wind: var. 1

Op 12 mei werd Huizen officieel ingelijfd binnen de 
KNRM. Overdag waren er officiële feestelijkheden 
en ’s avonds werd er door de direct betrokkenen nog 
nagegeten. Nog tijdens die feestelijkheden werd 
het kersverse reddingstation gealarmeerd voor de 
eerste hulpverlening onder de KNRM-vlag. Om 19.45 
uur werd telefonisch gemeld dat er ter hoogte van 
Muiderberg, buiten de vaargeul, een platbodem 
in moeilijkheden was. De Gooier voer uit en trof 
inderdaad een gestrande schouw aan, de Swann’s Way. 
Er werd een sleepverbinding belegd en het schip gaf 
zich al snel gewonnen. Nadat was vastgesteld dat de 
schouw geen schade had, keerde de bemanning terug 
naar de gezelligheid. 

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

Zeeschip strandt op munitiestortplaats 
Scheveningen - 22 april 2006  

Wind: W 3

Op deze mooie zaterdagavond werd de bemanning 
van de Jan van Engelenburg gealarmeerd voor een 
gestrande bulkcarrier. Op zich is dat al een bijzondere 
melding, aangezien er nog maar hoogstzelden 
grote zeeschepen stranden op de Nederlandse 
kust. Het rustige lenteweer maakte het voorval nog 
ongebruikelijker. Maar de meeste aandacht ging uit 
naar de positie van de strand, te weten 52.08.04N 
004.06.40O: de munitiestortplaats voor de kust 
van Scheveningen. Hoewel er geen sprake was van 
een verhoogd risico, vroeg de Kustwacht wel of de 
Scheveningse reddingboot ter plaatse wilde gaan. De 
Jan van Engelenburg lag stand-by tot de carrier als 
gevolg van het stijgende water als vanzelf weer vlot 
kwam. Het 250 meter lange schip was als gevolg van 
een navigatiefout in problemen gekomen.

Zomaar een briefje… 

Geachte redders, 

Op 5 mei werden wij met ons – deze winter gekochte 
– jacht Bûzehappert in het Molengat geconfronteerd 
met motorstoring. De keuze was om tegen wind 
en stroming door de rest van het Molengat en 
Marsdiep naar Den Helder te varen, óf om assistentie 
te vragen. We hebben voor het laatste gekozen en 
kregen een sleep van de Dorus Rijkers. 
Langs deze weg wil ik de KNRM, en de bemanning 
van de Dorus Rijkers in het bijzonder, bedanken 
voor de geboden hulp. Ons voorjaarstripje heeft 
hén immers het nodige werk bezorgd. We hebben 
ervaren hoe professioneel en (heel) beheerst er 
gewerkt wordt, ook met dit mooie weer. Geweldig 
dat jullie dit werk doen! 

Peter en Barbara Elskamp 

Schip verdwijnt plotseling van het scherm 
Eemshaven - 26 januari 2006 

Wind: NO 6 

De reddingboot Jan en Titia Visser werd om 20.25 uur 
door de Verkeerspost Eemshaven ingeseind over een 
schip dat bij het naderen van de Eemshaven plotseling 
van het radarscherm was verdwenen. Het schip gaf ook 
geen antwoord meer op herhaalde oproepen over de 
marifoon. 
Zeven minuten na het alarm vertrok de reddingboot 
met de grootste spoed naar de opgegeven positie in 
het redegebied. Bij het verlaten van de haven werd een 
sterke oliegeur waargenomen. De reddingboot begon 
direct met het maken van zoekslagen, maar deze 
leverden geen aanknopingspunten op. Er werden geen 
mensen of wrakstukken aangetroffen. 
Inmiddels naderden vaartuigen van alle kanten om aan 
de zoekactie deel te nemen. Tijdens de grootscheepse 
zoekactie werd bekend dat één man behouden 
aan land was gekomen en per ambulance naar het 
ziekenhuis in Groningen was overgebracht. Omdat 
aangenomen werd dat het gezonken schip twee 
bemanningsleden aan boord had, werd het zoeken 
voortgezet. Om 23.30 uur kwam de melding dat het 
schip slechts één man aan boord had gehad. Hierop 
werd de zoekactie beëindigd. 
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Viskotter maakt water 
Egmond aan Zee / Wijk aan Zee 

- 23 april 2006 

Wind: ZW 3 

Uit het verslag van plv. schipper
C. de Jong: 
Zondagochtend was de viskotter WR 
66 “Hendrik Jan” van haar visstek ter 
hoogte van Camperduin onderweg 
naar IJmuiden, toen de bemanning 
3 mijl west van Egmond opmerkte 
dat het schip via de machinekamer 
water maakte. De bemanning van 
de reddingboot Adriaan Hendrik 
werd om 09.56 uur gealarmeerd 
door het Kustwachtcentrum en zette 
binnen tien minuten koers naar de 
Hendrik Jan. Weer tien minuten 
later lag de Adriaan Hendrik langszij 
de WR 66. Er werden direct drie 
opstappers en een bergingspomp 
overgezet. Intussen was ook de 
reddingboot Donateur van Wijk 
aan Zee gealarmeerd en was de 
reddingboot Dolfijn van Petten, die 
voor oefening op zee was, naar ons 
onderweg. 
De pomp van de Adriaan Hendrik 
deed goede zaken, want het 

waterniveau begon te zakken. 
Toen de Donateur haar pomp ook 
overzette, kon de machinekamer 
droog worden gepompt en 
gehouden. Hierop maakten wij een 
sleepverbinding met de Hendrik Jan 
voor een sleep naar de visserijhaven 
van IJmuiden. Die bereikten we om 
12.30 uur. Wij namen onze mensen 
en ons materieel terug aan boord 
en keerden terug naar Egmond. De 
Donateur bleef ter plaatse voor de 
laatste handelingen. 
Dat bleek ook nodig, want op 
het moment dat ook de Donateur 
terug wilde gaan naar haar station, 
begon de kotter opnieuw water te 
maken. De Donateur heeft de kotter 
naar de Saeport gesleept, waar het 
vissersschip is drooggezet. 
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Alle zeilen bij voor gestrande kruiser 
Elburg - 2 april 2006 

Wind: ZW 5

Alarm uit angst voor aanvaring 
IJmuiden - 4 april 2006 

Wind: ZW 6 

De alarmering om 08.21 uur meldde uitsluitend een jacht met 
roerproblemen. Bij nader inzien bleek het te gaan om het jacht Cirrus dat 
28 mijl ten zuidwesten van IJmuiden ronddreef en waarvan de vierkoppige 
bemanning bang was voor een aanvaring met een gasproductieplatform. 
Opboksend tegen twee meter hoge zeeën koerste de Koos van Messel naar 
de opgegeven positie. Bij het jacht aangekomen bleek het roer helemaal 
te zijn afgebroken. Hierdoor werd verder varen voor hen onmogelijk. 
De reddingbootbemanning zette een stopzak over, waarna een lange 
sleepreis begon. De sleep was om 14.15 uur tussen de pieren. Het jacht 
werd afgeleverd aan de brandstofsteiger in Seaport Marina. De Koos van 
Messel werd klaargemaakt voor de volgende actie en de bemanning keerde 
huiswaarts, volgens schipper Langbroek ‘een ervaring rijker’. 

Een dreigende aanvaring met een offshoreplatform en passerende 
scheepvaart maken de lange sleepreis van de Koos van Messel noodzakelijk.

Vermoeiende 
Koninginnedag in 
Zandvoort 
Zandvoort - 29 april 2006 

Wind: NW 4-5 

Op Koninginnedag meldde de 
Kustwacht om 22.51 uur een 
zeiljacht in problemen, 17 mijl 
westelijk van Zandvoort. Voor de 
bemanning van de reddingboot 
Annie Poulisse betekende dit een 
staartje aan een toch al lange 
Koninginnedag. De bemanning 
had overdag namens de KNRM 
deelgenomen aan diverse 
activiteiten. 
Het jacht Flyer had op haar reis 
van Nederland naar Engeland 
de lijn van de fokkeschoot in 
de schroef gekregen. Dit gaf de 
nodige motor- en stuurproblemen. 
De zes opvarenden vroegen het 
Kustwachtcentrum om assistentie. 
Het KWC alarmeerde de Annie 
Poulisse van het reddingstation 
Zandvoort. 
Nog geen uur na de alarmering 
arriveerde de reddingboot bij 
de Flyer, in de positie 52.20.08N 
004.08O. Eén van de opstappers 
sprong over en belegde een 
sleepverbinding. De sleep ging 
met een snelheid van 6 knopen 
richting IJmuiden. De reis verliep 
voorspoedig, al kregen beide 
bemanningen onderweg nog wel 
te maken met een fikse lokale 
hagelbui. Om 03.00 uur passeerden 
beide schepen de pieren van 
IJmuiden. Het zeiljacht werd 
afgemeerd in de Seaport Marina. 
Na het opnemen van de 
gegevens aanvaardde de 
reddingbootbemanning de 
terugreis naar Zandvoort. Rond 
05.00 uur zochten de redders hun 
bed op, voldaan maar vermoeid van 
een lange KNRM-dag. 

De brandweer van Harderwijk en 
de reddingboot Orca van Elburg 
werden deze zondag gelijktijdig 
gealarmeerd, nadat een melding 
was ontvangen van een gestrande 
motorkruiser op het Wolderwijd. De 
Orca meldde zich rond 18.00 uur als 
eerste ter plaatse. Ter hoogte van 
de haven van Zeewolde, bij boei 
33, trof de reddingbootbemanning 
een motorkruiser aan met 
stuurproblemen. Vanwege 
technische problemen was het 

vaartuig, genaamd Precious, 
vastgelopen op een zandrug. 
In samenwerking met de brandweer 
werd de Precious vlotgetrokken. 
Gezien het gewicht van de kruiser 
(16 ton) moest de Orca alle zeilen 
bijzetten om het schip over de 
zandrug te trekken. Samen met 
brandweer Harderwijk werd de 
motorkruiser naar de haven van 
Zeewolde gesleept. De Orca meldde 
zich om 19.00 uur terug op haar 
station. 

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl



��  De Reddingboot  verslag 192

Het reddingstation Huizen 
levert een belangrijke 
bijdrage aan het behalen 
van de prestatienorm voor 
hulpverlening op ruim 
binnenwater.

Moet het werkterrein van de KNRM nog verder 
worden uitgebreid? En zo ja, aan welke criteria moet 
reddingwerk op ruim binnenwater dan voldoen? De 
KNRM heeft op beide vragen goed beargumenteerde 
antwoorden willen geven in de beleidsnotitie Redden 
in het zicht van de haven. Het volledige rapport is te 
downloaden op www.knrm.nl 

Het traditionele werkterrein van de KNRM is de 
Noordzee en het IJsselmeer. In de ruim 180 jaar dat 
de KNRM haar werk uitvoert, heeft ze zichzelf hoge 
prestatienormen gesteld en scherpt deze normen waar 
nodig aan. In de loop der jaren heeft het reddingwerk 
van de KNRM zich uitgestrekt over een groter gebied. 
Niet alleen de Noordzee, maar ook grote delen van 
de ruime binnenwateren zijn tot het zelfgekozen 
werkterrein van de KNRM gaan behoren. De actuele 
vraag is nu hoever het werkterrein van de KNRM zich 
uitstrekt. Deze vraag wordt extra relevant doordat 
de overheid een SAR-gebied voor de Kustwacht heeft 
vastgesteld. Het lijkt voor de hand liggend dat ook de 
KNRM dit zelfde SAR-gebied als haar werkterrein gaat 
aanmerken. 

Uit het gedane onderzoek is een aantal criteria 
vastgesteld voor een eenduidige opvolging van de 
hulpverleningsvraag op de ruime binnenwateren. De 
meest in het oog springende is de concrete eis om 
binnen 30 minuten na alarmering ter plaatse te zijn op 
alle bevaarbare delen van de ruime binnenwateren. 
Met de huidige reddingstations voldoet de KNRM op 
ruim 85% van de ruime binnenwateren aan deze norm. 

Naast de genoemde tijdsnorm heeft de KNRM ook 
een capaciteitsnorm gesteld. Deze norm houdt 
met name verband met de mogelijkheid van grote 
calamiteiten. In 95% van het SAR-gebied voldoen de 
huidige reddingstations van de KNRM aan de gestelde 
capaciteitsnorm.

Het bestuur en de directie van de KNRM beraden zich 
momenteel over de wenselijkheid en de mogelijkheid 
van het uitbreiden van haar werkgebied, onder 
handhaving van de genoemde prestatienormen voor 
het gehele gebied. Tevens dient hierbij te worden 
bezien of de KNRM deze potentiële uitbreiding 
operationeel, personeel en financieel kan realiseren.

Het rapport met prestatienormen is op 11 mei officieel 
gepresenteerd.  

KNRM stelt normen voor redden op ruim binnenwater

C�000 / P�000
Sinds kort zijn alle reddingstations van de KNRM aan-
gesloten op C2000 en P2000. C2000 is een communica-
tiesysteem dat het mogelijk maakt om rechtstreeks te 
communiceren met andere hulpverleningsinstanties. 
P2000 is een alarmeringssysteem dat zorg draagt voor 
een rechtstreekse alarmering van reddingboten door de 
Kustwacht en alarmcentrales. De korte lijnen bij commu-
nicatie en alarmering betekenen een kwaliteitsslag voor 
het reddingwerk van de KNRM.
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Koos van Messel zette opstappers en verpleegkundigen 
over op de logger. Patiënt werd overgenomen. Na 
diverse stops, om het ambulancepersoneel handelingen 
te kunnen laten verrichten, arriveerde de Koos van 
Messel anderhalf uur na de melding in de haven van 
IJmuiden. Daar stond een tweede ambulance klaar. 

Radio Medische Dienst 

De Radio Medische Dienst (RMD) is een onderdeel van 
de KNRM. Artsen van de RMD adviseren zeelui over 
de hele wereld in geval van ziekte of een ongeval. 
De Radio Medische Dienst viert dit jaar haar 75-jarig 
bestaan. 

Het aantal radio medische adviezen nam in 2005 iets 
af. Met 704 adviezen in één jaar blijft het echter een 
belangrijke aanvullende dienst van de KNRM, die 
vooral veel gebruikt wordt door de internationale 
beroepsvaart. Menig zieke of gewonde zeeman heeft 
zijn leven inmiddels te danken aan de artsen van de 
RMD.

Radio medische consulten �005 �004 
Aantal eerste consulten 502 525
Aantal vervolgconsulten 202 205
Aantal consulten totaal 704 730

Radio medisch advies t.b.v. 
Zeescheepvaart 337 339
Zeevisserij 109 133
Overig 56 53

Aard van het radio medisch advies:
Alleen Radio medisch advies 397 413
Medische evacuatie 62 78
Medische hulp in eerstvolgende haven 20 19
Onbekend 23 15

Radio medisch advies voor positie
schip op: 
Nederlands continentaal plat 111 103
Europa 100 119
Rest van de wereld 218 241
Binnenwateren 8 13
Onbekend 65 49

Verbrande huid 
Kok had hand verbrand. Was al behandeld door 
een lokale arts, maar het vel van de patiënt kleurde 
vreemd op. Heb uitleg gegegeven en tevens medicatie 
voorgeschreven. 

Pijn op de borst 
Op een sportvisboot (16 mijl NW van IJmuiden) had 
een man pijn op de borst. Adviseer evacuatie met 
reddingboot, in het bijzijn van ambulancepersoneel. De 

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Onderweg naar de haven wordt de patiënt aan 
boord van de reddingboot nauwlettend in de gaten 
gehouden. 
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In bad! 
Opvarende was kortgeleden thuis, alwaar dochtertje 
de waterpokken had. Nu kreeg de man zelf ook 
blaasjes en jeuk. Vroeg advies. Heb medicatie 
voorgeschreven voor de jeuk. De man verder 
geadviseerd om wat vaker (tweemaal daags) in bad te 
gaan. Niets meer vernomen. 

Ernstige brandwonden 
Een opvarende van een 280 meter lange bulkcarrier 
liep ernstige brandwonden op als gevolg van stoom 
uit een defecte ketel. Verbrandingen bevonden zich 

op bovenlichaam en in gezicht. Heb om 04.15 uur 
reddingboot laten alarmeren voor snelle evacuatie. De 
man had erg veel pijn. De Jeanine Parqui slaagde er 
ondanks twee meter hoge zeeën in om de patiënt aan 
boord te krijgen. Aan boord van de reddingboot werd 
de man verzorgd en gerustgesteld. In de haven werd de 
zeeman overgegeven aan de gereedstaande ambulance.

Plotselinge doofheid 
Visserman had last van plotselinge doofheid. Vroeg of 
dit kan komen van het langdurig dragen van oordopjes. 
En wat eraan te doen? Zeereis zou nog een week duren. 
Heb bevestigend geantwoord op het causale verband 
tussen de oordopjes en de doofheid. Geadviseerd niet 
met oorstaafjes aan het werk te gaan, maar met olie 
(bv. slaolie) te druppelen. Oorpropje lost dan op. Bij 
onvoldoende resultaat in eerstvolgende haven oren uit 
laten spuiten. 

Blindedarmontsteking 
De kapitein van een zogenaamde ankerligger (10 mijl 
uit de kust voor IJmuiden) meldde een ernstig zieke 
bij hem aan boord. De man vertrouwde het niet en 
wilde graag dat zijn bemanningslid van boord werd 
gehaald. De reddingboot Donateur (Wijk aan Zee) was 
op dat moment voor oefening op zee. Heb de Donateur 
laten alarmeren, die de patiënt afhaalde en hem 
overbracht naar IJmuiden. In het ziekenhuis werd een 
blindedarmontsteking geconstateerd.

Stormachtige evacuatie 
De kapitein van een chemietanker zocht contact met 
de RMD, omdat zijn machinist hydraulische olie in 
zijn ogen had gekregen. Het ongeval vond plaats in 
ankergebied 5, tien mijl buiten de pieren van Hoek van 
Holland. De man moest binnen een aantal uren worden 
behandeld in een ziekenhuis. Daarvoor werd om 18.50 
uur de reddingboot van Hoek van Holland gealarmeerd. 
Reddingbootschipper Jan van der Sar overlegde 
met de Kustwacht of het vertrouwd was om met de 
heersende weersomstandigheden (ZW 8) en zeegang 
(3-4 meter) een patiënt over te nemen. Besloten werd 
een poging te wagen. De tanker ging ankerop en 
gaf lij bij het langszij gaan van de reddingboot. De 
Filippijnse machinist daalde geborgd de loodsladder af 
en belandde veilig aan dek van de reddingboot Jeanine 
Parqui. In samenspraak met de RMD-arts werd de 
man om 20.45 uur per taxi voor behandeling naar het 
Havenziekenhuis gebracht.
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Automobielbedrijf P. Bakker uit Urk schonk de KNRM 
een geldbedrag ter waarde van een overlevingspak.

C&M Labouw Supply BV uit Den Helder schonk fleece-
kleding voor het reddingstation Noordland-Burghsluis. 

Het Calvijn College uit Krabbendijke organiseerde diverse 
acties voor de KNRM. De school bracht € 4.500,- op.  

De firma Shiptron uit Enkhuizen gaf aanzienlijke 
korting op de factuur voor verrichte werkzaamheden. 

Tijdens een vrouwenweekend op de Wadden werd een 
moddergevecht georganiseerd. Dit leverde op de één of 
andere manier geld op voor de KNRM: € 75,-. 

Tijdens de Botterdagen Elburg werd gecollecteerd voor 
de KNRM. De opbrengst was € 360,-. 

Loffelijke initiatieven

Anker Crew Liability Insurances uit Groningen stuurde in
2005 geen kerstattenties, maar schonk € 750,- aan de KNRM.

De firma Motocom uit Den Haag stuurde een 
zogenaamde nulfactuur voor verrichte werkzaamheden. 

De opbrengst van de Koninginnedagloterij van Sail4You uit
Leusden ging naar de KNRM. De opbrengst bedroeg € 154,-. 

De Reinigings Havendienst uit Utrecht leegde de 
boetepot en schonk de inhoud (€ 400,-) aan de KNRM. 

Volvo Truck & Bus Nederland BV schonk een geldbedrag 
ter waarde van een overlevingspak met reddingvest. 

Van Voorde Reparatie BV uit Zaltbommel bracht 
werkzaamheden voor de KNRM niet in rekening. 

Elk jaar gebruiken mensen verjaardagen, jubilea, 
trouwdagen etc. om iets voor de KNRM te doen. Een 
selectie van de personen/instanties waarvan de KNRM 
op deze manier giften mocht ontvangen:
De heer E.J. Baars uit Bilthoven, de heer en mevrouw W.P. 
Dingemanse uit Hoek van Holland, prof. Dr. J.J. de Gier uit 
Oosterhout, de heer en mevrouw K.E. de Haan uit Hattem, 
de heer of mevrouw M.D. Harbinson uit Amsterdam, de 
heer en mevrouw R.J. Ledeboer uit Den Haag, de heer 
W.G. Mosterdijk uit Essen (D), de heer B. Piers uit Haarlem, 
de heer en mevrouw Reinders uit Schellinkhout, de heer 
J. Kosters uit Hoevelaken, Jkvr. H.J. van Asch van Wijck 
uit Driebergen-Rijsenburg, de heer P. Bruinvis uit Zeist, 
mevrouw J.M. van der Griek-Huurman uit Zeist, de heer 
M.N. Louis uit Vlaardingen, mevrouw W. van Vooren-
Bouwman uit Bennebroek, de heer B. Zwart uit Almere, 
de heer E. Boermans uit Willemstad, de heer en mevrouw 
J. Bollen uit Lent, de heer J.J.A. Deijs uit Haarlem, de heer 
S. Hoogslag uit Rotterdam, de heer D. Amels uit Makkum, 
de heer H. Camphuysen, de heer en mevrouw H.A.V. van’t 
Hull uit Arnhem, de heer P. Stam uit Alkmaar, de heer en 
mevrouw G.H.W. Geesink uit Eibergen, de heer en mevrouw 
H. de Jeu uit Woubrugge, de heer H. de Groot uit Holten, 
de heer en mevrouw B. Roeleveld uit Zuid-Beijerland, 
de heer A. Versteeg uit Best, de heer en mevrouw G. 
de Vries uit Terherne, de heer F.A. Wijburg uit Naarden, 
de heer P. Wirds uit Zwijndrecht, Zeezeilvereniging van 
PHILIPS-medewerkers, de heer en mevrouw M. Benard 
uit Castricum, de heer en mevrouw G.E. van Huizen-Wit 
uit Nunspeet, Hutting Yachts Makkum BV, de heer W.H.P. 

Keesom uit Devon (GB), de heer en mevrouw A. Kempkes 
uit Kudelstaart, mevrouw M.E. Rueb-Soeters uit Driehuis, 
de heer en mevrouw P.J. de Snaijer uit Hoek van Holland, 
de heer en mevrouw J. Wasmann uit Hilversum, de heer 
en mevrouw M.O. Hoornweg van Rij uit Brongergea, de 
heer en mevrouw K. Frenay uit Almere, de heer O. Schans 
uit Purmerend, de heer T. Helsloot uit Vijfhuizen, de heer 
en mevrouw E.H. Kuhlmann uit Heemstede, de heer en 
mevrouw Pannevis-Smits uit Rotterdam, de heer J.D. 
Tempel uit Noordhorn, de heer en mevrouw H.S. Visman uit 
Arnhem, de heer en mevrouw S. Gaatstra uit Oudemirdum, 
de heer R. Hirs uit Haarlem, de heer J. Kloos uit Bilthoven, 
de heer W.G. Landzaat uit Vlissingen, de heer en mevrouw 
J.A. Morriën uit Huissen, mevrouw G.I. van der Nesse-v.d. 
Meer uit Purmerend, Restaurant De Oude Clipper uit 
Egmond aan Zee, de heer W.E. Schröder uit Castricum, de 
heer en mevrouw W.F. Veerman uit Son. 

Ook droevige familieomstandigheden zijn voor 
 sommige mensen aanleiding om aan de KNRM te 
 denken. In het afgelopen jaar gold dat voor de 
 volgende personen/families: 
Mevrouw M. Cattoir van Haren uit Venray, mevrouw E. 
Dirkzwager-Lieftinck uit Poortugaal, mevrouw Y. Schaap 
uit Stavoren, de heer of mevrouw J. Kiestra uit Zuidwolde, 
mevrouw J.J. Meyer-Heemskerk uit Sassenheim, de heer 
F.J. Plesman uit Huizen, familie P. de Wit uit Den Oever, 
familie Zuiderhoek uit Midwoud,  mevrouw A. Wismeijer 
uit Soest, de heer en mevrouw M.E. Ates uit Spaarndam, 
mevrouw A. Tanis-Van Kampen uit Hilversum. 

Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl
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Drukkerij Verloop uit Alblasserdam drukte enkele 
duizenden posters en bouwplaten kosteloos voor de 
KNRM. Het promotiemateriaal werd gebruikt tijdens 
Reddingbootdag 2005. 

De organisatie van de Nederlandse Studenten Zeilrace 
doneerde € 100,- aan de KNRM.

Maritime Research Institute Netherlands uit 
Wageningen schonk bij wijze van kerstgratificatie
€ 1.500,- aan de Redding Maatschappij. 

Aannemings- en Verhuurbedrijf Gebroeders Boot uit 
Burgh-Haamstede stuurde een zogenaamde nulfactuur 
voor gedane werkzaamheden aan het KNRM-
reddingstation Noordland-Burghsluis. 

De firma Alkyon Hydrolic Consultancy & Research uit 
Emmeloord schonk de KNRM-reddingstations langs het 
IJsselmeer een digitale Golfatlas. Dit vergroot de kennis 
van het vaargebied en is derhalve een zeer bruikbare 
schenking.  

Een groep enthousiaste zeilers deed onder de naam 
“Team KNRM” mee aan de 25e Heineken Regatta. Dit 
resulteerde in naamsbekendheid voor de KNRM, maar 
ook in de prachtige gift van € 438,25.

De firma Bijzonder Intern Transport uit Lelystad gaf 
een aanzienlijke korting op voor de KNRM verrichte 
werkzaamheden.  

De heer J. Koppelman verzocht zijn werkgever 
BAM Wegen bv uit Den Haag om bij zijn 25-jarig  
bedrijfsjubileum geen cadeau te geven, maar in plaats 
daarvan een gift over te maken naar de KNRM. Het 
bedrijf gaf gehoor aan die wens en maakte € 500,- over. 

De KNRM-bemanning op Vlieland leegde de beman-
ningspot voor de inzamelingsactie ten behoeve van een 
nieuwe reddingboot voor Texel-De Koog. Een geweldig 
voorbeeld van collegialiteit. 

Dok- en Scheepsbouw Woudsend Bv nam een 
bunkerbootje mee naar een vakbeurs. Het evenement 
leverde de KNRM € 60,- op. 

Peter Kaan uit Den Burg maakte weer de nodige 
‘draaiuren’ met zijn draaiorgel. De totale gift bedroeg 
dit jaar € 860,-. 

De firma Seafresh uit Urk schonk een geldbedrag 
ter waarde van een overlevingspak met reddingvest, 
bestemd voor hun eigen werknemer. 

Watersportvereniging Dintelpoort uit Oosterhout hield 
op te bestaan. Het batig saldo van de vereniging werd 
als gift overgemaakt naar de KNRM. 

De heer en mevrouw Van Wieringen uit Heemstede 
vroegen de gasten die aanwezig waren bij de doop van 
hun nieuwe boot om een gift te geven voor de Redding 
Maatschappij. Dit resulteerde in een gift van € 85,-. 

Bij het afscheid van Theo Dekker als directeur van de 
Zeehaven IJmuiden werd een speciale veiling georgani-
seerd. De opbrengst, € 2.500,-, was voor de KNRM. 

De heer B. Zwart uit Almere kreeg vanwege zijn 
krantenwijk een aantal kerstbijdragen. Een deel 
daarvan schonk hij aan de KNRM. 

De firma Translast Bedrijfswagens BV uit Velsen-N 
schonk 100 werkplaatsuren als korting op verrichte 
werkzaamheden. 

KVSA Van Halverhout & Zwart en Zurmühlen BV 
uit IJmuiden verstuurde geen kerstkaarten. De 
kostenbesparing werd als gift overgemaakt aan de 
KNRM. Dit was € 1.500,-. 

Wijnberg Faber Installatietechniek schonk een deel van 
het door hen te factureren bedrag aan de KNRM. 

Het inleggeld van de golfcompetitie van golfclub De 
Schoot werd overgemaakt aan de KNRM: € 640,-. 

De Coöperatieve Visafslag in Den Oever plaatste 
collectebusjes tijdens de Flora- en Visserijdagen. De 
inhoud van alle busjes bedroeg € 2.788,49. 

Roodberg Holland BV uit Terband-Hoogeveen stuurde een 
zogenaamde nulfactuur voor verrichte werkzaamheden.



De KNRM mag zich tijdens 
Reddingbootdag altijd in de nodige 
aandacht verheugen. Maar dit jaar 
was de belangstelling wel érg groot, 
mede dankzij het schitterende 
(strand)weer. Naar schatting 27.500 
mensen brachten een bezoekje aan 
één of meerdere reddingstations. 
Veelal werd van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om mee te varen. 
De open dag resulteerde verder 
in 397 nieuwe donateurs, een 
reddingwinkelomzet van ruim
c 25.000 en c 9.000 aan losse giften. 
De opbrengst van de 'Grootscheepse 
zoekactie' (oud geld) was bij het ter 
perse gaan van deze uitgave nog 
niet bekend.
Alle bemanningen van de KNRM 
danken u hartelijk voor de warme 
belangstelling! 

Reddingbootdag 2006

2

1

3

1. IJmuiden, 2,3. Den Oever,
4. Ameland, 5. Ter Heijde,
6. Hoek van Holland

�8  De Reddingboot  verslag 192 Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl



6

5

4

�9  De Reddingboot  verslag 192



�0  De Reddingboot  verslag 192

Gereddenenquête maakt veel duidelijk

Watersporters die in 2005 te maken hebben gekregen 
met hulpverlening door de KNRM, kregen een korte 
enquête toegestuurd. De respons was hoog: ruim 40% 
van de ondervraagden nam de moeite de enquête in te 
vullen en terug te sturen. Alle respondenten hartelijk 
dank daarvoor! Hulp inroepen en “gered” worden is 
een ingrijpende ervaring, die nog lang doorwerkt. De 
vraag om nog eens een duidelijke omschrijving van de 
gebeurtenissen waaronder de redding plaatsvond te 
geven, is lang niet bij iedereen welkom. Des te blijer 
zijn we met de grote respons. De redders willen ook 
graag weten of u vindt dat zij hun werk goed doen, en 
op welke punten dat nog kan worden verbeterd. We 
zijn natuurlijk heel blij met de dikke negen die we van 
de geredden kregen. Bovendien maakten veel mensen 
gebruik van de gelegenheid om donateur te worden.

Opnieuw blijken problemen met de voortstuwing 
vaak de oorzaak van de hulpvraag. Regelmatig klein 
onderhoud aan de motor plegen en het verwisselen 
van filters is nog steeds de beste manier om uit handen 
van de redders te blijven. Ook viel op dat er veel 
schoten in de schroef terecht gekomen zijn.
De tips voor medewatersporters komen in de meeste 
gevallen neer op alertheid tijdens het varen, zorg 
voor onderhoud en volledigheid van de uitrusting aan 
boord, ook van reserveonderdelen.
De Zeevast-folder over eenvoudig motoronderhoud 
“Vanmorgen deed hij het nog” , kunt u downloaden 
via de website (www.knrm.nl, zeevast/infomateriaal), 
of aanvragen via het hoofdkantoor.

Artikelenservice KNRM:
vraag er gerust om!

De eerste artikelen over veiligheid hebben hun weg 
al gevonden naar veel watersportverenigingen in het 
hele land. Wilt u ook graag kopij voor het clubblad 
van uw vereniging? Meldt u aan en ieder kwartaal 
ontvangt u een verhaal over ons reddingwerk met een 
tip voor watersporters (Word-bestand), een foto ter 
illustratie (een JPG-bestand) en een logo met de tekst 
KNRM-veiligheidstip als PDF-bestandje. De omvang 
is ongeveer twee pagina’s A5. Doordat wij deze 
bestanden per e-mail kunnen versturen, blijven de 
kosten laag.

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

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

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

Zeevast

Gereddenenquêtes zijn zeer bruikbaar voor de KNRM, 
aangezien ze letterlijk zicht geven op de ‘andere kant 
van het verhaal’.
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Nieuw: Melamine borden (voor aan boord) 

Met name onder bootjesmensen is er al lange tijd vraag 
naar borden van de KNRM. Om aan die vraag tegemoet 
te komen lanceert de Reddingwinkel meerdere 
uitvoeringen melamine borden, te weten een diep bord, 
een ontbijtbord en een plat bord. 
Alle sets kosten € 6,75 en zijn te verkrijgen via www.
reddingwinkel.nl of bij de lokale reddingwinkelhouders. 

Reddingwinkel en publiciteit
Met korting naar 
maritieme musea 
Donateurs van de KNRM 
kunnen nog tot het einde van 
dit jaar met korting terecht 
in diverse musea. Voor het 
Nationaal Scheepvaartmuseum 
geldt dat u voordelig een 
bezoek kunt brengen aan een 
wel zeer bijzondere expositie 
over Michiel de Ruyter. 

Volgend jaar is het 400 jaar geleden dat de beroemdste 
Nederlandse zeeman in Vlissingen werd geboren. 

Vooruitlopend op het Michiel de Ruyter jaar in 2007 
laat de expositie zien waarom De Ruyter als admiraal 
zo succesvol was en al eeuwenlang onze ‘held’ is. Kijk 
voor meer informatie op www.scheepvaartmuseum.nl

Redders aan de wal kunnen ook met korting
terecht in:
Maritiem Museum, Rotterdam 

Nationaal Reddingmuseum, Den Helder 
Fries Scheepvaartmuseum, Sneek
Nationaal Brandweermuseum, Hellevoetsluis 

Voor de condities per museum kunt u kijken op
www.knrm.nl 

Colofon
De Reddingboot,
verslag 192, 
jaargang 96, nummer 3

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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© KNRM
De Reddingboot verschijnt in 
januari, april, juli en oktober 
voor de donateurs van de 
KNRM.  
Overname van artikelen uit
De Reddingboot is toegestaan, 
mits met bronvermelding.

Fotoverantwoording
Archief Palace Hotel: 32b
Arie van Dijk: inzet 1, 3b, 8, 
14, 21, 23 
Bemanning Den Helder: 1
Bemanning Noordland: 17c
Bemanning Scheveningen: 17a, 20
Bemanning Ter Heijde: 19

Bemanning Urk: 6, 18
Bemanning IJmuiden: 16, 
22, 24
Daan Overduin: 17b
Dick Teske: 15
FlakkeeNieuws: 5
Jan Heuff: 2b
KLPD – René Bloemberg: 
28.1, 29.4
KNRM – Kees Brinkman: 2a
KNRM – M. Blaauw: 29.5
M. de Haan: 7
Paul de Jong: 29.6
Peter van der Laan: 3a
Roy Flem: 10

In de vorige uitgave is de 
fotoverantwoording van de 
achterpagina abusievelijk 
niet vermeld. De foto werd 
gemaakt en beschikbaar 
gesteld door Fotografie Eric 
Lolkema. www.ericlolkema.nl 

Modelboot Atlantic 75 

Er bereiken ons vragen over de modelboot Atlantic 75. 
De meest gestelde willen we bij deze beantwoorden: 
De schaal is 1:50, wat het bootje een lengte geeft 
van 15 cm. De afstandbediening wordt 
zonder batterijen geleverd en het 
bereik van de zender is plusminus 
vier meter. De modelboot is een 
eenmalige aanbieding. 
Wie nog een exemplaar in zijn 
bezit wil krijgen, moet niet 
al te lang meer wachten met 
bestellen, want de voorraad slinkt.
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Kunnen de Harlinger redders op u bouwen? 
Vanwege de komst van een nieuwe, grotere 
reddingboot, eind van dit jaar, moet het boothuis 
van het reddingstation Harlingen noodzakelijkerwijs 
worden uitgebreid. De bouwwerkzaamheden 
hiervoor zijn inmiddels in volle gang. De vrijwillige 
reddingbootbemanning van Harlingen is op eigen 
initiatief diverse lokale fondsenwervingsacties gestart, 
teneinde een deel van de bouwkosten bij elkaar te 
sparen. De KNRM waardeert deze extra inspanning 
bijzonder en is tevens onder de indruk van de warme 
reacties vanuit de Harlinger gemeenschap. Bij deze 
stelt de KNRM Redders aan de wal uit den lande in 
de gelegenheid ook een bijdrage te leveren aan dit 
bijzondere bouwproject. Indien u een steentje wenst 
bij te dragen, dan kunt u uw eenmalige bijdrage 
overmaken op het KNRM-bankrekeningnummer 
37.35.46.181 o.v.v. “8220 / boothuis Harlingen”. Mede 
namens de Harlinger redders en de geredden hartelijk 
dank voor uw bijdrage!  
De actuele bouwvorderingen zijn te volgen via
www.knrm.nl/harlingen    

Zo helpt u de KNRM

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl

nieuwe aanbouw

bestaande boothuis

Schenkingen en nalatenschappen 

Veel schenkingen aan de KNRM worden bij testament 
geregeld. De brochure ‘Uw schenking helpt levens red-
den’ is een hulpmiddel voor iedereen die erover denkt 
om de KNRM financieel te ondersteunen, ongeacht de 
vorm van de schenking. U kunt de brochure geheel vrij-
blijvend aanvragen bij het hoofdkantoor van de KNRM, 
0255-548454 / info@knrm.nl. 
De KNRM verstrekt daarbij het boek Erfenis.nl waarin 
nalatenschapsplanning en vermogensovergang door 
erven en schenken centraal staan. In begrijpelijke taal 
passeren alle relevante aspecten de revue en worden 
de belangrijkste begrippen uitgelegd. Daarnaast wordt 
vermeld hoe de afvloeiing van vermogen naar de fiscus 
zoveel mogelijk kan worden beperkt.

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

KNRM Gala wegens succes 
geprolongeerd
Het Palace Hotel (5 sterren) in Noordwijk aan Zee orga-
niseert ook dit jaar een benefietgala ten behoeve van 
de KNRM. Vorig jaar werd de eerste editie gehouden, 
met een nieuwe reddingboot voor Lauwersoog als con-
creet resultaat. Mede vanwege dat grote succes komt er 
op vrijdag 17 november een nieuwe editie. De productie 
van het gala is op meerdere fronten verbeterd. Zo is er, 
onder de bezielende leiding van acteur Peter Tuinman, 
ondermeer gekozen voor een thema. 
De opbrengst van het gala wordt in een speciaal Fonds 
op Naam ondergebracht. Op die manier draagt het 
gala bij aan een structurele aanpak van de financiële 

huishouding van de KNRM. Ondernemers die (geheel 
vrijblijvend) meer informatie wensen te ontvangen 
over het KNRM Gala kunnen zich wenden tot het 
directiesecretariaat van de KNRM, tel. 0255-548464. Wij 
sturen u graag een informatiebrochure toe. 


