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Op �� september heeft de voorzitter van de KNRM, 
de heer L.F.C. Baron van Till afscheid genomen van de 
Redding Maatschappij. Hij heeft de voorzittershamer 
doorgegeven aan de heer C. van Duyvendijk.

“Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan”, 
zo luidt een gezegde en dat geldt zeker voor mij, 
nu ik na 22 jaar afscheid neem van de KNRM (maar 
natuurlijk niet als Redder aan de wal!).

Op zo’n moment gaan er vele gedachten door je 
hoofd en kijk je onwillekeurig even achterom. Een 
tweetal woorden komen prominent naar voren: trots 
en dankbaar.

Trots ben ik op de bemanningen en de plaatselijke 
commissies van de reddingstations en op de directie, 
staf en medewerkers van het kantoor in IJmuiden. Zij 
zijn de steunpilaren van onze Redding Maatschappij, 
hun inzet is enorm. Verder ben ik trots op wat wij 
samen in die 22 jaar bereikt hebben. Nagenoeg de 
gehele vloot werd vernieuwd. Er is afscheid genomen 
van de paardenreddingboot op Ameland. Alle houten 
strandreddingboten zijn vervangen door Valentijns 
en de trouwe zelfrichtende havenreddingboten 
hebben plaatsgemaakt voor de Johannes Frederik en 
Arie Visser klasse. De langzame vletten vertrokken 
en de snelle Atlantics kwamen de vloot versterken. 
Bijna alle bemanningverblijven en boothuizen zijn 
in die periode verbouwd en gemoderniseerd. Langs 
de gehele kust, op het IJsselmeer en de Waddenzee 
zijn de blauw/oranje steunpunten duidelijk zichtbaar. 
Een aantal reddingstations werd uitgerust met 
het moderne rollend materieel en de persoonlijke 
uitrusting en training van de bemanningen voldoen 
thans aan de hoogste eisen.
Zes nieuwe reddingstations kwamen op de kaart: 
Veere, Marken, Eemshaven, Den Oever, Elburg en 
recentelijk Huizen. Al met al indrukwekkend en 
daarom ben ik best een beetje trots.

Een belangrijke mijlpaal in deze periode was het jaar 
1991 toen de ‘KNZHRM’ en de ‘KZHMRS’ besloten te 
fuseren tot één Redding Maatschappij: de KNRM. Het 
fundament voor deze fusie werd gelegd door mijn 
voorgangers J.F. Dudok van Heel en J.C. van Munster 
van Heuven.

Deze evolutie is mogelijk gemaakt door vele 
Nederlanders (inclusief alle Redders aan de wal) die 
ons financieel steunen. Daarvoor ben ik bijzonder 
dankbaar, zonder hen hadden wij het niet gered!
Ook dankbaar ben ik voor de goede samenwerking 
met de Koninklijke Marine, de Nederlandse Kustwacht, 
Rijkswaterstaat, de scheepswerven en toeleveranciers. 
Op hen konden wij bouwen!

De jaarcijfers geven ook duidelijk weer wat er 
is veranderd in de jaren dat ik bij de Redding 
Maatschappij betrokken was. In 1984 werden 400 
reddingen verricht, vorig jaar bijna 1.600.
Er werden in 1984 600 mensen gered, vorig jaar 3200.
In 1984 werd € 1,9 miljoen uitgegeven aan 
reddingmiddelen en reddingwerk. Vorig jaar was dat 
het zesvoudige. Uit giften en schenkingen ontving de 
Redding Maatschappij in 1984 € 1,8 miljoen, vorig jaar 
€ 4,4 miljoen.

Tenslotte ben ik dankbaar dat ik de Redding 
Maatschappij zo lang heb mogen besturen en de 
laatste 7 jaren aan het roer heb mogen staan, want 
voorzitter van de KNRM is de mooiste functie van 
Nederland! Met trots en dankbaarheid sluit ik een 
belangrijke periode in mijn leven af en weet ik dat het 
roer in uitstekende handen is overgegaan.

Ik zal u missen en wens u en de KNRM alle goeds toe in 
de toekomst.

L.F.C. Baron van Till

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Nieuws
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De KNRM zoekt haar voorzitter bij voorkeur uit 
maritieme kringen, of uit personen met een maritieme 
achtergrond. De heer C. van Duyvendijk wordt de �4e 
voorzitter sinds 18�4. Ook nu weer een praeses met 
“zout in de aderen”. 

“De KNRM heeft met mij een nieuwe voorzitter 
met een sterke maritieme achtergrond. Na 39 jaar 
Koninklijke Marine, waarvan de eerste 25 jaar 
dominant operationeel en varend en de laatste 14 jaar 
vooral bestuurlijk, zal mijn ervaring met en mijn liefde 
voor de zee, de maritieme wereld en de KNRM u niet 
verbazen. 
Als fervent watersporter in mijn jonge jaren en als 
professionele zeeman heb ik sinds de zestiger jaren van 
de vorige eeuw een grote bewondering en voorliefde 
voor de KNRM gehad. In latere jaren heb ik vanuit 
de Koninklijke Marine ook bestuurlijk contact met 
de KNRM gehad. De KNRM is derhalve in meerdere 
opzichten geen onbekende voor mij. Hoewel ik mijn 
marinebestaan reeds drie jaar geleden heb afgesloten, 
ben ik nog voltijds bezig bij TNO. Daarnaast vervul ik 
nog een aantal bestuurlijke functies in de maritieme 
wereld. 

Mijn nieuwe rol als voorzitter van de KNRM heb ik 
inmiddels met groot enthousiasme en inzet aanvaard. 
Leiding te mogen geven aan zo’n unieke en prachtige 
organisatie als de KNRM geeft een geweldig gevoel en 
vervult mij met trots.
 
Er liggen vele bestuurlijke uitdagingen voor ons. 
Bestuurlijk zijn er een aantal ontwikkelingen in de 
samenleving die ook de KNRM niet voorbij zullen 
gaan. De vastlegging van verantwoordelijkheden 
en bevoegdheden tussen bestuur en directie, de 
toezichthoudende rol, de noodzakelijke transparantie 
en verantwoording naar u, vragen om verdere 
stroomlijning van onze KNRM. De inbedding van de 
KNRM in de hulpverleningsketen, met behoud van 
onze (financiële) onafhankelijkheid en zelfstandigheid, 
verdient verdere structurering. De grenzen van ons 
operatieterrein, met behoud van de onszelf gestelde 
hoge normen, dienen definitief te worden vastgelegd. 
En voortdurende aandacht blijven natuurlijk 
houden: de verdere vernieuwing en instandhouding 

van de vloot en het op peil houden van ons 
vrijwilligersbestand en hun kennis en ervaring.

Kortom: er liggen vele boeiende uitdagingen voor 
ons, die ik gaarne met bestuur, directie en plaatselijke 
commissies wil oppakken. En uiteraard houden wij 
u allen als donateurs in een of andere vorm op de 
hoogte van het wel en wee van deze noodzakelijke 
professionele vrijwilligersorganisatie, van onze 
prachtige KNRM”.

C. van Duyvendijk
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Morsemedicijnen 
Op 19 december 1904 begon Nederlands eerste 
kustradiostation, Scheveningen Haven. Acht man 
en een Telefunken vonkenzender onderhielden 
vandaaruit contact met Nederlandse marineschepen 
en enkele koopvaardijschepen, zoals de ‘Noordam’ 
van de HAL. Vanaf 1912 moesten schepen met 50 of 
meer bemanningsleden een radiozender aan boord 
hebben, sinds 1927 gold 1600 BRT als minimum 
criterium. Rond 1918 verschenen telegrafiezenders 
met wereldwijd bereik. Hiervoor waren horizontale 
antennes nodig, opgehangen tussen hoge masten, 
die sindsdien het aanzicht van zeesleepboten en 

passagiersschepen kenmerkten. In 1926 maakten de 
uitbreiding van frequenties en toegenomen sterkte van 
zenders verhuizing van de luisterdienst naar IJmuiden 
noodzakelijk, om storingen van eigen uitzendingen 
op ontvangsten te vermijden. Na 1930, toen naast 
telegrafie ook radiotelefonie schoorvoetend zijn intrede 
deed, drong radiocommunicatie door tot kustwacht en 
reddingwezen; voortaan konden de ogen van –hoog 
boven de golven verheven- vuurtorenwachters de 
reddingbootschipper geleiden.
Het Haags Rode Kruis ziekenhuis begon in 1931 
met de Radio Medische Dienst. Communicatie 
met zeeschepen verliep via de telefoonlijn tussen 

De Radio Medische Dienst:
75 jaar de dokterspost der wereldzeeën
Gegeven de onverbiddellijke bewegingen, de vele draaiende delen, levensgevaarlijke trossen en het harde 
bouwmateriaal van grote zeeschepen, is het een wonder dat in de zeevaart zo weinig ongelukken gebeuren. 
Maar áls er iets mis gaat dat de medische kennis van scheepsofficieren overstijgt, kan het isolement van de 
oceaan de doorslag geven tussen leven en dood. Menig zeeman heeft in vroegere tijden het leven gelaten in 
een situatie die aan wal hoogstens als ongemakkelijk zou worden ervaren. Maar medische zorg op zee is sinds 
Piet Hein door drie ontwikkelingen sterk verbeterd: groei van medische kennis, van empirisch prutsen met 
aderlatingen, zaag en teerpot, tot  de moeder aller wetenschappen; snellere schepen, waardoor ziekten zoals 
scheurbuik zijn uitgebannen en zieken redelijk snel aan wal kunnen worden gebracht; en perfectionering van 
communicatie, van vlaggensein tot satellietverbindingen. In deze evolutie van medische zorg op zee paste de 
geboorte van de Radio Medische Dienst in 19�1.
Door Hans Vandersmissen, journalist / oud- verbindingsofficier

Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl
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ziekenhuisarts van dienst en kuststation, en vandaar 
via telegrafie, in morse, naar de schepen. Dat noopte 
tot een nauwkeurige omschrijving van de toestand van 
de zieke, want ‘even heen en weer praten’ kon niet. 
Bij vervolgvragen moest de volgende dienstdoende 
arts vaak improviseren op wat zijn collega reeds 
had bevonden. Het letter voor letter overseinen van 
telegrafie voorkwam wel misverstanden die anders in 
de communicatie -vooral in vreemde talen- konden 
ontstaan. 

Satelliet en Kustwacht
Tot 1978 speelde telegrafie de hoofdrol in maritieme 
communicatie, behalve op de vissersvloot die al vanaf 
1932 massaal op middengolftelefonie overging. Vanaf 
1957 kwamen FM-radio’s (marifoon) in zwang, die voor 
verkeer langs de kust tamelijk storingsvrije radiotelefonie 
mogelijk maakten, waarbij de arts via Scheveningen 
Radio direct met het schip kon praten. In 1976 stak 
maritieme communicatie via geostationaire satellieten 
(satcom) de kop op, wat het ‘uitmendelen’ van telegrafie 
versnelde: in 1983 stopte de marine met telegrafie, 
eind 1987 ‘sleutelde’ Scheveningen Radio het laatste 
telegrafiebericht en in 1999 hield het roemruchte station 
zelfs geheel op te bestaan. Satcom voor zeeschepen had 
radioverkeer via kuststations overbodig gemaakt. Een 
jaar eerder was telegrafie van zee verdwenen.
RMD-artsen werkten via Scheveningen Radio, dat 
verzoeken om medisch advies (MEDICALS) direct 
doorverbond. Vanaf 1987 moesten Medicals in het 
Nederlands kustgebied lopen via het Kustwachtcentrum 
in IJmuiden, al was dat de RMD-artsen niet tevoren 
verteld. Oud-operator van Scheveningen Radio Teun 
Kaagman: ‘op de dag dat het Kustwachtcentrum werd 
geopend behandelde ik het eerste RMD-geval voor 
de Kustwacht, maar de arts weigerde via ons zaken te 
doen. Op dat moment liepen er zeven ministers in het 

gebouw (één van ieder in de Kustwacht participerend 
ministerie) maar hij viel niet te overtuigen.’ Kaagman, 
in 1955 begonnen als marconist in dienst van Radio 
Holland, heeft de hele ontwikkeling van telegrafie naar 
satcom meegemaakt.

Onder KNRM-vleugels
Rond 1970 stopte het Rode Kruisziekenhuis met de 
RMD. Deze bleef onder beheer van het Rode Kruis, 
maar werd overgenomen door een aantal huisartsen die 
met elkaar diensten draaiden om permanent bereikbaar 
te zijn. De herorganisatie werd geleid door dr W. 
Steensma, die er zelfs op promoveerde. Steensma zocht 
aansluiting bij de AMVER-dienst van de Amerikaanse 
Coastguard, die dagelijks een database bijhield van 
welke schepen zich waar en met welke bestemming 
bevonden en of zij medische deskundigheid aan boord 
hadden. Bij noodgevallen kon dan de dichtstbijzijnde 
hulp worden ingeschakeld. 
In het kielzog van de teloorgang van Scheveningen 
Radio en de overgang van alle nood-, spoed- en 
veiligheidscommunicatie naar het Kustwachtcentrum, 
droeg in 1999 het Rode Kruis de RMD over aan 
de KNRM. Alhoewel de RMD wereldwijd gratis 
medische adviezen geeft aan zeevarenden, waar 
geen KNRM-boot aan te pas komt, past de dienst de 
reddingmaatschappij als gegoten. Voor acute evacuaties 
van patiënten binnen bereik van de Nederlandse 
kust kunnen reddingboten of marinehelicopters, met 
(marine)arts aan boord, worden ingezet. 
De medische kern van de tegenwoordige RMD bestaat 
uit vijf ervaren huisartsen met zilt bloed, bedreven 
in het op afstand stellen van diagnoses. Kapiteins en 
stuurlieden van Nederlandse schepen hebben een 
training ‘geneeskundige hulp aan boord van schepen’ 
doorlopen en volgen om de vijf jaar een opfriscursus. 
Met de aldus opgedane kennis, alsook met het medisch 
hoofdstuk in het handboek voor de Scheepvaart, 
kunnen zij injecteren, infusen aanleggen en fungeren 
als begrijpend aanspreekpunt voor de arts. Er zijn 
protocols voor het stadium waarin de RMD moet worden 
geraadpleegd en voor toediening van medicijnen. Aldus 
is een efficiënt systeem gegroeid, waarin de RMD-arts de 
toestand van een patiënt goed kan beoordelen, ook al 
heeft hij hem niet onder handen.  
Telediagnostiek speelt nog geen rol, maar bij 
voortschrijdende communicatie en steeds hogere 
eisen aan medische zorg, valt te verwachten dat daar 
verandering in komt,  bijvoorbeeld bij –electronisch 
meetbare- cardiologische stoornissen. Maar hoe ver de 
communicatietechniek ook zal voortschrijden: artsen 
aan de telefoon met feeling voor wat een zeeman kan 
plagen en belagen blijven ook de komende 75 jaar de 
onmisbare pijlers van de RMD.
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Reddingrapporten

Solozeiler breekt heup
Veere - 12 augustus 2006

Wind: NO 3

De bemanning van de Veerse reddingboot werd 
gealarmeerd voor een medische evacuatie vanaf een 
zeiljacht nabij boei 31 in de buurt van Kortgene. De 
schipper van het jacht “De schrik van Westzaan” was 
in een onweersbui op het voorschip van zijn zeiljacht 
uitgegleden en had daarbij vermoedelijk zijn heup 
gebroken. De man had veel pijn en was niet in staat 
zich te bewegen. Door met zijn armen te zwaaien 
probeerde de man hulp van passerende bootjes te 
krijgen, maar niemand begreep zijn bedoelingen. 
Uiteindelijk zagen een attente man en vrouw in een 
passerende speedboot dat er iets aan de hand was en 
kwamen poolshoogte nemen. Toen men zag dat de 
ongelukkige watersporter dringend hulp nodig had 
werd met de GSM 112 gebeld.

De reddingboot voer onmiddellijk uit naar de 
opgegeven positie. In Wolphaartsdijk werd het 
verpleegkundig personeel met de nodige medische 
apparatuur aan boord van de reddingboot genomen 
en werd direct koers gezet richting het zeiljacht. De 
solozeiler werd verzorgd en klaargemaakt voor vervoer. 
Met een brancard werd de man overgenomen op 
de reddingboot en kon koers gezet worden naar de 
ambulance aan wal. Het slachtoffer werd vervolgens 
overgebracht naar het Oosterschelde ziekenhuis om 
daar verder te worden verpleegd.

De Veerse redders ontfermden zich vervolgens over het 
zeiljacht van de solozeiler en leverden na overleg het 
jacht af bij de havenmeester in Wolphaartsdijk. Daarna 
keerde de reddingboot terug naar het reddingstation 
in Veere.



Vliegeraar verdrinkt na val 
Noordland-Burghsluis - 9 juli 2006 

Wind: W 4

Ter hoogte van het strand van Roompot 
Marina hadden badgasten een vliegeraar 
vanaf het strand in de Oosterschelde zien 
belanden. Daarna werden geen tekens van 
leven meer waargenomen en dus werd 
alarm geslagen. Toen de reddingboot Harder 
arriveerde, was de brandweer er net in 
geslaagd de 37-jarige man op het droge 

te krijgen. De reddingbootbemanning, het  
ambulancepersoneel en personeel van de 
traumaheli, hebben in een gezamenlijke 
inspanning gevochten voor het leven van 
de man, maar het mocht niet baten. De 
man werd in kritieke toestand naar het 
ziekenhuis vervoerd en is daar later in de 
week overleden. Het slachtoffer was, nadat 
hij verstrikt geraakt was in de lijnen van de 
vlieger vermoedelijk door verdrinking om 
het leven gekomen.

Zeilschip stuurloos
Cadzand - 20 augustus 2006

Wind: ZW 7

Om vier uur in de middag kwam de melding 
dat een zeilschip stuurloos in de monding 
van de Westerschelde dreef. De reddingboot 
Winifred Lucy Verkade-Clark was snel ter 
plekke, ongeveer een mijl noordnoordwest 
van markeringston de Segre. Een zeilschip van 
ongeveer 15 meter lang, met elf mensen aan 
boord, was stuurloos omdat er een touw in 
de schroef terecht was gekomen. 

Een dag eerder was het schip met bemanning 
vanuit Oostende vertrokken richting 
Middelburg, waar voor de nacht de haven 
was opgezocht om de volgende dag de 
terugweg te aanvaarden. De aantrekkende 
wind gooide echter roet in het eten. Bij het 
binnenhalen van het voorzeil raakte een 
schoot los die in de schroef terecht kwam. 
De bemanning besloot hierop een pan-pan 
bericht uit te zenden.

Bij aankomst van de reddingboot zijn twee 
KNRM bemanningsleden aan boord gegaan 

en hebben een spruit bevestigd 
waarna de sleeptros kon 
worden aangebracht. Na een 
half uur bleek de spruit te zwak 
en knapte. Daarom werd de 
sleep opnieuw aangebracht, 
rechtstreeks op de mast van 
het zeilschip. Met een snelheid, 
over de grond van ruim vijf 
knopen werd de sleep naar 
Breskens voortgezet. Het 
zeilschip werd afgemeerd 
aan de passantensteiger 
onder toeziend oog van de 
havenmeester.
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Zoekactie naar overboord 
geslagen zeeman 
Diverse reddingstations -

4 juni 2006 

Wind: NW 2

Een coaster die zich in de 
hoofdvaarroute bevond meldde aan 
de Kustwacht een man overboord. 
Het Kustwachtcentrum vroeg de 
reddingboten Graaf van Bylandt, 
Beursplein 5 en Francine Kroesen 
om ter plaatse te gaan voor een 
uitgebreide zoekactie. Aan de 
hand van wind en stromingen werd 
door de Kustwacht een zoekgebied 
bepaald. De Graaf van Bylandt 
werd benoemd tot On Scene 
Coördinator. Vanuit de lucht kregen 
de reddingboten ondersteuning van 
twee helikopters. Na verloop van 
tijd sloot het politievaartuig RP 48 
zich aan bij de zoekende eenheden. 
Toen er na een tijdje nog niemand 
was gevonden, besloot het 
Kustwachtcentrum het zoekgebied 
te vergroten. De eenheden werden 
in twee groepen verdeeld. Hierna 
werd het levensloze lichaam van 
de zeeman snel gevonden. De 
bemanning van de Graaf van 
Bylandt haalde de man uit zee 
en droeg het stoffelijk overschot 
over aan de RP 48, die het naar 
Den Helder bracht voor verder 
onderzoek. 
Aan boord van de coaster is later 
een afscheidsbrief van de man 
gevonden.

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Ernstig gewonde vrouw van boord gehaald 
Harlingen - 19 juli 2006 

Wind: NW 5

Reddingboten van de KNRM verrichten regelmatig medische evacuaties 
(Medevacs). Meestal zijn dergelijke acties ten bate van de beroepsvaart 
of viskotters. Ditmaal betrof de melding een Medevac voor een zeiljacht 
in de Blauwe Slenk. Een vrouwelijke opvarende had een klap van de giek 
gekregen. De Kustwacht alarmeerde de reddingboot Wiecher en Jap 
Visser-Politiek van station Harlingen, alsmede ambulancepersoneel. Toen 
de verpleegkundigen bij het boothuis arriveerden, vertrok de reddingboot 
met spoed richting de Blauwe Slenk. Daar troffen de redders het zeiljacht 
No Ordinary Love aan. Het bergingsvaartuig Northern Diver had reeds 
een bemanningslid overgezet, die bezig was de situatie te stabiliseren. De 
Wiecher en Jap Visser-Politiek zette de verpleegkundigen over, alsmede een 
opstapper van de reddingboot. Aangezien gevreesd werd voor wervelletsel, 
werd de patiënt met de uiterste zorg gestabiliseerd en vervolgens op een 
wervelplank gefixeerd. Hierna kon de vrouw aan boord van de reddingboot 
worden genomen. Deze voer vervolgens met gepaste snelheid naar de 
Harlinger haven. Daar stond een ambulance gereed om het slachtoffer naar 
het ziekenhuis in Sneek te brengen. Eén van de opstappers bleef aan boord 
van het zeiljacht om de overige opvarenden mentaal te ondersteunen.  

Groot alarm voor neergestorte F1� 
Diverse reddingstations - 19 juli 2006 

Wind: NO 5

Direct nadat de crash van een straaljager was gemeld 
aan de Kustwacht, gingen de piepers af van veel KNRM-
bemanningen aan de Waddenzee. De reddingboten 
Arie Visser (Terschelling), Graaf van Bylandt (Vlieland), 
Beursplein 5 (De Cocksdorp), Francine Kroesen (De 

Koog) en de Huibert Dijkstra (Vlieland) werden alle 
naar de opgegeven crashlocatie gedirigeerd. De 
reddingboten zochten het gebied systematisch door, 
maar vonden enkel brokstukken van de neergestorte 
vliegmachine. De piloot had zich weten te redden met 
zijn schietstoel en werd gevonden door een eveneens 
gealarmeerde reddinghelikopter van de Koninklijke 
Luchtmacht uit Leeuwarden. De piloot is ter observatie 
naar het ziekenhuis gebracht.



Arm afgerukt op Gouwzee
Marken - 16 juli 2006

Wind: N 3

Uit het verslag van schipper Mathijs Boes:
Tijdens werkzaamheden in het boothuis kregen wij 
het bericht van een omstander dat er een gewonde 
man aan boord van een bootje in de haven was. Ter 
plaatse bleek dat de arm van een jongen volledig 
afgerukt was. Na eerste hulp verleend te hebben is het 
slachtoffer overgedragen aan personeel van ambulance 
en traumahelikopter. Tijdens de eerste hulpverlening 
kwam het bericht dat de arm van het slachtoffer nog 
op de plaats van het ongeluk, circa 300 meter ten 

oosten van de 'Blinde Baak' in de Gouwzee zou moeten 
liggen. Direct via de Alarmcentrale duikers besteld en 
met de Frans Verkade naar Monnickendam gevaren om 
hen op te pikken. Toen de duikers aan boord waren, 
naar de locatie gevaren. Na ongeveer een half uur 
zoeken door de duikers kwam het bericht van het AMC 
dat het medisch niet meer mogelijk was om de arm 
terug te plaatsen, waarna de zoekactie werd gestaakt. 
Vermoedelijk is het ongeval gebeurd tijdens het slepen 
van een luchtbed op hoge snelheid. Op de een of andere 
manier is de arm of hand van het slachtoffer verstrikt 
geraakt in het sleeptouw, waarna er plotseling spanning 
op het touw kwam. Hierdoor werd de arm bij de 
schouder volledig afgerukt.

Zeiler onwel 
Katwijk aan Zee - 15 juni 2006 

Wind: NW 6 

De schipper van het zeiljacht My 
Fair Lady verzocht de Kustwacht 
om een reddingboot. Eén van de 
opvarenden was onwel geworden 
en de schipper achtte het niet 
verantwoord om met deze man 
verder te varen. De Katwijkse 
reddingboot De Redder was op 
zee en bood het KWC aan om 
poolshoogte te gaan nemen. 
Schipper Theo de Ruyter ging met 
De Redder langszij en zette twee 
opstappers over. De opstappers 
onderzochten de man en achtten 
het verstandig om de man mee te 
nemen naar de wal. De zeiler werd 
overgezet op De Redder. Voor de 
zekerheid gingen twee familieleden 

mee naar de Scheveningse haven. 
Vier dagen na de actie stuurde 
de zeiler een bedankbrief, die 
hij afsloot met de woorden: 
"Nogmaals dank en blijf doorgaan 

met het prachtige werk dat jullie 
doen. Ik weet zeker dat er dan 
nog vele dankbare mensen bij 
komen". De man meldde zich aan 
als Redder aan de wal.

9  De Reddingboot  verslag 193
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Duikers vermist
Noordland - 27/28 augustus 

2006

Wind: NO 5

Uit het verslag van schipper 
Johannes Post:
Om 14.50 uur opgepiept voor 
een duiker in moeilijkheden bij 
Gorishoek. Onderweg geregeld 
dat ook de Koopmansdank naar 
de plek zou gaan. Het KWC gaf de 
volgende info: 2 duikers bij O 31 
vermist, vanaf 12.30 uur al beneden 
water en eerst gezocht door 
vrienden, daarna hulp ingeroepen 
bij KWC. Bij het zoeken kregen 
we hulp van verscheidene boten 
van de brandweer en politie. Ook 
een helikopter was ter plekke. Om 
15.35 uur aangekomen en juist 
op dat moment gaf de helikopter 
door dat er duikers gesignaleerd 
waren beoosten Gorishoek. Bij een 
opkomend tij en westenwind zou 
dat kunnen. Het bleken andere 
duikers te zijn. Hier was alles in 
orde. We kregen opdracht om 
oostelijker bij de Oesterdam te 
zoeken. Toen we hier niets vonden 

kregen we de taak om in de 
zuidelijker gaten bij de boeien te 
zoeken. We gingen het Lodijksche 
Gat in en langs de rode boeienlijn 
ontdekten we de duikers om 16.45 
uur bij LG10-12. 
Het is een pracht om dit moment 

mee te maken. Vooral voor de 
duikers. 
De twee aan boord genomen en 
gelijk KWC gemeld dat de duikers 
gevonden waren en alles in orde 
was. De Koopmansdank werd 
opgedragen om naar ons toe te 
komen. Deze hadden ambulance- 
personeel aan boord. Hierna de 
duikers op de Koopmansdank gezet. 
Samen naar Gorishoek gevaren en 
de mensen aan de kant gebracht. 
Alles werd verder geregeld en we 
zijn met de Harder weer naar het 
station teruggegaan. Om 17.20 
uur op station, gebunkerd, alles 
schoongespoten, klaar voor de 
volgende actie.

Dramatisch duikongeval 
voor Goereese kust 
Diverse reddingstations -

8 juli 2006 

Wind: ZW 3

De reddingboten Koopmansdank 
(Noordland-Burghsluis), Christien 
(Stellendam) en Jeanine Parqui (Hoek 
van Holland) kregen deze zaterdag, 
aan het eind van de middag, 
gelijktijdig alarm. In de display van 
de alarmontvanger werd gemeld 
dat er een duiker vermist werd in 
positie 51.53 N 003.32 E. Naast de 
genoemde reddingboten zetten ook 
het Kustwachtvaartuig Zeearend 
en een Belgische reddinghelikopter 
koers naar de opgegeven positie. De 
Zeearend werd aangewezen als On 
Scene Coördinator.

Een uur na de melding waren alle 
eenheden opgelijnd en begon de 
nauwkeurig uitgezette zoekactie. 
Gedurende de urenlange zoekactie 
losten verschillende helikopters 
elkaar af. De varende eenheden 
bleven ter plaatse tot de actie als 
gevolg van de invallende duisternis 
moest worden gestaakt. 
De vermiste duiker was met meer-
dere personen op een wrak aan 
het duiken geweest, op ongeveer 
25 meter diepte. Toen de man op 
het afgesproken tijdstip niet boven 
kwam, werd direct alarm geslagen. 

Vanaf het duikschip daalden twee 
duikers af om te zoeken, helaas 
zonder resultaat. De volgende 
dagen werd het zoeken naar het 
slachtoffer hervat, uiteindelijk 
met succes. Meer dan het aan land 
brengen van het stoffelijk overschot 
konden de redders niet doen.

Gelukkig lopen dergelijke acties 
ook wel eens goed af, getuige 
het volgende verslag waarbij 
wederom reddingstation Noordland 
betrokken was.

Reddingbootschipper Johannes Post: 
“Dit soort acties zijn erg bijzonder, het 
is mooi om bij de KNRM te werken”
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Oude zeekaart voldoet niet meer 
Den Helder - 13 juni 2006 

Wind: NO 5 

Voor het Duitse zeiljacht Corona golden ideale zeilomstandigheden op de 
late dinsdagavond. Echter, de waddenkaart uit het jaar 2000, waarop door de 
Duitse zeilers werd genavigeerd, gaf een andere vaarroute dan de werkelijke 
situatie. In het zicht van de haven van Oudeschild liep het jacht, onder zeil, 
stotend over de Bollen, totdat zij met de kiel goed vast kwam te zitten. De 
bemanning van de Dorus Rijkers kreeg om 21.31 uur alarm en was een klein 
half uur later ter plaatse. Ook voor de bemanning van de reddingboot was 
het even goed opletten en nauwkeurig manoeuvreren. Er stond rondom het 
jacht maar 90 centimeter water. Het zeiljacht lag keurig op één oor onder 
zeil en hobbelde met elke golftop een metertje verder over de plaat. 
Aangezien het bijna hoogwater was, was haast geboden. Schipper Coen 
Bot besloot twee bemanningsleden op het zeiljacht af te zetten en een 
sleepverbinding tot stand te brengen. Toen de verbinding gereed was, 
zocht Bot de snelste weg naar dieper water. Het jacht kwam al snel vlot en 
kon haar reis op eigen kracht vervolgen. 

Het kan nog gekker! 

Een oude zeekaart gebruiken is niet verstandig, maar het kan nog 
gekker! De bemanning van de Koos van Messel (IJmuiden!) kreeg in de 
avond van 23 juli een telefonische melding van een jacht. De watersporter 
vertelde dat hij op het strand was verdaagd, iets ten zuiden van 
IJmuiden. De Koos van Messel ging ter plaatse, maar vond geen jacht. 
Getracht werd om de man herkenningspunten te laten noemen, zodat 
de reddingbootbemanning op basis van die kennis kon bepalen waar het 
jacht zich moest bevinden. Dit lukte niet. Daarop werd de man gevraagd 
een vuurpijl af te schieten. Aldus geschiedde. Enkele seconden later kreeg 
de bemanning van de reddingboot Arie Visser alarm. De melding betrof 
een rode vuurpijl. Saillant detail: de Arie Visser ligt gestationeerd op 
Terschelling!! Knap stukje navigatie van deze watersporter… 

Bromfietser uit zee gered
IJmuiden - 29 augustus 2006

Wind: NW 7

Maandagavond is de vaste oefen-
avond voor de bemanning van 
reddingstation IJmuiden, maar van 
oefenen zou dit keer geen sprake 
zijn. Even na zeven uur werd de 
 reddingboot Koos van Messel gealar-
meerd op verzoek van de IJmuider 
Reddingsbrigade. Ooggetuigen 
 hadden een man op een bromfiets 
van de zuidpier zien spoelen.

Een passerende loodstender hielp 
mee met het lokaliseren van het 
slachtoffer en had de man snel in 
het vizier. Hij lag tussen de grote 
betonblokken van de pier op een 
onbereikbare plek voor de redding-
boot. Daarom besloot schipper Ton 
Haasnoot een opstapper met een lijn 
naar de pier te laten zwemmen om 
het slachtoffer bij te staan. Door de 
noordwesten wind kon de opstap-
per relatief veilig in de luwte op de 
pier klauteren, maar het gevaar van 
brekende golven over de pier bleef 
bestaan. 

Bij het slachtoffer aangekomen 
leken de verwondingen mee te 
vallen. De opstapper besloot de 
man via het water in veiligheid te 
brengen na hem te hebben voorzien 
van een reddingvest. De bemanning 
van de Koos van Messel haalde de 
twee met de lijn aan boord van de 
reddingboot. 

Eenmaal terug bij het reddingstation 
werd het slachtoffer overgedragen 
aan de ambulance. Terwijl de 
onfortuinlijke bromfietser door 
het ambulancepersoneel verzorgd 
werd kwam een nieuwe melding 
binnen voor een voor top en takel 
drijvend jacht in de Haringhaven. De 
bemanning sprong aan boord voor 
een volgende hulpverlening. Even 
later bleek het jacht echter al veilig 
aan de kade te liggen.
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Jan van Engelenburg evacueert gewonde 
sportvisser 
Scheveningen - 21 juli 2006 

Wind: W 2

Op deze vrijdagochtend nam de schipper van de 
sportvisboot Maria contact op met Den Helder Rescue 
om te melden dat hij een gewonde aan boord had. 
Een 72-jarige opvarende was van de trap geval-

len en had daarbij een kwetsuur opgelopen. Het 
Kustwachtcentrum bracht de schipper in contact 
met de Radio Medische Dienst, die op basis van de 
situatiebeschrijving opdracht gaf tot evacuatie. De 
Kustwacht alarmeerde hiervoor de reddingboot Jan 
van Engelenburg, station Scheveningen. De Maria zette 
koers richting Scheveningen, teneinde de aanvaartijd 
van de reddingboot te bekorten. De reddingbootbe-
manning wachtte gealarmeerd ambulancepersoneel 
op en ging vervolgens richting de opgegeven positie. 
Ter plaatse gekomen werd het ambulancepersoneel 
overgezet op de kotter, vergezeld van twee KNRM-
 optstappers. De patiënt lag benedendeks. De man werd 
door de verpleegkundigen gestabiliseerd en door de 
opstappers aan boord van de reddingboot gezet. De 
Jan van Engelenburg ging volle kracht richting haven, 
alwaar een ambulance klaar stond. De situatie van de 
man werd dusdanig ernstig ingeschat dat de ambu-
lance onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis 
reed. Daar heeft de sportvisser van zijn verwondingen 
 moeten herstellen. 

Houten schip gered van stenen
Hindeloopen, 6 augustus 2006

Wind: W 3

Op 6 augustus ging voor de Hindeloopers de pieper 
met de melding: Vaartuig Stuur/Motor Problemen, 
Prio 1. Bij het uitvaren werd bekend dat het jachtje 

vlak voor de haveningang van Hindeloopen lag en dat 
het geen roer meer had. Enige haast was wel vereist 
aangezien het jachtje door vrij krachtige wind recht 
op de grote keien van de jachthaven werd geblazen. 
Het jachtje kon nog net voor de stenen vandaan 
worden gehaald zodat iedereen opgelucht adem kon 
halen.

De reddingboot 
Narwal is snel 
ter plaatse. Het 
zeiljacht ligt recht 
voor de haven.
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Geachte KNRM,

Als kind van 10 jaar las en herlas ik al het 
indrukwekkende boekje ‘De reddingboot 
komt!’ van de oud-directeur H.Th. de 
Booy van de K.N.Z.H.R.M., waarin alle 
aspecten van het reddingwezen aan bod 
komen. Het boekje heeft nog altijd een 
ereplaats in mijn boekenkast. 

Na zo’n 20 jaar redder aan de wal was het op 9 
juli jl. dan zover dat de hulp mijzelf betrof. Met 
mooi zomerweer voer ik omstreeks 12 uur met mijn 
kajuitjachtje ‘Frijbûtser’ (7 m) door de sluis van Den 
Oever op weg naar Den Helder. Met mijn ietwat 
romantische kijk op het varen heb ik wel een sextant, 
radio en vuurpijlen aan boord, maar geen marifoon. 
Onder druk van mijn vrouw zijn daaraan recentelijk 
wel een nood-mobiel en een nood-GPS toegevoegd.
Het weerbericht op mijn wereldontvanger voorspelde 
‘s morgens prachtig zomerweer met weinig wind, 
dus met mijn gewone fok en grootzeil was ik eerder 
onder- dan overtuigd. In het Verversgat trok de wind 
al wat aan, en elk half uur kwam daar een Beaufort 
bij, tot het ZW 7 werd, d.w.z. veel te veel voor het 
staande tuig. De zee werd woester met hogere golven 
en stroom uit het Marsdiep. Ik trachtte te ankeren 
in het ondiepere water nabij De Bollen, om de 
stormfok en het tweede rif aan te brengen, maar de 
snel oplopende Bollen kregen mij toch te pakken. Bij 
elke golf ging de boot verder de plaat op en kraakte 
vervaarlijk onder de heftige slagen van de kiel op het 
keiharde zand. Hoe lang zou dit goed gaan? 
Na het uitbrengen van het anker en het bergen 
van de zeilen zocht ik om 14.30 uur met mijn nood-
mobiel contact met de Kustwacht en legde uit wat 
mijn situatie en positie was. Het ontbreken van een 
marifoon speelde mij nu parten! Door het gieren van 
de wind en het beuken van de golven kon ik slechts 
enkele flarden van de Kustwacht verstaan. Na voor 
alle zekerheid mijn oproep nog 2 keer te hebben 
herhaald, heb ik de mobiel uitgezet en wachtte ik in 
spanning af. Hadden ze mijn oproep goed ontvangen 
en zou de reddingboot wel komen? En kwamen ze 
op tijd om mijn boot te redden voor die tot wrakhout 
was gereduceerd?
Maar jawel, na korte tijd verscheen daar de 
Dorus Rijkers, die echter op afstand moest blijven 
liggen wegens zijn grotere diepgang. Een tijdje 
later verschenen ook 2 kleinere boten van Texel, 

waarvan 2 stoere opstappers in 
overlevingspakken met een tros 
wadend door het ruige water contact 
maakten en aan boord klommen. 
Vanaf dat moment wist ik mij veilig! 
Door al de reddingsverslagen in uw 
periodiek De Reddingboot, die ik 
altijd met interesse lees, was het net 

alsof ik dit al eerder had meegemaakt.
Snel hadden ze alles onder kontrole. De tros met 
een paalsteek om de mastvoet belegd, even trekken 
naar het anker om dat te bergen, en vervolgens ging 
het met al die PK’s moeiteloos van de plaat af naar 
dieper water. Met 8 knopen door het water, tegen 
golven en stroom, werd de Frijbûtser halfplanerend 
en met klappend voorschip naar Den Helder gesleept 
en om 17.00 uur vastgemaakt aan de steiger naast de 
reddingboten van de KNRM.

Uiteraard heb ik uw mensen toen al bedankt, ook 
voor het opofferen van hun vrije zondag, maar ik 
heb de behoefte dat in deze brief te bevestigen.
Bemanningen van de Dorus Rijkers en vooral van de 
boten van Texel: Hierbij nogmaals mijn grote dank 
voor jullie inzet en professionele aanpak om mijn 
persoon en mijn boot in veiligheid te brengen. Voor 
jullie misschien een eenvoudige redding, voor mij 
echter een ontzetting uit een uitermate penibele 
situatie die zonder jullie hulp verkeerd had kunnen 
aflopen.  
Ook de Kustwacht in Den Helder wil ik bedanken 
voor het oppikken en doorgeven van mijn schamele 
noodoproep. Deze stranding heeft mij weer enige 
lessen geleerd en één daarvan is dat een mobiel ter 
zee geen adequate vervanging is voor een marifoon. 
Het Marcom-B diploma lag al 10 jaar gereed; met 
vaderdag moet nu de marifoon toch maar volgen. 
Na het afmeren moesten uiteraard nog enige 
formulieren worden ingevuld. Grote indruk maakte 
daarbij op mij het hartelijke en kordate optreden 
van de nog jonge opstapper Martine met wie ik nog 
een interessant gesprek had over de KNRM en haar 
beleving daarbij.
Met zulke jonge mensen kan de KNRM haar 
toekomst zeker met vertrouwen tegemoet zien.

Met grote dank en hartelijke groet,
van uw redder aan de wal,

Adriaen Readbergen
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Per 1 januari �00� zijn schenkingen en nalatenschappen 
aan de KNRM vrijgesteld van schenkings- en 
successierecht. Voorheen bedroeg deze belasting 8%. 
Aangezien de KNRM voor een belangrijk deel wordt 
gesteund door nalatenschappen en schenkingen, 
komen deze bijdragen nu volledig belastingvrij ten 
goede aan het reddingwerk.

De vrijstelling geldt voor alle schenkingen en 
nalatenschappen. Met een kleine moeite kunt u via een 
notariële akte de KNRM steunen met fiscaal voordeel 
voor uzelf. 

Bijvoorbeeld: wanneer u nu jaarlijks tenminste € 50,- of 
meer doneert, of dit wilt gaan doen, dan geven we u 
in overweging een periodieke schenkingsakte te laten 
opmaken. U heeft dan vijf jaar lang een extra aftrekpost 

bij uw aangifte inkomstenbelasting, zonder dat u de 
giftendrempel hoeft te halen. U kunt in dat geval ook 
overwegen het schenkingsbedrag te verhogen met het 
voordeel dat u over het oude bedrag geniet. 
Een volmacht invullen is het enige dat u er voor hoeft 
te doen. De akte wordt door de notaris van de KNRM 
opgesteld en aan u opgestuurd. 

Over het schenkings- en erfrecht en periodiek schenken 
leest u alles in de speciale brochure “Uw schenking 
helpt levens redden” en het boek Erfenis.nl, dat de 
KNRM u graag kosteloos toestuurt.
U kunt dit telefonisch aanvragen (0255 548454) of via 
de website www.knrm.nl.

Colofon
De Reddingboot, verslag 193, 
jaargang 96, nummer 4

Stichting Koninklijke 
Nederlandse Redding 
Maatschappij 
Opgericht op 11 november 
1824. De KNRM wordt 
sindsdien uitsluitend door 
vrijwillige bijdragen in stand 
gehouden.

Beschermvrouwe:
H.M. de Koningin

Bestuur:
voorzitter:
C. van Duyvendijk
vice-voorzitter:
Mr. P.A. van den Brandhof
penningmeester:
Drs. R.J. Meuter

J.W. Doeksen
Prof. Mr. M. van Olffen
Mr. J.P. Peterson
Ir. J.D. Smit
Mr. J. Willeumier

Directie:
S.E. Wiebenga
R.A. Boogaard

Postadres:
Postbus 434
1970 AK  IJmuiden

Internet:
www.knrm.nl
e-mail: info@knrm.nl

Kantoor en werkplaats:
Haringkade 2
1976 CP  IJmuiden
telefoon: 0255-548454
telefax:    0255-522572

Bankrelaties Nederland:
Postbank: rek.nr. 26363
IBAN giro
NL89 PSTB 0000 0263 63
BIC PSTBNL21
Rabobank:
rek.nr. 37.35.46.181
IBAN bank
NL27 Rabo 0373 5461 81
BIC RABONL2U
Bank Duitsland:
ABN-AMRO Bank, Frankfurt
Bankleitzahl 50230400
Konto nr. 1430629.002
Bank België:
Fortis,
Rek.nr. 035-1685849.30

Inschrijfnummer 
K.v.Koophandel:
411 99789

Samenstelling
KNRM
Vormgeving en lithografie
Spider Media, Voorhout
Drukwerk
Hoontetijl, Zwolle

© 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
Bemanning Cadzand: 7
Bemanning Den Helder: 11
Bemanning Harlingen: 8
Bemanning Katwijk aan 
Zee: 9a
Arie van Dijk: 1, 2, 3
Jos Komen: 12b
Jan de Koning: 6, 9b, 10
Peter van der Laan: 4, 5, 14
Daan Overduin: 12a

Schenken aan de KNRM
met belastingvoordeel



15  De Reddingboot  verslag 193Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl

Eind 2006 start de KNRM met een nieuwe wervings-
campagne om te groeien naar 100.000 Redders aan de 
wal (donateurs). Op dit moment weet de KNRM zich 
gesteund door 75.000 trouwe supporters. De KNRM 
is sinds 1991 flink gegroeid. Meer hulpverleningen, 
meer reddingstations en meer redders zorgden voor 
nog betere dienstverlening. Ook het aantal nieuwe 
Redders aan de wal nam toe. Maar de kosten stegen 

harder dan de inkomsten. Om weer gelijke tred 
te kunnen houden zoekt de KNRM 25.000 nieuwe 
Redders aan de wal.

Helpt u mee? Stuur onderstaande coupon, met nieuwe 
donateur aan ons toe. Of gebruik www.knrm.nl om een 
nieuwe Redder aan de wal aan te melden.
Iedere gift vandaag is morgen een redding!

Gezocht: 25.000 Redders aan de wal

Vrijhouden voor administratie

 Girorekening Bankrekening

Ja, ik word ‘Redder aan de wal’ van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en steun daarmee het werk van redders op zee.

 Ik machtig de KNRM tot wederopzegging het  
 onderstaande bedrag van mijn rekening af te schrijven.

 Bedrag  Elk
   15  jaar
   25  halfjaar
   35  kwartaal
   45
  ander bedrag  .........  Stuur mij een acceptgiro

Naam: heer/mevrouw

Adres

Postcode Woonplaats

Datum

Ik ben actief watersporter/beroepsvarende

Handtekening

✁

Eindresultaat oud geld actie
De inzamelingsactie tijdens Reddingbootdag is een 
onverwacht groot succes geworden.
Honderden kilo’s oude guldens zijn versjouwd. 
Alle gangbare guldens zijn ingewisseld en de 
bijzondere munten (zilver en zelfs goud) zijn tegen 
verzamelaarswaarde verkocht. De 48 kilo aan centen 
en vreemde munten werden bij een metaalhandelaar 
verzilverd.
Resultaat: fl. 23.116,91 is omgewisseld bij de 
Nederlandse Bank naar € 10.490,-. De bijzondere 
munten leverden in totaal € 1.090,- op.
Met dank aan iedereen die deze fantastische 
opbrengst mogelijk heeft gemaakt.

Met KNRM-wijn 
schenkt u dubbel! 
Sinds kort bestaan er 
heuse KNRM-wijnen, 
dank zij een initiatief 
van Baarsma Wine Group 
uit Gorredijk, die een 
deel van de omzet bij 
wijze van gift afstaat 
aan de KNRM. De rode 
en witte Zuid-Afrikaanse 
kwaliteitswijnen dragen 
een KNRM-label en 
worden uitsluitend via de Redding Maatschappij 
verkocht. Wanneer u besluit de wijnen te bestellen, 
schenkt u dus dubbel. U schenkt uzelf een glas in en u 
schenkt onze bemanningen een goed smakende gift. 
Een mooie combinatie voor de komende feestdagen! 
Kijk voor meer informatie op www.knrm.nl/wijn.
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Kerstkaarten van de KNRM zijn een traditie. Elk jaar 
sturen duizenden Redders aan de Wal de beste wensen 
aan familie en vrienden via een KNRM-kaart. De 
opbrengst van de kerstkaartenactie komt in zijn geheel 
ten goede aan het reddingwerk van de KNRM. Via een 
kerstkaart kunt u uw relaties op de hoogte brengen 
van het reddingwerk langs de Nederlandse kust. U 
combineert het nuttige dus met het aangename.

Dit jaar zijn er drie kleurrijke kunstwerken geselecteerd 
en is er een speciale “Kerstkleurkaartenset” voor 
kinderen, die kan worden versierd en gekleurd om als 
persoonlijk getint kaartje te versturen.

Kerstkaartenactie 2006

De dubbelgevouwen kaarten (13 x 16,5 cm) zijn zowel 
mét als zónder wens te krijgen. De kaarten worden 
geleverd met passende enveloppen. De dozijnprijs van 
€ 8,50 is inclusief verzendkosten. 

Kijk voor meer informatie over de kerstkaartenactie in 
de bijgevoegde reddingwinkelcatalogus of bestel online 
op www.reddingwinkel.nl 

Alvast prettige feestdagen toegewenst. Hartelijk dank 
voor uw steun!

Nieuwe winkelproducten 
Op veler verzoek is de KNRM-schippersmuts in ere 
hersteld! De muts is van zuiver wol en is opgesierd met 
de maatschappijvlag van de KNRM. Ideaal voor aan 
boord!  

Eindelijk is er weer een kinderboek over het werk van 
de KNRM! Redding op het Randje is een 170 pagina’s 
dik leesboek, met daarin spannende avonturen van 
de redders van Terschelling. Vanaf 10 jaar. Een uniek 
cadeau voor Sinterklaas of Kerst!

Geloof het of niet, maar de vraag naar een KNRM-
winkelwagenmuntje neemt hand over hand toe. 
Handig in het gebruik, een must voor de verzamelaar! 

De nieuwe producten zijn te bestellen met de 
antwoordkaart van de winkelbrochure, maar ook 
via www.reddingwinkel.nl Met een aankoop uit de 
Reddingwinkel steunt u het reddingwerk van de 
KNRM. 

Reddingwinkel


