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Lauwersoog verwelkomt 
‘galaboot’
Het KNRM Gala 2005 leverde de KNRM een nieuwe 
reddingboot op voor het reddingstation Lauwersoog. 
Ruim een jaar na de bewuste gala-avond kon 
schipper Bert de Boer en zijn bemanning de beloofde 
reddingboot op 4 november 2006 in Lauwersoog 
verwelkomen. De nieuwe reddingboot (type Atlantic 
75) werd die dag gedoopt door Esther Mak, de partner 
van Palace Hotel-directeur Stefan Dubbeling. De boot 
kreeg de opvallende naam Palace Noordwijk. 
Waar normaliter champagne wordt gebruikt bij de 
doop van een nieuwe reddingboot, daar betekende 
de doopplechtigheid van de Palace Noordwijk tevens 
de officiële ingebruikname van de speciale KNRM-
wijnen. De witte KNRM-wijn werd over de tube van 
de reddingboot uitgegoten, waarbij Esther Mak 
de bemanning een behouden vaart wenste en alle 
aanwezigen het glas hieven. Meer over de speciale 
KNRM-wijnen: www.knrm.nl/wijn 
In Lauwersoog vervangt de Palace Noordwijk de 
veel kleinere reddingboot Steur. Hierdoor zijn de 
mogelijkheden van het reddingstation, dat jaarlijks 
ongeveer zeventig keer in actie komt, aanmerkelijk 
toegenomen, met name voor wat betreft de acties op 
het Lauwersmeer. Voor op de Waddenzee heeft het 
reddingstation de beschikking over de reddingboot 
Annie Jacoba Visser (type Valentijn).

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Nieuws

Urker redders eindelijk
onder dak 
Voor de bemanning van de Urker reddingboten 
Koningin Beatrix en Nagel kwam er op 30 september 
een einde aan een lange periode, waarin zij 
huisden in een container, in afwachting van een 
nieuw bemanningsverblijf. Dankzij tal van lokale 
fondsenwervingsacties, ondersteuning van het 
lokale bedrijfsleven en een verzoek om giften in 
De Reddingboot kwam er een nieuw verblijf in de 
verbouwde schotbalkenloods naast het sluiscomplex. 
Van alle spontane schenkers deed mevrouw A.J. 
Scheltema uit Lelystad de grootste duit in het zakje. 
Zij kreeg daarom het verzoek een naam voor het 
verblijf te bedenken en tevens de openingshandeling 
te verrichten. Dit laatste geschiedde op 30 september 
onder grote publieke belangstelling. 
Mevrouw Scheltema koos voor de naam Cornelis 
Hoefnagel, een ‘vergeten held’ uit de lokale 
geschiedenisboekjes. “Het was het verhaal van de 
stranding van het Duitse stoomschip Urania bij 
het eiland Nordeney in 1873”, vertelt de 74-jarige 
schenkster. “De bemanning van dat schip werd gered 
door de Urkers Evert Bakker en Cornelis Hoefnagel. 
Bijna anderhalve eeuw later vinden we de naam van 
Evert Bakker terug in de Evert Bakkerkade. De naam 
van de Cornelis Hoefnagel vinden we nergens terug 
en dat moest naar mijn mening worden rechtgezet”. 
Bijzonder detail is dat het KNRM-terrein op Urk grenst 
aan de Evert Bakkerkade, zodat de beide redders van 
weleer na 133 jaar op wonderlijke wijze opnieuw 
aan elkaar zijn verbonden. De KNRM is veel dank 
verschuldigd aan Provincie Flevoland en Waterschap 
Zuiderzeeland voor hun welwillende medewerking.Esther Mak doopt de Palace Noordwijk met speciale 

KNRM-wijn.
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Uitbreiding bemannings
verblijf Lauwersoog

Een dreigend bemanningstekort voor de redding-
boten van Lauwersoog haalde twee jaar geleden 
het landelijke nieuws, waaronder het NOS Journaal. 
De problemen waren snel opgelost: het aantal 
bemanningsleden verdubbelde in korte tijd. Om aan 
al die nieuwe manschappen onderdak te kunnen 
bieden, werd besloten het bestaande bemannings-
verblijf uit te breiden. De KNRM vond mevrouw 
Titia Visser bereid om de verbouwing te bekostigen. 
Mevrouw Visser schonk in het verleden al meerdere 
reddingboten en een boothuis. 
Met een nieuwe reddingboot op het Lauwersmeer en 
een vergroot bemanningsverblijf is het reddingstation 
Lauwersoog helemaal op de toekomst voorbereid.

KNRMjaarverslag 
wéér bij de beste

Het KNRM-jaarverslag 
was in 2005 goed voor de 
Transparantprijs. In 2006 viel 
War Child die eer te beurt, 
maar het jaarverslag Samen 
Redden van de KNRM kreeg 
opnieuw lovende kritieken 
van de Donateursvereniging 
en PricewaterhouseCoopers, 
de initiatiefnemers van de prijs. Wat betreft de 
communicatie met de belanghebbenden (achterban 
en partnerorganisaties) scoorde de KNRM zelfs als 
beste. De prijs heeft ten doel om goede doelen aan 
te sporen hun activiteiten en bestedingen inzichtelijk 
te verantwoorden. Het KNRM-jaarverslag is te 
downloaden op www.knrm.nl 

Mevrouw Titia Visser en 
reddingbootschipper 
Bert de Boer met de 
eerste steen.

Uitbreiding KNRMbestuur 
Het algemeen bestuur van de KNRM is in de afgelopen 
maanden versterkt met twee nieuwe leden:
J.W. Doeksen en R.P.M. van Slobbe. Beide heren hebben 
een grote staat van dienst binnen maritiem Nederland. 
De heer Doeksen is directielid van Rederij Doeksen, 
voor veel Nederlanders bekend van de veerboten naar 
Terschelling en Vlieland.
De heer Van Slobbe verdiende zijn sporen ondermeer 
als lid van de Raad van Bestuur van de Koninklijke
P&O Nedlloyd NV. Daarnaast is hij ondermeer voorzitter 
van de stichting Het Zeilend Zeeschip ‘De Eendracht’. 

De nieuwe bestuursleden hebben aangegeven de 
KNRM graag van dienst te zijn met hun kennis en 
kunde, maar evenzogoed met hun uitgebreide 
netwerken binnen de maritieme sector.
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De bemanning van de reddingboot Anna Margaretha 
kreeg alarm om 04.10 uur. De wind was deze nacht 
aangewakkerd tot Noordwest 10 met uitschieters tot 
Beaufort 12. Aangezien door deze windrichting de 
golven over de hele Noordzee komen had de zee alle 
tijd en lengte gehad om de golven op te bouwen. De 
gemiddelde golfhoogte was tijdens de actie 10 tot 12 
meter. Niet bepaald ideale omstandigheden voor een 
reddingactie. 

Aangezien beroepsschipper Theo Nobel die dag, 
vanwege een te ondergane operatie van zijn echtgenote, 
naar de vaste wal moest, zou Kees de Boer dienst 
doen als schipper. Hij spoedde zich deze nacht naar de 
reddingbootsteiger, evenals de opstappers Jan Hoekstra, 
Paul Veenstra, Pieter Mosterman en nog twee opstappers. 
De laatste twee bekommerde zich bij aankomst om een 
losgeslagen boot, die tegen de reddingboot aanlag. 
Aangezien het dijkje naar het bemanningsverblijf als 
gevolg van het extreem hoge water was ondergelopen, 
moesten de vier wadend door het kniediepe water. Dit 
was niet eenvoudig; de golven sloegen met geweld over 
de basaltblokken. 
Eenmaal in het bemanningsverblijf vroeg de bemanning 
aan de Kustwacht waarvoor zij waren opgeroepen. 
Het bleek te gaan om de coaster Cementina met 
stuurproblemen in positie 53.43N 006.15E. Die positie 
vroeg eigenlijk om een inzet van de reddingboot van 
Schiermonnikoog, maar omdat die al reeds uit was voor 
een andere reddingactie op de Waddenzee, werd de 
Amelanders verzocht om zee te kiezen. Aangezien het 
een stand-by klus betrof, besloot De Boer om met drie 
opstappers uit te varen. De andere twee brachten de 
losgeslagen boot in veiligheid. 

Voordat de reddingboot los ging van de steiger werd alle 
losse inventaris opgeborgen. Er stond zóveel water dat 
schipper De Boer dwars over alles heen via de Waddenzee 
een koers kon uitzetten richting Schiermonnikoog, om 
daar vervolgens door het Westgat naar buiten te gaan. Er 
stonden hoge zeeën in het zeegat, maar de reddingboot 
liep er naar omstandigheden goed doorheen. 
Onderweg naar de Cementina passeerden de Amelanders 
een autoboot, de Republica Argentina, die met een 
krabbend anker lag alwaar de reddingboot rond 07.30 
uur arriveerde. Via het Kustwachtcentrum hoorden de 
redders dat er een sleepboot onderweg was naar de 
Cementina. Deze zou worden afgewacht. Het verzoek 
aan de reddingbootbemanning was om tot die tijd ter 
plaatse te blijven. 
Bij de Cementina lag ook een guard-vessel, genaamd 
Maggie M. Die bood aan om de Cementina met de kop 
op zee te trekken, als de reddingboot erin zou slagen 
een verbinding tussen de Cementina en de Maggie M 
tot stand te brengen. De kapitein van de Cementina 
wilde hier nog even mee wachten, omdat ze aan de 
stuurmachine aan het sleutelen waren. Blijkbaar met 
succes, want na enige tijd was duidelijk zichtbaar dat de 
Cementina weer op eigen kracht voer en manoeuvreerde. 
Het schip koerste eerst richting het Riffgat, maar daarna 
al snel in noordelijke richting met de kop op zee. De 
opluchting was van korte duur, want niet veel later 
draaide de Cementina opnieuw bij en koerste zij recht 

Zelfrichtend vermogen redt levens tijdens stormactie 

Amelander reddingboot
behouden thuis na drie 
kapseizen
“Wat zijn we blij met deze boot. We hebben onze 
levens aan haar te danken!” Zo besluit de bemanning 
van de Anna Margaretha een lang relaas over hun 
ervaringen op 1 november. Het is de dag waarop half 
Nederland zich druk maakte over een groep gestrande 
paarden en waarop KNRMmedewerkers hun adem 
inhielden, toen bekend werd dat de Amelander 
reddingboot tot drie keer toe was gekapseisd en 
er lange tijd geen communicatie mogelijk was. Een 
gedetailleerd verslag van een memorabele tocht. 

De Cementina ligt dwarszees en heeft het zwaar te 
verduren.
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op de gronden af. De schipper van de Maggie M meldde 
toen dat als de Cementina nog hulp van hem wilde, dat 
dat dan nú moest gebeuren, omdat zij anders zelf in de 
gronden van de Borkumriff zou verdagen. De Maggie 
M had een 36 mm. staalkabel aan boord met een nylon 
voorloper van 75 meter. De bemanning van de Anna 
Margaretha deed op verzoek enkele pogingen om de 
voorloper aan boord van de Cementina te krijgen, maar 
dit mislukte telkenmale. De Maggie M koos vervolgens 
voor haar eigen veiligheid en vertrok naar dieper water. 
De sleepboot Oceanic meldde ondertussen dat zij met 
45 minuten ter plaatse kon zijn. Tot die tijd was de 
Cementina aangewezen op de assistentie van de Anna 
Margaretha. 

Omdat de Cementina nog maar 500 meter verwijderd 
was van de gronden, besloot schipper De Boer om zelf 
een poging te wagen het schip met de kop op zee te 
trekken en het daarmee vrij te houden van de ondieptes. 
Veel hoefde er immers niet getrokken te worden: het 
betrof een bulkcement tanker van circa 75 meter en 
in lichte ballast. Het schip had voortstuwing, maar kon 
geen koers houden. De Anna Margaretha ging in positie 
om een tros over te gooien, toen de bemanning van 
de Cementina plotseling vanaf het voordek verdween 
en zich terugtrok in het stuurhuis. Blijkbaar werden de 
bedoelingen van de Amelanders niet begrepen, of was 
men bevreesd voor de hoge zeeën. 

Intussen waren de twee schepen in snel tempo de 
gronden op gelopen en liepen er flinke grondzeeën 
rondom. Toen de bemanning van de Cementina 
het stuurhuis in ging, besloot schipper De Boer zijn 
bemanning naar binnen te roepen voor overleg. 
Juist op het moment dat de laatste man binnenstapte, 
zag De Boer in zijn ooghoek een enorme grondzee 
oprijzen. Hij schreeuwde zijn mannen toe dat ze zich 
vast moesten grijpen, maar het was al te laat. De 
grondzee greep de reddingboot en gooide haar over 
de kop. Hoekstra wist zich vast te houden en bleef op 
zijn plek zitten, maar Veenstra en Mosterman vlogen 
door het stuurhuis, overgeleverd aan de ronddraaiende 
bewegingen van de boot. De Boer zelf zat in de 
veiligheidsriemen en hing op zijn kop in de gordels. 
Omdat de kapseis gebeurde op het moment dat de 
bemanning bezig was naar binnen te komen, stond de 
achterdeur nog open. Hierdoor drong circa twee ton 
water het stuurhuis in. Toen de reddingboot zich weer 
richtte, liep het zeewater van het dashboard af naar 
achteren. De onderliggende apparatuur was uitgevallen 
en overal gingen alarmbellen af. 
Toen bleek dat iedereen nog aan boord was, startte De 
Boer direct de motoren weer op. Maar op hetzelfde 
moment diende zich een nieuwe grondzee aan van 
naar schatting twaalf meter hoog. Mosterman zag 
nog kans de deur dicht te trekken. Voordat De Boer de 
boot met de kop op zee kon brengen, ging de Anna 
Margaretha voor de tweede keer om. Het stuurhuis van 
de reddingboot leek in alles op een wasmachine, te meer 
daar er nog ongeveer een halve meter water binnen 
stond. Het water maakte een slag in de rondte, evenals 
de twee nog loszittende bemanningsleden. 
Weer rechtop gekomen, werden de motoren gestart en 
werd besloten de achterdeur te openen om daarmee het 
aanwezige water te lozen. Juist op dat moment werd de 
Anna Margaretha voor de derde keer gegrepen en werd 
Mosterman naar buiten geslingerd. Veenstra slaagde erin 
zijn collega weer naar binnen te trekken, maar die vloog 
vervolgens in één beweging door van de achterdeur tot 
bovenop het dashboard. Veenstra belandde met een 
harde smak op de gereddenbank. De mannen raakten 
volledig gedesoriënteerd, maar herpakten zich snel nadat 
de reddingboot zich ook voor de derde keer als vanzelf 
weer oprichtte. De Boer kreeg de stuurboordmotor 
aan de praat, waardoor de reddingboot eindelijk weer 
met de kop op zee lag. “We hebben haar weer onder 
controle!”, schreeuwde De Boer zijn mannen toe. Het 
was zaak zo snel mogelijk uit de grondzeeën te raken. 
Dit lukte, waarna de Amelanders de schade konden 
opnemen. Alle navigatie- en communicatieapparatuur 
was uitgevallen en een rondvliegende gereedschapkist 
(uit de nog openstaande bank) had veel schade 
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aangericht in het stuurhuis. De verwondingen beperkten 
zich tot schrammen, kneuzingen en een wond in 
Veenstra’s gezicht.

De kapitein van de Cementina had de Anna Margaretha 
één keer zien kapseizen, daarna werd de reddingboot 
uit het oog verloren. De kapitein meldde dit echter pas 
meer dan een half uur later aan de Kustwacht.  Daar 
alle contact met de reddingboot vanaf het moment van 
kapseizen niet meer mogelijk bleek, werd vanaf de wal 
voor het ergste gevreesd. De vier Amelanders waren 
zich hier niet bewust van en stippelden op ouderwetse 
wijze, met behulp van de zonnestand en windrichting, 
een koers uit om thuis te komen. Ze rekenden uit dat ze 
de zon in het bakboordraam moesten houden. Het bleek 
geen onverdienstelijke rekensom, want na ruim een uur 

stomen kwamen de Amelanders dezelfde autoboot, als op 
de heenreis, weer tegen. Ze lagen op koers! 
In de aanloop van het Westgat werd de Anna Margaretha 
bijna nóg een keer platgegooid, maar een vierde kapseis 
bleef gelukkig uit. Om 10.12 uur kreeg het thuisfront een 
eerste levensteken. Mosterman belde met de Brandaris om 
de stand van zaken aan boord van de Anna Margaretha 
door te geven. Hij en de anderen realiseerden zich niet 
welke spanning daarmee wegviel. De opluchting was 
voelbaar en verplaatste zich razendsnel, want vanuit het 
hele land lieten KNRM’ers weten dat ze meeleefden met de 
Amelanders. 
Veenstra werd met de Bristow helikopter in rustiger water 
bij Schiermonnikoog van boord gehaald en naar Ameland 
vervoerd. De overige drie voeren de reddingboot naar 
Lauwersoog, waar langszij de reddingbootsteiger werd 

“De klap kan nog komen…” Kees en Peterina 
de Boer realiseren zich dat terdege, maar willen 
tegelijkertijd niet op de zaken vooruitlopen. Op 
het moment overheerst de opluchting dat Kees 
en zijn drie bemanningsleden het ongeval met de 
reddingboot Anna Margaretha hebben overleefd. “Er 
had inderdaad van alles kunnen gebeuren, ja”, zegt 
de plaatsvervangend schipper van de Amelander 
reddingboot ietwat gelaten. “Maar het ís niet gebeurd 
en dus moeten we daar ook maar niet te lang bij 
stilstaan. Het leven gaat verder; morgen kan de pieper 
weer gaan”. 

Wie tot zich laat doordringen wat de vier bemannings-
leden van de Anna Margaretha én hun gezinnen in de 
nacht van 1 november hebben meegemaakt, kan zich 
maar moeilijk verplaatsen in de schijnbare nuchterheid 
van de Amelanders. Uren achtereen bleef Peterina in 
het ongewisse over het lot van haar echtgenoot, nadat 
bekend werd dat de reddingboot door huizenhoge 
grondzeeën meerdere keren was gekapseisd en werd 
vermist. Er was geen communicatie meer mogelijk 
met de Anna Margaretha en het schip was van alle 
radarschermen verdwenen. “Er deden al snel allerlei 
indianenverhalen de ronde”, vertelt Peterina, die zelf 
door de zus van Kees werd gewaarschuwd. “Ik was aan 
het stofzuigen. Voor mij was en is het de normaalste 

zaak van de wereld dat Kees naar zee is. In 2006 ging 
de pieper ruim honderd keer… Ik zag wel wanneer hij 
terug zou komen. Mijn schoonzus vertelde mij dat de 
Anna Margaretha werd vermist”. Ik heb de telefoon 
gepakt en onze vier kinderen op de hoogte gesteld 
en we zijn vervolgens naar het bemanningsverblijf 
gereden, samen met Kees’ vader, wiens zoon Bert óók 
met de reddingboot (van Lauwersoog, red.) op het 
water zat voor een andere reddingactie”. 
In het bemanningsverblijf werd slechts een select 
gezelschap toegelaten. 

Kees en zijn bemanning waren zich niet bewust van de 
onrust die er zich op hun eiland afspeelde. De impact 
van het ongeval op de achterblijvers werd de drie 
(Veenstra was inmiddels met een helikopter naar een 
huisarts op Ameland gebracht) pas duidelijk toen Kees 
de Anna Margaretha in Lauwersoog voor de kant legde. 
De bemanning werd daar opgevangen door hun lokale 
collega’s, onder aanvoering van reddingbootschipper 

Schippersechtpaar 
dénkt niet aan stoppen 
na dramatische actie
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afgemeerd. Bij het aan land stappen ging bij de drie -
naar eigen zeggen- ‘het licht even uit’. De Amelanders 
werden ondermeer opgevangen door hun collega’s uit 
Lauwersoog, onder aanvoering van schipper Bert de Boer, 
de broer van Kees. De drie kregen soep met brood en 
koffie en belden snel met het thuisfront toen ze hoorden 
welke impact hun ‘vermissing’ aan land had veroorzaakt. 
De mannen wilden vervolgens ook zo snel mogelijk door 
naar hun eiland, alwaar ze werden herenigd met hun 
families. ’s Avonds vond er een gesprek plaats met alle 
betrokkenen en vertegenwoordigers van (de directie van) 
de KNRM.

De bemanning van de Cementina werd met behulp van 
een helikopter van boord gehaald. De Cementina is 
uiteindelijk gestrand. 

Bert de Boer, de broer van Kees. “Toen ik Bert zag, brak 
er iets. Er viel spanning weg en er kwam een enorme 
ontlading”. De twee broers vlogen elkaar aan boord van 
de gehavende Anna Margaretha in de armen. “Bert is 
door een hel gegaan. Hij wist dat ik in nood verkeerde, 
heeft de instelling en de capaciteiten om daar iets aan te 
doen, maar had niet de middelen voor handen om onder 
die omstandigheden verantwoord naar zee te gaan. 
Uitvaren met ‘zijn’ Annie Jacoba Visser zou zelfmoord 
hebben betekend. Bert verontschuldigde zich meerdere 
malen tegen mij dat hij ‘maar’ een Valentijn-reddingboot 
tot zijn beschikking had. Begrijp goed wat die woorden 
betekenen: Had hij een grotere reddingboot gehad, dan 
was hij me komen halen. Dat weet ik absoluut zeker!”

Peterina knikt instemmend. “Bert en Kees hebben precies 
hetzelfde. Ze ‘zitten erbij’, zoals ze dat zelf noemen, 
en dat zegt álles voor wie weet wat dat betekent. En 
tegelijkertijd is dat voor buitenstaanders het grote 
mysterie: wat bezielt die kerels toch?” 
Komt de vraag boven of Peterina na deze zo ingrijpend 
verlopen actie met de gedachte heeft gespeeld om Kees 
te sommeren een andere hobby te zoeken, wijzend 
op de mogelijke gevolgen van het reddingwerk voor 
zijn vrouw en kinderen. “Geen moment!”, zegt ze 
vastbesloten. “Je groeit met je man erin mee en leert 
begrijpen waarom je man bij de Redding Maatschappij 
is gegaan! Dit hóórt bij Kees”. 

De twee lijken het incident met de Anna Margaretha 
goed te verwerken. Er gaat volgens Kees geen dag 
voorbij zonder meerdere malen ‘zijn verhaal’ te doen. 
“De eilanders willen natuurlijk weten wat er precies 
is gebeurd. Wie vraagt, krijgt van mij een antwoord”. 
Maar belangrijker dan dat is dat Kees, Peterina en hun 
vier kinderen (21, 19, 17 en 14 jaar) het onderwerp 
bespreekbaar maken. “Ons leven gaat door en gelukkig 
gebeuren er allerlei dingen die onze aandacht opeisen”. 
Tegelijkertijd zegt Kees dat de gebeurtenissen van 1 
november nog letterlijk op zijn netvlies staan. “Ik was 
als schipper verantwoordelijk en ‘mijn’ bemanningsleden 
vlogen als ruimtemannetjes door het stuurhuis. Dat 
vergeet je niet zo maar. De eerste keer ná 1 november 
dat het weer harder begon te waaien, betrapte ik mijzelf 
erop dat ik luisterde naar de wind. Dat deed ik daarvoor 
nooit. De klap kan dus nog best komen. We houden 
elkaar goed in gaten…”

Uitgebreid onderzoek

De KNRM heeft een uitgebreid onderzoek gedaan 
naar de omstandigheden waaronder dit incident heeft 
plaatsgevonden. Gelukkig zijn er geen slachtoffers 
gevallen en dat maakt het incident tot een uiterst 
leerzame gebeurtenis, waarvan alle bemanningsleden 
binnen de KNRM kunnen profiteren. Het vertrouwen 
in de reddingboten is vrijwel grenzeloos en daardoor 
riskant, omdat de risico’s daarmee vervagen.    

Kees de Boer: “Wie op een 
reddingboot vaart, kán niet zonder 
de steun van het thuisfront” 
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Reddingrapporten

Na een voor de redders drukke zomerperiode met een 
relatief warme nazomer diende zich eind oktober de 
eerste najaarsstorm aan. Stormen leveren lang niet 
altijd werk op voor de reddingbootbemanningen, 
omdat veel zeevarenden onder die omstandigheden 
besluiten binnen te blijven. Maar deze dagen was het 
goed raak: zeven reddingstations moesten erop uit om 
in nood verkerende varenslieden bij te staan. 

De eerste bemanning die door een pieperalarm werd 
opgeschrikt, was de bemanning van de Harder, station 
Noordland-Burghsluis. Er lag een boot, genaamd 
Seatonic, met schroefproblemen op de Oosterschelde. 
Vanwege het slechte weer werd geadviseerd om niet 
met de Harder uit te varen, maar met de Koopmansdank 
naar binnen te gaan. De Noordzeeboot ging om 11.40 
uur los, werd geschut en zette vervolgens koers naar 
de opgegeven positie. Schipper Johannes Post en zijn 
zeskoppige bemanning arriveerde om 12.00 uur bij het 
stuurloos ronddrijvende schip, waarbij touwwerk van 
de fok in de schroef was gedraaid. De Koopmansdank 

slaagde erin verbinding te maken en sleepte de Seatonic 
naar Zierikzee, alwaar het netjes voor de kant werd 
afgemeerd. De Belgische eigenaar was bijzonder 
dankbaar voor de bewezen diensten en meldde zich 
meteen aan als Redder aan de Wal. 
De Koopmansdank lag om 12.40 uur weer ‘buiten’. 
De wind was inmiddels geruimd naar Noordwest en 
aangetrokken tot een volle storm. 

De Jan en Titia Visser (Eemshaven) moet 
alle ‘zeilen’ bijzetten om de charter
naar een veilige haven te krijgen.

Eerste najaarsstorm houdt flink huis 
Diverse reddingstations - 31 oktober/1 november 2006 

Wind: NW 8-12 
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Enkele tientallen kilometers noordelijker had een 
brandingsurfer alle moeite om terug te keren op 
het strand. Zijn plank lag reeds op het strand, maar 
hijzelf en zijn zeil dreven ongeveer 150 meter uit 
de kust in zee. De reddingboot De Redder voer 
tot kort bij de jongeman. Omdat het onder de 
heersende omstandigheden niet zonder risico’s was 
om de man aan boord te nemen, werd besloten 
om de man te begeleiden tijdens zijn pogingen om 
zwemmend de kant te bereiken. Uiteindelijk slaagde 
hij hierin, opgevangen door de bemanning van het 
Kusthulpverleningsvoertuig. 

Om 01.00 uur ‘s nachts was het de beurt aan de 
bemanning van de reddingboot Koning Willem I, 
station Schiermonnikoog. Op de Waddenzee lag de 
tweemastklipper Risico met een krabbend anker. Het 
schip verdaagde in snel tempo richting de dijk en had 
dus snel hulp nodig. Er waren zeventien personen aan 
boord. De Koning Willem I was tien minuten na het 
alarm onderweg. Schipper Gert-Jan Klontje verzocht de 
Kustwacht om de reddingboot Annie Jacoba Visser van 
Lauwersoog ook te alarmeren. De omstandigheden waren 
bar slecht. De bemanningsleden merkten op het zo nog 
niet eerder te hebben meegemaakt op de Waddenzee: er 
was geen ton te zien en alles was wit! Ter hoogte van de 
Lauwers moest Klontje zelfs gas terug nemen vanwege 
de hoge zee. Eenmaal ter plaatse werd er direct een tros 
overgegooid. De bemanning van de Risico probeerde het 
anker te lichten, maar toen dit niet lukte, lieten ze hem 
slippen. De Koning Willem I probeerde zo voorzichtig 
mogelijk aan het schip te trekken, maar niettemin 
knapte de achtermast. Door de vallende mast raakte 
het roer onbruikbaar. Ook liep de motor warm, wat 
de schipper deed besluiten deze af te zetten. Het schip 
volgde gelukkig wel goed. De reddingbootbemanning 
hoopte eenmaal voorbij de Lauwers, in de opper van 
Schiermonnikoog, in rustiger vaarwater te belanden, 
maar dit bleek ijdele hoop te zijn. De sleep bleef belaagd 
worden door zware zeeën. 

De Annie Jacoba Visser was toen inmiddels druk doende 
met een andere klipper, Najade genaamd. Deze had 
23 gasten aan boord. Ook dit schip lag met krabbende 
ankers en werd door de reddingboot van Lauwersoog 
in positie gehouden. Omdat de kleinere Annie Jacoba 
Visser niet het vermogen had om de klipper daar weg 
te krijgen, werd de assistentie ingeroepen van de 
reddingboot Jan en Titia Visser, station Eemshaven. 
Schipper Wim Bosscher en zijn  opstappers vertrokken 
om 03.25 uur uit de Eemshaven. Tegen vier tot vijf 
meter hoge zeeën in voerde de reis eerst naar het 
Uithuizer Wad. Vervolgens kon Bosscher als gevolg van 
de extreem hoge waterstand de vaarroute laten voor 

wat ‘ie was. De Jan en Titia Visser stak alle zandbanken 
recht over en arriveerde even na 05.00 uur bij de 
Najade, die nog altijd door de Annie Jacoba Visser op 
koers werd gehouden. De Jan en Titia Visser nam de 
verbinding over, waarop de Annie Jacoba Visser koers 
zette richting de haven van Schiermonnikoog, waar de 
situatie inmiddels flink uit de hand begon te lopen. 
Inmiddels was ook het bericht binnengekomen van 
een coaster met stuurproblemen op de Noordzee. De 
Kustwacht vroeg de Koning Willem I of zij ter plaatse 
kon gaan. Klontje antwoordde negatief, aangezien 
de Risico geen anker meer had en het vanwege de 
zeegang ook niet vertrouwd was om de sleep over te 
geven aan de Annie Jacoba Visser. Hierop besloot de 
Kustwacht om de Anna Margaretha van Ameland naar 
zee te sturen… 

Bij de scheidingston Eilanderbalg lag nóg een 
platbodem. Ook deze vertrouwde de situatie niet 
langer en vroeg om assistentie. Hierop keerde de Annie 
Jacoba Visser terug, maakte verbinding en begon ook 

De omstandigheden waren bar 
slecht. Er was geen ton te zien en  
alles was wit! 
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aan een sleepreis naar Lauwersoog. Eenmaal voor 
de haven van Lauwersoog diende zich een nieuw 
probleem aan. De stuurloze Risico kon onmogelijk 
worden afgemeerd, zonder dat er een boot achterop 
zou vastmaken als stuurboot. Toen deze boot niet 
voorhanden bleek, besloot Klontje met zijn sleep naar 
Schiermonnikoog te koersen om het daar met behulp 
van de reddingboot Edzard Jacob af te meren. Met 
nog ongeveer twintig minuten voor de boeg, kwam 
het bericht binnen dat de Anna Margaretha werd 
vermist… Klontje zette direct meer kracht op de sleep 
en informeerde de bemanning van de Edzard Jacob dat 
zij moest assisteren bij het afmeren van de Risico, zodat 
de Koning Willem I snel door kon naar zee. 

De bemanning van de reddingboot Edzard Jacob 
had de handen toen al enige uren meer dan vol in 
en rond de haven van Schiermonnikoog. De eerste 
melding kwam van de tjalk Overwinning die in de 
haven was losgeslagen. De Edzard Jacob ging langszij 
en assisteerde bij het opnieuw afmeren van de 
Overwinning, waarbij ook het anker werd uitgezet. 
Hierna werd de reddingbootbemanning verzocht om 
poolshoogte te nemen in de haven. Hier bleek het een 
grote chaos te zijn. Het havenkantoortje, diverse kleine 
bootjes, een kotterjacht en enkele bouwcontainers 
waren verdwenen… Ook lag er nog een kleine praam 
met opbouw, waarop een man zat die graag van boord 
wilde. De Edzard Jacob pikte de man en zijn kat op 
en zette hem af op een charterschip. Daarna bleef de 
zaak rustig en kon de Koning Willem I met haar sleep 
worden afgewacht. 

Toen die arriveerde, was ook de Annie Jacoba Visser 
voor hulp ter plaatse. De Koning Willem I gaf de Risico 
over aan de reddingboot van Lauwersoog en spoedde 
zich naar de Eilanderbalg om van daaruit naar zee te 
gaan, op zoek naar de Amelander collega’s.

De Jan en Titia Visser was met de Najade 
onderweg naar Lauwersoog. Aanvankelijk wilde de 
charterschipper naar de oostpunt van Schiermonnikoog 
worden gesleept, om daar in een opper voor anker 
te kunnen gaan, maar schipper Bosscher wilde geen 
nieuwe alarmeringen riskeren en meldde dat de 
veilige haven van Lauwersoog de enig denkbare 
eindbestemming was. De charterschipper ging akkoord 
met deze beslissing, maar toen ter hoogte van de boei 
SP 14 de sleeptros brak, gaf de schipper aan niet verder 
mee te gaan, maar zeilend naar Schiermonnikoog te 
varen. De Jan en Titia Visser meldde zich vrij en bood 
haar diensten aan voor assistentie van collega’s. Zover 
kwam het niet: binnen tien minuten vroeg de Najade 
opnieuw om hulp. Het schip had motorproblemen en 
het zeil was gescheurd. De Jan en Titia Visser maakte 
opnieuw vast en ging met de klipper rechtsomkeert 
naar Lauwersoog. Daar werd het schip rond 10.00 uur 
afgemeerd. 
Bij het opnemen van de gegevens constateren de 
redders een hoofdwond bij één van de opvarenden 
van de Najade. De wond was weliswaar verbonden, 
maar het slachtoffer wilde graag naar de dokter. Een 
bemanningslid van het reddingstation Lauwersoog 
bracht de man met de auto naar de huisarts. 
De bemanning van de Jan en Titia Visser trachtte in het 
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bemanningsverblijf in Lauwersoog wat op krachten te 
komen door het nodige te eten en te drinken. Daarna 
werd de reddingboot klaargemaakt voor de thuisreis. 
Die reis zou nog tot 18.00 uur duren. De Jan en Titia 
Visser had tijdens de actie lichte schade opgelopen, 
maar had zich onder alle omstandigheden prima 
gehouden. 

Dat kon een paar uur eerder nog niet worden gezegd 
van de Anna Margaretha. De Koning Willem I werd door 
de Duitse reddingboot Alfried Krupp verzocht tussen de 
zandplaten te zoeken naar tekenen van de Amelander 
reddingboot, voor het zo ver kwam kon de Kustwacht 
het verlossende woord spreken: De Anna Margaretha was 
terecht, de bemanning was ongedeerd…   

Om 13.30 uur vroeg de coaster Fortuna ter hoogte van 
Scheveningen om reddingbootassistentie. Het zeeschip 
had zich op zee goed gedragen, maar de kapitein wilde 

bij het aanlopen van de haven voor de zekerheid graag 
een reddingboot stand-by. Schipper Jaap Pronk was met 
zijn bemanning aan boord van de Jan van Engelenburg 
toen het verzoek binnenkwam. De reddingboot 
stoomde tegen de zee op de haven uit en begeleidde 
de Fortuna de haven binnen, wat door de zeelui zeer 
op prijs werd gesteld. Schipper Pronk bestempelde de 
omstandigheden rond de havenhoofden als zijnde ‘bar 
en boos’. 

De laatste actie van de dag vond opnieuw in het zuiden 
plaats. De bemanning van de reddingboot Griend 
(Ouddorp) werd gealarmeerd voor een vaartuig dat de 
weg kwijt zou zijn. Volgens Kustwachtpost Ouddorp lag 
er bij de RB8 (Rede Brouwershaven) een zeiljacht tegen 
de stenen. Dat bleek bij aankomst inderdaad het geval 
te zijn. De Griend maakte verbinding, trok het jacht van 
de stenen en sleepte het vervolgens naar de haven van 
Den Osse. 

De Fortuna slaagt erin de haven te bereiken. De Jan van Engelenburg blijft, tot opluchting van de zeelui, 
in de buurt.
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Redders en bergers bundelen krachten 

West-Terschelling - 8 november 2006 

Wind: W 6 

Dit najaar haalde een figuurlijke aanvaring tussen 
de KNRM en de bergers rond Vlieland het landelijke 
nieuws. Het incident deed geen recht aan de kwaliteiten 
van beide organisaties. Op 8 november demonstreerden 
de bergers van Noordgat en de bemanning van 
de reddingboot Arie Visser (Terschelling) dat de 
samenwerking ook goed kan verlopen en dat men 
gezamenlijk tot veel in staat is. 

Uit het verslag van schipper A. Ruijg: 
Te 02.20 uur ter plaatse bij de Vos Rebel, in positie 
53.42N 003.23.5E. Deze had een aanvaring gehad met 
de viskotter HD21. De Vos Rebel, een omgebouwde 
viskotter bestemd als standby-boot voor de offshore, 
maakte water in zijn voormalige visruim. Er liep al 
een luchtpomp, maar deze kon het binnenkomende 

water niet voorblijven. Hebben onze machinist en een 
opstapper met de bergingspomp overgezet op de Vos 
Rebel. 

Om 04.15 uur arriveerde het bergingsvaartuig Tempest. 
Ook deze zette een pomp over. Het water zakte 
nu langzaam, maar doordat de zuigkorven van de 
pompen regelmatig verstopt zaten door papier, dekens, 
houtresten en andere rotzooi was het ‘pompen met 
de kraan open’. We besloten alle pompen af te zetten 
om te bezien hoever het water zou stijgen. Volgens 
de gegevens moest het schip blijven drijven op zijn 
voorpiek en machinekamer, mits de tussenschoten het 
hielden. Het water bleef inderdaad op een bepaalde 
hoogte staan. Het schot naar de voorpiek leek niet al te 
best en werd provisorisch verstevigd. 
De sleepboot Hunter arriveerde om 07.30 uur. Deze 
maakte vast voor een sleepreis naar Den Helder. Wij 
hebben in overleg met de schipper van de Vos Rebel 
zoveel mogelijk mensen die niet meer op de Vos Rebel 
nodig waren van boord gehaald. Alleen de schipper en 
de machinist van de Vos Rebel en één berger van rederij 
Noordgat bleven aan boord van het half volgelopen 
schip. De vijf andere opvarenden van de Vos Rebel 
werden na overleg afgezet op de tevens gearriveerde 
sleepboot Waker. Dit maakte dat de Arie Visser de 
personen niet naar Den Helder hoefde te brengen, wat 
nog zo’n 85 mijl stomen was. Nadat de personen veilig 
waren overgezet, hebben we de situatie nog een uur 
aangekeken om te bezien hoe de sleep zich hield en 
hoe het met de waterdichte schotten ging. Toen alles 
goed bleef gaan, zijn we na overleg retour station 
gegaan, waar we om 08.10 uur aankwamen. De rest 
van de sleepreis was voor de bergers.

Nog een voorbeeld… 

De weersomstandigheden (NW 
6) en de zeeën (ruim 2 meter) 
werden de bemanning van 
het zeiljacht Koeleboes bij de 
inloop van het Zuiderstortemelk 
te veel. Het bergingsvaartuig 
Typhoon zou het schip naar de haven begeleiden, maar 
men vroeg tevens om reddingbootassistentie. Al snel
bleek waarom: de gehele bemanning van het jacht
wenste het schip te verlaten. De reddingboot Frans 
Hogewind nam deze taak op zich. De reddingboot Arie 
Visser zette een opstapper met zeilervaring over op de 
Koeleboes en de Typhoon droeg zorg voor de begeleiding.

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl
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Elk jaar laat een aantal binnen-
vaarders zich met slecht weer 
verrassen bij de Rotterdamse 
Hoek. Zo ook op deze dag. Het 
Belgische binnenvaartschip Mauna 
Kea was voor het eerst op het 
IJsselmeer en de schipper was niet 
bekend met de omstandigheden 
in de Rotterdamse Hoek. Dat bleek 
ook wel uit de reactie van de 
schippersvrouw. Onderweg naar 
de opgegeven positie hoorden de 
bemanningen van de reddingboten 
Koningin Beatrix, Nagel (beide Urk) 
en Wouter Vaartjes (Lemmer) bij 
herhaling paniekerige oproepen 
over de marifoon. 
Bij aankomst van de reddingboten 
stond in het woonverblijf van de 
Mauna Kea al zo’n 20 centimeter 
water. Een ruit van de bakboord-
deur van de woning was kapotge-
slagen, waardoor en water naar 
binnendrong. Van alle reddingbo-
ten werden opstappers overgezet. 
Deze troffen het schippersechtpaar 

in het stuurhuis, gehuld in een 
reddingvest, klaar om het schip te 
verlaten. Zo ver hoefde het geluk-
kig niet te komen. Twee bergings-
pompen brachten de situatie onder 
controle, waarna werd besloten om 
in gezamenlijkheid naar Enkhuizen 
te koersen om het schip daar veilig 
binnen te brengen. Tweeënhalf uur 
na de noodmelding lag de Mauna 
Kea afgemeerd in de haven van 
Enkhuizen. 

Een opstapper van de Koningin Beatrix start de bergingspomp.

Nuttige schenking 

Het reddingstation Urk mocht 
van Q8 een gift in ontvangst 
nemen, bestemd voor een 
nieuwe bergingspomp aan 
boord van de reddingboot 
Koningin Beatrix. Dat 
dergelijke schenkingen zéér 
nuttig zijn, bewees deze actie.       

Stranding kotter 
voorkomen 
Scheveningen / Ter Heijde - 12 

december 2006 

Wind: Z 6-7 

De reddingboten van Scheveningen 
en Ter Heijde werden opgeroepen 
voor de dreigende stranding van 
de YE 138. De garnalenkotter 
had netten in de schroef en 
werd door de harde wind en de 
stevige branding snel richting kust 
gedreven. De Jan van Engelenburg 
slaagde erin verbinding te maken 
en bracht de kotter, onder 
begeleiding van de George Dijkstra, 
behouden binnen.

En wéér laat een 
binnenvaarder zich 
verrassen…
Urk / Lemmer - 13 november 2006 

Wind: ZW 6 
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JSAR maakt noodlanding in zee 
Diverse reddingstations - 21 november 2006 

Wind: ZW 5-6 

De reddingbootbemanningen van Callantsoog, Den 
Helder en De Cocksdorp werden rond 23.15 uur 
opgeschrikt door een onwerkelijke melding: de J-SAR-
reddinghelikopter, waarmee de reddingboten van de 
KNRM veelvuldig samenwerken, was in zee gestort met 17 
personen aan boord. De helikopter had het olieplatform 
K15 geëvacueerd na een stroomstoring en was met de 
bemanning onderweg naar Den Helder, toen de machine 
op ongeveer 12 mijl van Den Helder met motorproblemen 
te kampen kreeg. De helikopterpiloot was genoodzaakt 
op volle zee een noodlanding te maken. 
Op het eerste alarm voeren de reddingboten Koen 
Oberman (Callantsoog), Dorus Rijkers (Den Helder) 
en Beursplein 5 (De Cocksdorp) uit, alsmede twee 
kustwachtvaartuigen. Vanaf marinevliegkamp De Kooy 
stegen twee marinehelikopters op. Tevens werden alle 
schepen in de omgeving gevraagd om scherpe uitkijk te 
houden. De weersomstandigheden waren ongunstig. 
Een straffe zuidwestenwind en een golfhoogte van rond 
de drie meter maakten het de toesnellende schepen niet 
gemakkelijk.

Het was even na middernacht toen het in de buurt 
varende Kustwachtvaartuig Arca een handstakellicht 
waarnam op het wateroppervlak. Kort hierna meldde 
het schip dat zij tien personen uit het water had 
weten te halen. De sleepboot Waker zette een man-
overboord-boot uit. Deze zocht in de omgeving van 
het wrak naar overlevenden. De reddingboot Dorus 
Rijkers kwam ter plaatsen en vond vrijwel direct twee 
drenkelingen. De twee konden ongedeerd aan boord 
worden genomen. De volgende drie werden door twee 
marinehelikopters uit zee gehaald en de laatste twee 
werden op het wrak van de J-SAR aangetroffen. De 
mannen hadden zich vastgeklampt aan de gecrashte 
heli. De bemanning van de Dorus Rijkers gooide hen 
een lijn toe, waarna ze aan boord van de reddingboot 
werden getrokken. 

Als door een wonder kon worden gemeld dat alle 
inzittenden van het helikopter de crash hadden 
overleefd. Wel waren er enkele (licht)gewonden 
en was er aan boord van de Dorus Rijkers een 
onderkoelingslachtoffer. Deze man werd door een 

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl



1�  De Reddingboot  verslag 194

Na de noodlanding blijft de J-SAR drijven en spoelt 
uiteindelijk aan op het strand van Texel.

Rollen omgedraaid 
Op 1 november verkeerde de bemanning van de
reddingboot Anna Margaretha in zware moeilijk-
heden. Een gewonde opstapper werd in zwaar 
weer door de J-SAR helikopter van boord gehaald 
en naar het ziekenhuis vervoerd. Drie weken later 
waren de rollen omgedraaid en werd een deel van 
de bemanning van de J-SAR helikopter gered door 
de bemanning van de Helderse reddingboot Dorus 
Rijkers.

marinehelikopter opgehesen en direct doorgevlogen 
naar het Gemini ziekenhuis in Den Helder. De Dorus 
Rijkers en de Arca stoomden op naar Den Helder om 
de overige drenkelingen op marineterrein aan land 
te zetten. Alle slachtoffers werden naar de Centrale 
Ziekenboeg gebracht voor medisch onderzoek. De 
redders volstonden met een welverdiende kop soep.

Treffend verwoord...
Om tot een club te horen zoals de KNRM, 
waar iedereen gelijk is, van opstapper tot 
kantoorpersoneel, is fantastisch. Er zijn nog maar 
weinig organisaties waar dit zo geldt.

Maar het meest bijzondere, blijft het onverwachte: 
Zit je ’s avonds even naar Freek de Jonge op TV 
te kijken. Het is al laat, we gaan naar bed. Op 
weg naar de badkamer gaat de pieper, je vrouw 
zegt: “Niet weer….hè?” Ik kijk op de display: 
“luchtvaartuig in problemen, prio 1”. Shit dit is 
serieus! 

“Slaap lekker schat.”
“Ja, doe voorzichtig daarbuiten…”

Dan aan boord horen dat het om je vliegende 
collega’s van de J-SAR helikopter gaat. Naar 
beneden gekomen… De J-SAR, het vliegend 
equivalent van de reddingboten. Zeventien 
personen aan boord.Verder niets bekend. Shit shit 
shit… Dan de tocht er heen, waarbij je hotsend 
en klotsend heen en weer wordt geslingerd. Het 
teamwork aan boord, de gedrevenheid om zo snel 
mogelijk de mensen uit het water te halen, de 
samenwerking met het Kustwachtcentrum en de 
andere eenheden van de Kustwacht. Dit alles valt 
in het niets bij het opgeluchte gezicht, de hand 
die je toegestoken krijgt van de crewleden die wij 
aan boord nemen en een simpel, maar zo gemeend  
“Thank you”.

Wel mensen, daar doen we het voor!

Sander Michalewski
Opstapper reddingboot Dorus Rijkers
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Grote actie, geringe schade 
Den Helder / Texel De Koog / Den Oever - 19 november 2006 

Wind: ZW 2 

Het betrof een bijzonder serieuze melding, ’s ochtends om 10.37 uur. 
Het Kustwachtcentrum meldde dat op het Wad een sportvisboot brand- 
een rookverschijnselen had in de machinekamer. Er waren negentien 
personen aan boord van de Twee Gezusters. De Kustwacht alarmeerde de 
reddingboten van Den Helder en Texel-De Koog. Ook de brandweer van 
Den Helder werd gewaarschuwd, maar schipper Coen Bot van de Dorus 
Rijkers werd verzocht eerst uit te varen met de eigen blusmiddelen.    
De Dorus Rijkers kwam van de twee als eerste ter plaatse. Een passerende 
visboot had toen al zeventien mensen geëvacueerd. De Dorus Rijkers zette 
twee opstappers en een brandbluspomp over. Vlak daarna arriveerde ook 
de reddingboot Francine Kroesen. De opstappers startten met het koelen 
van het machinekamerluik, de Dorus Rijkers keerde op verzoek terug naar 
Den Helder om de gealarmeerde brandweerlieden op te halen. 
Ondertussen bood ook de reddingboot Johanna Margareta van Den Oever 
haar diensten aan, maar deze reddingboot behoefde uiteindelijk niet 
in actie te komen. De Dorus Rijkers zette zes brandweermensen op de 
Twee Gezusters, die direct aan de slag gingen met warmtecamera’s om 
te bezien of er onderdeks (nog) brand was. Om 11.14 uur werd het sein 
‘brand meester’ gegeven. Het bleek dat er poetslappen doordrenkt met 
olie op een aggregaat lagen. Door het opwarmen van de aggregaat was 
zelfontbranding ontstaan. De schade bleek gering. Zelfs zó gering dat de 
zeventien evacués op verzoek werden teruggezet op de sportvisboot en 
de tocht werd hervat. De hulpdiensten keerden voldaan terug naar hun 
thuisbases.

Gewonde aan land 
gebracht 
Stellendam - 17 oktober 2006 

Wind: ZO 4 

Uit het verslag van schipper E. 
Rodenhuis: 
Opgepiept voor een gewonde 
op een zeilboot. Uitgevaren en 
daar aangekomen vonden we de 
man met zijn arm omhoog. Zijn 
duim lag eraf. Voor zover wij het 
konden beoordelen, was er in de 
kuip iets afgebroken, waardoor 
de man zijn duim had verspeeld. 
Twee man overgezet die de man 
hebben verbonden, waarna we 
hem op de reddingboot Willemtje 
overzetten. Naar Hellevoetsluis 
gevaren, alwaar een ambulance 
stond te wachten. Die heeft 
de man naar het Dijkzicht 
Ziekenhuis gebracht. Later 
hoorden we dat de duim er niet 
meer aangezet kon worden en 
de man zijn duim dus definitief 
kwijt was. Wij hebben de zeilboot 
vlotgetrokken, de motor gestart 
en naar Hellevoetsluis gevaren, 
waar we de boot hebben 
afgemeerd. Terug naar station.

Wandelaars ingesloten 
De reddingboot Prinses 
Margriet uit Stellendam en het 
Kusthulpverleningsvoertuig van 
station Ouddorp werden op 
26 november, rond 17.00 uur 
uitgestuurd voor twee vermiste 
strandwandelaars. Een vader 
en dochter waren tijdens een 
strandwandeling overvallen 
door het hoge water. De 
reddingboot vond het tweetal 
en zette een drietal opstappers 
in overlevingspak overboord. De 
redders begeleidden de twee 
naar de KNRM-truck, die hen 
naar het bemanningsverblijf 
bracht om op verhaal te komen.
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Drenkelingen na �� uur uit zee gered 

Diverse reddingstations - 21 september 2006 

Wind: ZO 3-4 

Ongeruste familieleden van twee jonge catamaran-
zeilers deden halverwege de middag aangifte bij de 
politie. De twee zouden de dag ervoor gaan zeilen en 
sindsdien was er niets meer van hen vernomen. Een 
zoektocht van familieleden had geresulteerd in de 
vondst van de auto met oplegger bij Hargen aan Zee, 
maar van de jongens ontbrak ieder spoor. De politie 
meldde dit aan het Kustwachtcentrum, dat direct 
groot alarm sloeg: de reddingboten van IJmuiden, 
Wijk aan Zee, Egmond aan Zee, Petten, Callantsoog en 
Den Helder, alsmede het Kustwachtvaartuig Visarend 
werden naar zee gestuurd voor een uitgebreide 
zoekactie. Diverse kusthulpverleningsvoertuigen van 
de KNRM reden naar de kustlijn om vanaf land op zoek 
te gaan naar levenstekenen en vanuit de lucht kwam 
steun van de helikopters Pedro 2 en J-Sar. De Kustwacht 
zond tevens een Pan Pan-bericht uit, waarin passerende 
scheepvaart werd verzocht scherp uit te kijken. 
Veel aanknopingspunten voor een gerichte zoekactie 
waren er niet. Het zou gaan om een witte catamaran, 
die de dag ervoor vanaf het strand van Hargen was 
vertrokken. De Visarend werd benoemd tot On Scene 
Coördinator. Alle reddingboten bleven zoveel mogelijk 
in hun ‘eigen’ werkgebied.

Om 15.42 uur, ruim een uur na de alarmering, werd het 
eerste tastbare resultaat geboekt: de reddingboot Koen 
Oberman trof een verlaten, halfgezonken catamaran 
aan in positie 52.50N 004.33E, ruim 5 mijl uit de kust 
van Callantsoog. Van eventuele opvarenden ontbrak 
ieder spoor. Deze bevindingen werden doorgegeven 
aan de Kustwacht en de overige eenheden. Van de 
witte catamaran kwamen twee puntjes boven water 
uit, de rest was gezonken. 

Hoewel de combinatie van een gezonken catamaran 
en een vermiste bemanning niet bepaald gunstig te 
noemen was, was er met de vondst van de catamaran 
toch ook vooruitgang geboekt: de Kustwacht beschikte 
nu over een positie van waaruit een gericht zoekgebied 
kon worden bepaald. Alle eenheden, bijgestaan door de 
reddingboot Beursplein 5 (De Cocksdorp) die op eigen 
initiatief kwam assisteren en de tevens gealarmeerde 
reddingboot Gul (Callantsoog), kregen een vastomlijnd 
zoekgebied aangewezen. En met succes, want om 17.15 
uur nam opstapper Jan Dekker van de reddingboot 
Adriaan Hendrik (Egmond aan Zee) een drenkeling 
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waar, direct daarna gevolgd door een tweede. De 
Adriaan Hendrik spoedde zich naar het tweetal en zette 
een opstapper overboord om de drenkelingen bij te 
staan. De reddingboot Dolfijn (Petten) deed hetzelfde. 
Vanwege het hoge vrijboord van de Adriaan Hendrik 
en het feit dat de onderkoelde mannen horizontaal 
uit het water dienden te worden gehaald, werd 
besloten de zeilers aan boord te nemen van de kleinere 
reddingboten Dolfijn en Koen Oberman. De mannen 
waren aanspreekbaar, maar duidelijk onderkoeld en 
hadden zichtbaar moeite om wakker te blijven. Vanuit 
de helikopter werd een arts neergelaten op de Adriaan 
Hendrik, die hem direct overzette op de Koen Oberman 
en vervolgens ook op de Dolfijn. De arts adviseerde de 
drenkelingen over te plaatsen op de Visarend, hetgeen 
probleemloos verliep. Vanaf het dek van de Visarend 
werden de mannen opgehesen in de J-Sar helikopter, 
die de zeilers doorvloog naar het Gemini Ziekenhuis in 
Den Helder.
De redders keerden voldaan en trots terug naar de 
diverse reddingstations, in het bewustzijn dat dit 
voorval evenzogoed een dramatische afloop had 
kunnen hebben.   

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl

Zeiler David Bijl weet wat het is om ‘gered’ te worden 

“Die reddingboot: het 
mooiste moment van 
mijn leven!” 
De NoordHollandse nuchterheid heeft zeker 
bijgedragen aan de goede afloop van hun hachelijke 
avontuur. Daar zijn David Bijl en Daan Kollmer vast van 
overtuigd. Tegelijkertijd is David overduidelijk over 
de rol van zijn redders. “Onze mogelijkheden waren 
uitgeput. We waren de wanhoop nabij, toen ik Daan 
hoorde roepen: ‘De KNRM! De KNRM!’ De aankomst 
van de reddingboot is met afstand het mooiste 
moment van mijn leven”. 

David schat dat het al na een half uurtje zeilen misging. 
“We voeren ‘op het randje’, zoals dat hoort met een 
catamaran. Een windvlaag gooide ons om. Geen 
probleem, dat overkomt ons wel vaker. Maar anders 
dan anders kregen we onze catamaran niet meer 
overeind. Al na een paar minuten besloten we hulp in 

te roepen. We wachtten totdat er scheepvaart in de 
buurt was en hebben toen een fakkel afgeschoten. 
Die is door niemand gezien. Vervolgens hebben we tot 
twee keer toe een handstakel proberen af te steken, 
maar beide weigerden dienst. Toen aan het einde van 
de middag duidelijk werd dat we naar zee dreven en 
dat de scheepvaart begon af te nemen, realiseerden wij 
ons dat we ons moesten voorbereiden op een nacht op 
zee. Dat was voor ons niet beangstigend. Wel riep het 
vragen bij ons op: Hoe koud zou het worden? Wat te 
doen als één van ons bijvoorbeeld kramp zou krijgen? 
We hebben geprobeerd ons zo goed mogelijk voor te 
bereiden op de nacht”. 

De overnachting viel de jongens uiteindelijk zwaar. 
Liggend op een drijver van de catamaran probeerden 
ze zo veel mogelijk uit de wind te blijven, maar de kou 
sloeg hard toe. Rillend probeerden de jongens warmte 
bij elkaar te vinden. Ook hielden ze elkaar scherp 
door op een positieve manier op elkaar in te praten. 
Dat was ook nodig, want de catamaran begon af te 
zinken en zou volgens de berekening van de zeilers 
vóór het krieken van de ochtend zijn afgezonken. 
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Eenmaal aangesterkt konden de zeilers nog precies ver-
tellen wat er was gebeurd: ze waren de dag ervoor vanaf 
het strand van Hargen aan Zee vertrokken en op snelheid 
voorover over de kop geslagen. Om de catamaran te 
richten, maakten ze de verstaging en de mast los. Daarbij 
was iets misgegaan en was de catamaran lek geslagen en 
gezonken. Er werden diverse noodsignalen afgestoken, 
maar die waren niet opgemerkt door de passerende 
scheepvaart. Na een donkere nacht op hun halfgezon-
ken catamaran, moesten ze hun scheepje rond 13.00 uur 
loslaten. Uiteindelijk hadden de mannen bijna 26 uur in 
zee gelegen, toen ze door de Adriaan Hendrik werden 
opgemerkt… 

Enkele dagen na hun redding brachten de twee 
zeilers een bezoek aan het KNRM-reddingstation in 
Egmond aan Zee, om hun redders te bedanken en een 
herinnering achter te laten.

De praktijk bleek gunstiger: de twee konden zich 
lange tijd vastklampen aan het laatste boven water 
uitstekende puntje van de catamaran. “En met het 
opkomen van de zon hervonden we nieuwe moed 
om er voor te gaan”. Deze situatie zou nog een halve 
dag voortduren. “Er heeft een helikopter boven ons 
gehangen, een vliegtuig van de Kustwacht is tweemaal 

laag overgevlogen en toch heeft niemand ons gezien. 
Die wetenschap maakte ons langzamerhand wanhopig. 
Blijkbaar waren we gewoon te klein om te worden 
waargenomen”. 
Een tweede nacht op zee - “dat zou niet zijn 
goedgekomen!” - kwam ras dichterbij, toen Daan een 
reddingboot zag varen. Ruim een uur eerder hadden 
de twee hun boot moeten laten gaan; ze zwommen 
al die tijd in zee, wachtend op hulp. “Ik hoorde hem 
roepen: ‘De KNRM! De KNRM!’ Er werd dus naar ons 
gezocht... Met onze laatste krachten hebben we om 
hulp geroepen en geprobeerd de aandacht te trekken. 

En met succes: de redddingboot draaide bij en koerste 
recht op ons af. Er sprongen direct opstappers in zee en 
voor we het wisten lagen we warm ingepakt aan boord 
van verschillende schepen. We hebben elkaar pas in het 
ziekenhuis weer gesproken”. 

Daar, herenigd met vrienden en familie, drong het pas 
goed tot de jongens door wat hen was overkomen en wat 
er had kúnnen gebeuren. “Ik realiseer mij dat ik van geluk 
mag spreken dat ik hier nog zit. Maar wat moet ik daar 
concreet mee? Het leven gaat door, ook in al zijn risico’s. 
Wel zoek ik nog naar een gepaste blijk van waardering 
voor de redders. Ik voel mij onmachtig om hen duidelijk 
te maken hoe dankbaar wij zijn”. 
De twee zeilers brachten een bezoek aan station Egmond 
en schreven een bedankbrief. “Verder zijn we niet 
gekomen”, zegt hij schamper. Het bezoek aan station 
Egmond leverde hen in dat opzicht een belangrijk inzicht 
op. “Volgens mij halen die kerels hun voldoening uit 
het werk dat ze doen en hebben ze hun ‘beloning’  dus 
al binnen”. En zo is het. “Het was geweldig om te zien 
met welke passie die mannen hun werk doen en voor de 
toekomst kunnen ze rekenen op onze steun!”

‘De KNRM! De KNRM!’  
Er werd dus naar ons gezocht... 
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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. 

Suikerpatiënt aan land gebracht 
De reddingboot Dorus Rijkers voer op verzoek van 
de Radio Medische Dienst uit naar het vrachtschip 
Marneborg van rederij Wagenborg uit Delfzijl. Het schip 
was onderweg van Finland naar de Verenigde Staten en 
bevond zich op positie 053.0.06N 004.20.50E, zo’n 9,5 
mijl van de Verkenner Molengat. De reddingboot moest 

tegen de zee op, met een golfhoogte van rond de drie 
meter. Om 10.10 uur, een klein uur na de melding, 
lag de Dorus Rijkers langszij van de Marneborg. 
De loodsladder werd neergelaten, waarlangs de 
patiënt afdaalde en aan boord werd genomen van 
de reddingboot. Het betrof een Filippijnse diabeet 
met aanzienlijke klachten. Nadat ook de bagage van 
de man was overgegooid, werd de man vastgesnoerd 
op de gereddenbank, om te voorkomen dat hij op de 
terugweg letsel zou oplopen. De man hield zich goed 
aan boord van de heftig tekeer gaande reddingboot. 

Radio Medische Dienst 
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Twee opstappers ondersteunden de Filippijn tot in 
het boothuis, alwaar de man werd opgevangen en 
onderzocht. De Dorus Rijkers werd direct klaargemaakt 
voor een volgende inzet. 

Schouder uit de kom 
Man is van ladder gevallen en heeft zijn schouder uit de 
kom. Bemanning heeft medicatie toegediend en werkt 
met gewichten. Heeft niet het gewenste effect gehad. 
Heb een spierverslapper geadviseerd en besloten een 
reddingboot in te zetten voor de evacuatie van de patiënt. 

Stroomschok 
Een 36-jarige engineer heeft een elektrische schok 
opgelopen met 440V. Man reageert op aanspreken, 
maar mompelt zelf onverstaanbaar. Geen brandwonden, 
maar wel hevige pijn in het achterhoofd. Pijn kan 
komen door val op het achterhoofd, Moeten rekening 
houden met fractuur. Stabiele zijligging geadviseerd en 
evacuatie per helikopter in gang gezet. Positie schip: 45 
mijl boven Texel. 

Doorgaan met medicatie 
Een 55-jarige Chileense opvarenden van een zeeschip, 
varende nabij Colombia, had een diepe snijwond 
in de nek opgelopen. Was in botsing gekomen 
met ballastpijp. De wond van 8 centimeter lang en 
1 centimeter diep behandeld met hechtingen en 
zwaluwstaartjes. In verband met roest in de wond wordt 
radiomedisch advies gevraagd. Heb gezegd dat ze de 
inmiddels gestarte medicatie moesten doorzetten en 
dat gerust de volgende haven kon worden afgewacht, 
In volgende haven arts bezoeken. 

Recidive maagbloeding? 
Een machinist van een pijpenlegger had onlangs een 
maagbloeding gehad. Man kreeg nu ineens klachten: 
duizelig, zweterig, bleek en klam. Hij was ook gevallen 
en kon beslist geen ladder meer op. De Noorse kapitein 
uitte zich buitengewoon bezorgd, met name over 
verdenking recidief maagbloeding. Besloten de man per 
helikopter van boord te laten halen. 

Verdenking malaria 
Zeer groot zeeschip dat drie dagen later Rotterdam zou 
aandoen had patiënt aan boord met koortsaanvallen. 
Temperatuur liep daarbij op tot 41 graden. Pols liep op 
naar 180, normale bloeddruk. Geen verdere klachten, 
maar patiënt at haast niets meer. Kapitein vond dat de 
toestand van de patiënt verslechterde en maakte zich 
grote zorgen. Heb helivac geadviseerd op verdenking 
van mogelijke malaria-aanval. Helikopter kon aan dek 
landen. Voorspoedige evacuatie.
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Op 21 februari 1907 werd de Engelse Harwich-
boot Berlin door een zware Noordwesterstorm 
op de Noorderpier van de Waterweg gezet. 
De veerboot, met 143 opvarenden aan boord, 
strandde, brak en zonk gedeeltelijk. Ondanks de 
beschikbaarheid van veel reddingmiddelen moesten 
de reddingbootbemanningen voor het grootste deel 
machteloos toekijken hoe tientallen passagiers en 
bemanningsleden van de Berlin de dood vonden. 
De stoomreddingboot President van Heel deed 
meerdere pogingen om verbinding te maken met het 
schip. Bij de eerste poging strandde de reddingboot 
zelf bijna. Uiteindelijk leverde de lange reddingactie 
één geredde en drie stoffelijke overschotten op. De 
roeireddingboot Nederlandsche Leeuw zag kans drie 
stoffelijke overschotten uit het water te vissen. De 
redders keerden, na ruim een etmaal kansloos in touw 
te zijn geweest, ‘verkleumd en nat’ terug naar de 
haven. Daar kwam de bemanning weer enigszins op 
krachten, waarna een tweede reddingpoging werd 

ondernomen. De combinatie van duisternis, stormweer 
en sneeuwbuien maakte het de redders, loodsen en 
bergers bijkans onmogelijk om hun reddingwerk te 
doen. Niettemin konden uiteindelijk vijftien mensen 
worden gered. De rest van de opvarenden verdronk. 

Staatsonderzoek 
Voor de overheid was deze ramp aanleiding voor 
een staatsonderzoek naar het functioneren van het 
Nederlandse reddingwezen. De overheid had slechts 
een beperkte rol bij de uitvoering van deze publieke 
taak en de commissie moest dan ook antwoord geven 
op de vraag of het nog langer wenselijk was dat een 
dergelijk zware taak en verantwoording in handen 
bleef van een particuliere organisatie. Tevens moest 
worden gekeken naar hoe een ramp als deze in de 
toekomst kon worden voorkomen. 
De commissie concludeerde dat het reddingwerk 
in goede handen was bij de twee Nederlandse 
reddingmaatschappijen NZHRM en ZHMRS (die in 

Land- en waterdiensten komen elkaar steeds vaker tegen 

KNRM bezint zich op rol
binnen hulpverleningsland
Toen exact honderd jaar geleden 1�� opvarenden van 
de Berlin de dood vonden bij de Noorderpier van de 
Waterweg, stelde een staatscommissie een onderzoek 
in naar het functioneren van het Nederlandse 
reddingwezen. Anno �00� is ‘hulpverlening en 
rampenbestrijding op het water’ opnieuw onderwerp 
van studie. Het is aan de KNRM om zich te bezinnen 
op haar rol binnen hulpverleningsland. De solistische 
Redding Maatschappij van weleer zal daarbij 
aansluiting moeten vinden bij de landdiensten van 
ondermeer brandweer en ambulancediensten. De 
vorming van de Veiligheidsregio’s en het project 
Waterrand van Binnenlandse Zaken maken dat dit hét 
moment is om de positie van de KNRM te bepalen. De 
kracht ligt in een goede samenwerking, die begint bij 
wederzijdse bekendheid. En daar heeft de KNRM nog 
veel werk te doen.  

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl
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1991 fuseerden tot de KNRM) en dat inmenging 
van de overheid niet wenselijk en/of noodzakelijk 
was. Wel kreeg de regering het advies om de 
reddingmaatschappijen financieel te ondersteunen. 

Basisbeginselen
Van structurele subsidiëring door de overheid is het 
nooit gekomen. De ‘Noord’ en de ‘Zuid’, alsmede 
de latere KNRM hielden die boot altijd af. De 
achtereenvolgende besturen stonden immer op het 
standpunt dat de stelregel ‘wie betaalt, die bepaalt’ 
nadelige gevolgen zou hebben voor de kwaliteit van 
het reddingwerk op zee als die verantwoordelijkheid 
uit handen zou worden gegeven aan de overheid. Het 
zelfstandige, onafhankelijke karakter van de KNRM 
maakte dat de organisatie in staat was om snel en 
effectief te handelen,daarbij altijd de prioriteit gevend 
aan de kwaliteit van het werk en de veiligheid van de 
eigen mensen. De KNRM bouwde haar hele organisatie 
rondom drie pijlers: 

1. Redden om niet  
�. Redden door vrijwilligers 
�. Reddingwerk bekostigd door vrijwillige bijdragen  

In die opzet is tot op heden niets veranderd. De drie 
basisbeginselen vormen nog altijd het uitgangspunt 
bij alle beslissingen en worden door de KNRM’ers 
gekoesterd. Tegelijkertijd geven deze principes de 
KNRM een uitzonderingspositie in hulpverleningsland. 
De ‘heilige huisjes’ van de KNRM worden door 
buitenstaanders niet altijd begrepen. “Dergelijke 
uitgangspunten zijn niet meer van deze tijd”, wordt 
vaak gezegd. 
Om te voorkomen dat de KNRM als organisatie in een 
isolement terecht komt, heeft de KNRM het initiatief 
genomen voor een onderzoek naar de positie van de 
Redding Maatschappij. Ditmaal niet met een ramp als 
aanleiding, maar naar aanleiding van een schortende 
afstemming tussen de verschillende hulpdiensten, 
zowel op het land als op het water. De KNRM nam 

De ramp met de 
veerboot s.s. Berlin was 
in 1907 aanleiding voor 
een staatsonderzoek 
naar het functioneren 
van de Nederlandse 
reddingmaatschappijen.
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hiervoor het COT Instituut voor Veiligheids- en 
Crisismanagement in de arm, die op verzoek een 
rapport schreef, getiteld Koers van de KNRM. 

Specialistisch 
Het probleem van een gebrekkige samenwerking 
van hulpdiensten op de scheiding van land en water 
is allesbehalve nieuw. Naar aanleiding van grote 
rampen in ondermeer Enschede en Volendam werden 
uitgebreide plannen en richtlijnen ontwikkeld voor een 
betere hulpverlening. Het water werd daarbij steevast 
‘vergeten’. Te gemakkelijk werd aangenomen dat 
dergelijke richtlijnen één-op-één toepasbaar waren op 
het water. De praktijk logenstraft deze aanname en 
vraagt om specialistisch handelen. De KNRM kan bogen 
op ruim 180 jaar ervaring op het gebied van redding 
en hulpverlening op het water en mag zichzelf dus als 
specialist bestempelen. 

Dat het werkgebied van de KNRM altijd onderbelicht 
is geweest en het vaak solistische handelen van de 
Redding Maatschappij zijn er de oorzaken van dat 
de KNRM maar moeilijk erkenning krijgt voor haar 
positie. En die erkenning is nodig om betrokken te 
worden bij planvorming, wetgeving en grootschalige 
oefeningen. De KNRM moet zich daarom bezinnen op 
haar rol binnen hulpverleningsland. Wil zij zich in de 
toekomst (blijven) beperken tot haar kerntaak (Search 
and Rescue), of is zij bereid haar taakomschrijving te 
verruimen, waardoor zij haast automatisch in beeld 
komt bij collega-hulpdiensten? Het bestuur van de 
KNRM zal zich hierover moeten uitspreken. 

Verlengstuk 
Het komt jaarlijks tientallen keren voor dat 
reddingboten van de KNRM worden ingezet om 
specialisten van onder andere brandweer en 
ambulancediensten naar hun bestemming te varen. 
Zo zorgen de reddingboten van de Waddeneilanden 
voor spoedvervoer van patiënten naar de vaste wal. 

Maar het komt ook steeds vaker voor dat reddingboten 
bij een alarm worden verzocht te wachten op tevens 
gealarmeerde landdiensten. De KNRM fungeert dan 
als verlengstuk van andere hulpdiensten. Het is aan 
de Kustwacht en de KNRM om per noodmelding 
te beoordelen of de reddingbootbemanning qua 
uitrusting en knowhow voldoende is uitgerust om een 
bepaalde situatie het hoofd te bieden, of dat zij beter 
dienst kan doen als platform van specialisten. Hiervoor 
is regulering en oefening noodzakelijk.
Verder is het ondenkbaar dat een ramp op zee zich 
beperkt tot de hulpverlening op het water. Bij grote 
en kleine incidenten komt een reddingboot altijd weer 
aan wal. Hetzij met geredden, hetzij met slachtoffers. 
Een soepele voortzetting van de hulpverlening aan de 
wal vergt gezamenlijke inspanning en kennis van de 
wederzijdse procedures.

Partners 
Om welke collega-hulpdiensten gaat het eigenlijk? 
Op (en boven) het water zijn de Kustwacht, de 
Koninklijke Marine, de Koninklijke Luchtmacht, 
de Reddingsbrigades Nederland (KNBRD), Korps 
Landelijke Politie Diensten, alsmede de commerciële 
bergingsbedrijven de belangrijkste partners. Daarnaast 
werkt de KNRM samen met specialistische organisaties, 
zoals de Stichting Opsporingsapparatuur Drenkelingen 
(SOAD). Aan land gaat het met name om politie, 
brandweer, ambulancediensten en/of het Rode Kruis. 
De mate van samenwerking tussen de KNRM en 
meerdere van deze organisaties is momenteel nog 
lokaal bepaald en is sterk afhankelijk van al dan niet 
aanwezige contacten. De KNRM heeft de wens geuit 
om de samenwerking met onder andere brandweer 
en ambulancediensten landelijk te structureren en 
op te nemen in ondermeer de oefenschema’s van de 
reddingbootbemanning. Zogenaamde multidisciplinaire 
oefeningen worden daarmee steeds belangrijker. 
Maar voorafgaand aan oefenen dienen eerst goede 
contacten te worden gelegd, óók met de verschillende 

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl
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overheidslagen (gemeentelijk, provinciaal en landelijk) 
en binnen de zogenaamde Veiligheidsregio’s.

Verschillen
Veel activiteiten van de KNRM vinden plaats op 
gemeentelijk ingedeeld gebied (o.a. IJsselmeer, 
Randmeren en Waddenzee) en vallen daarmee onder 
de gemeentelijke verantwoordelijkheid. Er bestaan 
lokale en regionale verschillen, waardoor een landelijke 
richtlijn voor ondermeer coördinatie en communicatie 
niet mogelijk is. Per gemeente of regio zullen goede 
afspraken gemaakt moeten worden, waarbij een 
belangrijke taak is weggelegd voor de leiding van 
de diverse regio’s. De KNRM zal door overleg zich 
een plaats moeten verwerven binnen de keten van 
gemeentelijke en regionale hulpverleners. “Hoe bouw 

je een private organisatie in binnen een door de 
overheid gedomineerde structuur?”, is daarbij de  
grote vraag. 

Het project Waterrand van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken heeft alle 
hulpverleningsorganisaties in kaart gebracht, die 
acteren op de scheiding van land en water. De KNRM 
wordt in dit project opgenomen. 

De vorming van de veiligheidsregio's, het project 
Waterrand en het eigen onderzoek maken dat dit voor 
de KNRM hét moment is om zich te bezinnen op haar 
eigen positie binnen hulpverleningsland. De conclusies 
en aanbevelingen zullen de komende tijd uitvoerig 
worden besproken.     

Een zogenaamde multidisciplinaire oefening in beeld gebracht: De reddingboot Jan en Titia Visser (Eemshaven) 
arriveert bij een veerboot, die melding maakte van een gewonde (1). Aan boord van de reddingboot bevindt zich 
ambulancepersoneel dat met hulp van de opstappers wordt overgezet op de veerboot (2). Nadat de patiënt door 
de specialisten is onderzocht, dragen de opstappers zorg voor de evacuatie (3). Als ook het ambulancepersoneel 
terug is aan boord van de reddingboot, gaat de Jan en Titia Visser met spoed retour station (4).
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Achter de gesloten deuren van het Palace Hotel – het 
vijfsterren hotel was deze avond exclusief voor de 
gasten van de Redding Maatschappij – vierden ruim 
driehonderd gasten uit diverse branches een stijlvol 
feest. Er waren optredens van onder anderen Liesbeth 
List en (een selectie van) de Marinierskapel. Een 
veiling en een loterij zorgden voor stortingen in het 
Reddersfonds, dat kosteloos wordt beheerd door de 
Morgan Stanley bank. 

Dankzij genereuze schenkers blijkt de KNRM telkens 
weer in staat om investeringen te doen in de nieuw-
bouw van boten en boothuizen. Tegelijkertijd heeft 

Bedrijfsleven en relaties schenken bijna drie ton voor Reddersfonds 

Opbrengst tweede KNRM Gala
overtreft verwachtingen 
Op initiatief van het Palace Hotel in Noordwijk aan Zee vond op 1� november 
het tweede KNRM Benefietgala plaats. De sfeervolle avond leverde de 
KNRM e ��1.��0,– op. Dat bedrag werd in zijn geheel gestort in het speciaal 
opgerichte Reddersfonds. De opbrengsten van dat fonds worden jaarlijks 
aangewend om een deel van de bemanningskosten te betalen: opleidingen, 
trainingen, verzekeringen en overlevingspakken. 

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

Aan het einde van de avond 
maakte notaris R. Westen 
(midden) de opbrengst bekend, 
dit tot zichtbare tevredenheid 
van KNRM-voorzitter C. van 
Duyvendijk en hoteldirecteur
S. Dubbeling.
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de Redding Maatschappij de grootste moeite om 
haar begroting (11 miljoen euro) rond te krijgen. 
Dit noopte de KNRM tot een iets andere aanpak van 
haar fondsenwerving, waarbij het dekken van de 
zogenaamde exploitatiekosten het voornaamste doel 
is. Door de opbrengst van het gala niet te besteden 
aan een eenmalige investering, maar het totaalbedrag 
in een fonds te storten, kunnen de stortingen van 
de tientallen bedrijven en particulieren worden 
beschouwd als een bijdrage voor de lange termijn.

KNRM-voorzitter C. van Duyvendijk sprak in zijn 
dankwoord zijn waardering uit voor de ondernemers, 
die met hun aanwezigheid hun betrokkenheid bij de 
Redding Maatschappij hadden getoond. Mevrouw 
A. Jorritsma, de eregast van de avond, sprak, als 
voormalige minister van Verkeer & Waterstaat en als 
voorzitter van de Koninklijke schippersvereniging 
Schuttevaer, op haar beurt haar waardering uit voor de 
vrijwillige reddingbootbemanningen van de KNRM.   

In 2007 zal opnieuw een KNRM Gala worden
georganiseerd. Die gala-avond staat gepland op
vrijdag 16 november. 

De volgende bedrijven ‘kochten’ een tafel: 
AMW Marine BV / AON Group Nederland BV /
Centraal Beheer Achmea / De Raad Bouw BV /
Dockwise Shipping BV / Euronext NV / Fairmount 
Marine BV / FHG Bank / Frieslandbank / Goesting 
Events BV / IHC Holland Engineering & Renovation BV / 
KPMG / MD MAN Rollo BV / Mees Pierson International 
Private Bankers / Morgan Stanley / Multraship Towage 
& Salvage / Muntendamsche Investerings Maatschappij 
BV / PricewaterhouseCoopers / Sportservice Benelux / 
Theodoor Gilissen Bankiers BV / Velserkom Stuwadoors 
BV / Verbond van Verzekeraars / Viking Life Saving 
Equipment BV  

Fondsenwervingsactie voor 
schade Anna Margaretha 
Het ongeval met de reddingboot Anna 
Margaretha heeft binnen de KNRM de 
gemoederen aardig beziggehouden. En nog. 
Daarbij ging en gaat het als vanzelfsprekend 
met name om het lot van de vier Amelander 
bemanningsleden: vrijwillige medewerkers die in 
het belang van anderen de grenzen opzochten 
en daarbij zelf door het oog van de naald zijn 
gegaan. 
De gevolgen van het incident beperken zich voor 
de KNRM echter niet tot het personele vlak. Ook 
materieel is er veel schade geleden. De Anna 
Margaretha is drie keer gekapseisd en heeft 
daarbij aanzienlijke schade opgelopen, vooral aan 
de apparatuur. De reddingboot ligt momenteel 
nog op de werf voor reparatie en zal naar 
verwachting in februari weer inzetbaar zijn vanaf 
Ameland. De totale schade wordt geschat op ruim 
e 150.000,-. Reddingboten van de KNRM zijn 
alleen tegen total-loss verzekerd. Een beleid dat 
voortkomt uit een rekensom: beperkte schades, 
afgezet tegen hoge verzekeringspremies. 

Wilt u een bijdrage leveren in het bestrijden van 
deze onverwachte schadepost? Maak dan een 
eenmalige, extra bijdrage over op het KNRM-
bankrekeningnummer 37.35.46.181 o.v.v. 8220 / 
Anna Margaretha. Mede namens de Amelander 
bemanning hartelijk dank voor uw bijdrage! 
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Blij verrast ontving ik de uitnodiging. Uitstekend om 
weer eens te zien en te begrijpen wat de Maatschappij 
voor goed werk verricht. Een zó positief ingestelde 
groep gaf ons een warme ontvangst!

Aan de ontvangst werd door het hele team de grootst 
mogelijk zorg besteed. Geweldig! Mijn partner en ik 
zullen de beste herinneringen aan deze dag bewaren.

Ik heb nog altijd grote belangstelling voor het werk van 
de KNRM en ik wens u met al uw medewerkers ook veel 
succes in de toekomst.

Het was méér dan geweldig. De hele ontvangst was 
prima verzorgd, met als hoogtepunt het tochtje met de 
Valentijn over een enigszins knobbelige zee!

De zee was nog wat ruw vanwege de harde wind in die 
week. Het varen was daardoor een prachtige belevenis. 
Ik zal deze dag nooit vergeten!

Wij zijn onder de indruk van de bijzonder gastvrije 
manier waarop schipper Van der Sar en de dames en 
heren vrijwilligers ons hebben ontvangen. Niets was 
hen teveel om uit te leggen. Ik heb mijn kleinzoon bij 
de schipper opgegeven als Redder aan de wal.

Wij willen u bedanken voor de allerhartelijkste 
ontvangst die ons ten deel viel. De tocht met de boot 
was het absolute hoogtepunt. Rond de tachtig en dan 
met 26 knopen buitengaats zittend naast/achter de 
roerganger!

Alle jubilerende Redders aan de Wal ontvingen een 
insigne van de KNRM voor de trouwe steun gedurende 
50 jaar.

Trouwe donateurs krijgen speciaal ontvangst 

Donateursdag is feest 
voor gast én gastheer
Sinds enkele jaren heeft de KNRM de gewoonte om 
haar trouwste donateurs (�0 jaar donateurschap) uit 
te nodigen voor een speciale donateursdag. Met de 
speciale ontvangst wil de KNRM haar waardering 
uitspreken voor de trouwe steun van deze groep. De 
dag is een feest voor de gasten, maar zeker ook voor 
de bemanningen, voor wie een ontmoeting met hun 
trouwste ‘aanhangers’ minstens net zo indrukwekkend 
is. Enkele reacties:

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl



De Reddingwinkel van de KNRM heeft weer een aantal 
nieuwe producten in haar assortiment opgenomen. 
De (nieuwe) producten zijn te bestellen via www.
reddingwinkel.nl, maar u kunt ook een bezoek 
brengen aan één van de tientallen vestigingen van de 
Reddingwinkel.

Kinderdekbed 
Het KNRM-dekbed is al jaren een veelgevraagd artikel, 
met name onder ‘bootjesmensen’. De Reddingwinkel 
heeft het assortiment dekbedden uitgebreid met een 
specifiek kinderdekbed: fris, vrolijk en spectaculair!  

Kinder tshirt 
De KNRM zal dit jaar in haar uitingen nadrukkelijk 
aandacht vragen voor de noodzaak van het dragen van 
een goed reddingvest. Met dit ludieke shirt geeft u uw 
kinderen alvast het goede voorbeeld! 

Nieuwe polo’s 
De grijze KNRM-polo is nagenoeg uitverkocht en was 
dus aan vervanging toe. De Reddingwinkel heeft 
gekozen voor een kwaliteitspolo van Slazenger met
een bijzondere bedrukking: SINCE 1824. De polo is 
zowel in blauw als oranje te verkrijgen.

Schade en Schande 
Leuk én leerzaam boekje, geschreven door zeezeiler 
Jaap Kiers. De schrijver vertelt op een humoristische 
wijze hoe en wat hij heeft geleerd van de fouten die hij 
aan boord heeft gemaakt. 

Verzamelband 
De verzamelband voor uw bewaarexemplaren van De 
Reddingboot is meegegoten in de nieuwe huisstijl van 
De Reddingboot. De afmeting en de basiskleur blauw is 
gelijk gebleven aan de oude verzamelband. 

EHBO op Zee 
Het meest uitgebreide denkbare scala aan calamiteiten 
die zich aan boord kunnen voordoen, worden op zeer 
overzichtelijke en schematische wijze –voorzien van 
talrijke illustraties- besproken. Een unieke handleiding 
voor iedereen die vaart.

Noodprocedures voor jachten
In deze zeer overzichtelijke handleiding komen resp. 
aan de orde: de gebruiksaanwijzing van het boek; 
de voorbereiding; de noodprocedures; spoed- en 
veiligheidsverkeer; het gered worden.

Reddingwinkel
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In de informatiebrochure van het KNRM Gala 
verontschuldigde de KNRM zich op voorhand voor 
de wat zakelijke benadering. KNRM-directeur S.E. 
Wiebenga: “Het is leuker om deelnemers aan het 
gala de bouw van een nieuwe reddingboot in het 
vooruitzicht te stellen, zoals we dat vorig jaar hebben 
gedaan. Maar wij moeten ons verstand gebruiken en 
kijken naar wat de KNRM het hardst nodig heeft en 
dat zijn mensen en bedrijven die bereid zijn ons te 
helpen bij het dekken van onze exploitatiekosten. Voor 
een goede reddingmaatschappij is méér nodig dan 
het bouwen van nieuwe reddingboten. Onze stroom 
kost ook geld, net als de diesel, de verzekeringen, 
de opleidingen, enzovoorts. Ik realiseer mij dat dat 
minder romantisch is dan een nieuwe reddingboot met 
daarop de naam van een dierbare, maar daarmee niet 
minder nodig. Het is ook niet voor niets dat we met 
deze boodschap bij ondernemers hebben aangeklopt. 
Die weten wat er bij het runnen van een organisatie 
komt kijken en van hen mag je ook een meer zakelijke 
benadering verwachten”. 

Die verwachting is niet beschaamd. De bank Morgan 
Stanley omarmde het idee, nam het fonds kosteloos in 
beheer en verraste de KNRM met een eerste storting 
van e 15.000,-. Van alle deelnemende bedrijven aan 
het gala had vervolgens niemand bezwaren tegen een 
fonds. “Dit biedt perspectieven voor de toekomst!”, 
zegt Wiebenga tevreden. “Als we het fonds jaarlijks een 
impuls weten te geven met het KNRM Gala en door het 
jaar heen ondernemers weten te bewegen om bijdragen 
te doen, dan kan het fonds een substantiële én 
structurele bijdrage gaan leveren aan onze exploitatie”. 
Qua doelstelling is gekozen voor zaken die rechtstreeks 
te maken met mensen die – zoals Wiebenga het 
verwoord – het échte werk doen: opleidingen, 
trainingen, verzekeringen en overlevingspakken voor 
de redders. 

Bijdragen 
Ondernemers (en particulieren) die niet op het KNRM 
Gala aanwezig waren, maar wel graag een bijdrage 
willen doen aan het specifieke fonds, kunnen hun 
bijdrage storten op Rabobank 37.35.46.181 o.v.v. 
“Reddersfonds”. 

Ook ú kunt een Fonds op Naam oprichten! 

Wist u dat u uw bijdrage aan de KNRM ook tot in 
lengte van dagen veilig kunt stellen? En dat u daar 
een specifieke doelstelling en een eigen naam aan 
kunt verbinden? De huisnotaris van de KNRM helpt 
u graag bij de oprichting van een dergelijk fonds. 
Eerst meer informatie? De KNRM stuurt u graag de 
vernieuwde brochure Uw schenking helpt levens 
redden. Voor uw beeldvorming enkele andere fondsen 
met een doelstelling binnen de KNRM: 

WillemsHendrix Fonds – opleidingskosten KNRM-
bemanningen
Stichting I.M. de Raath Fonds – kosten t.b.v. 
behoeftige oud-redders en nagebleven weduwen 
Johannes W.F. en Maria JansenRosier Fonds – kosten 
t.b.v. exploitatiekosten reddingstation Scheveningen 
Fonds Elzinga – kosten t.b.v. bouw en exploitatie 
reddingboottype Arie Visser 

Het is een misverstand te denken dat Fondsen op 
Naam alleen bij uitzonderlijk hoge bijdragen kunnen 
worden opgemaakt. Ook voor bijdragen van geringere 
omvang kan worden gekozen voor een structurele, 
schriftelijk vast te leggen bestemming. 

De oprichting van het Reddersfonds werd officieel 
bezegeld met de handtekeningen van KNRM-directeur 
S.E. Wiebenga, KNRM-voorzitter C. van Duijvendijk 
en de heer E. de la Croix, president-directeur van het 
Palace Hotel. Notaris Westen (achter) was getuige.

Bedrijfsleven helpt bij dekkend krijgen exploitatiekosten 

Reddersfonds stelt veiligheid bemanningen centraal
Het kapseizen van de Anna Margaretha heeft iedereen er weer van doordrongen: redden op zee blijft een 
(levens)gevaarlijk ‘vak’. Die wetenschap verplicht de KNRM om al het nodige te doen om de risico’s te beperken. 
Die maatregelen zijn kostbaar en mede daardoor prijkt er een tekort op de meerjarenbegroting van de Redding 
Maatschappij. Het Reddersfonds is opgericht om de KNRM in staat te stellen om lopende kosten te betalen die te 
maken hebben met de veiligheid van de eigen bemanningen.

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl
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KNRM present op beurzen 
De KNRM zal met een promotiestand aanwezig zijn op de belangrijke 
watersportbeurzen Boot Holland (Leeuwarden) en HISWA (Amsterdam). 
Naast donateurwerving en reddingwinkelverkoop zal de KNRM de 
beurzen ook gebruiken om aandacht te vragen voor het jaarthema van 
Zeevast, het preventieprogramma van de KNRM: de noodzaak van een 
goed reddingvest. De KNRM krijgt van de organisatie van Boot Holland 
de standruimte gratis aangeboden.

KNRM met kerst het land in 
In de afgelopen maanden zijn er weer duizenden kerstkaarten van de 
KNRM gekocht en verstuurd. De verkoop van kerstkaarten levert de 
KNRM belangrijke inkomsten op, maar de actie in minstens net zo goed 
voor de naamsbekendheid van de KNRM. Op deze wijze worden elk jaar 
duizenden mensen voor het eerst geconfronteerd met de KNRM. De 
KNRM dankt alle kerstkaartenbestellers en wenst hen (en alle andere 
Redders aan de wal) alsnog een gezond 2007 toe. 

KNRMwijn een succes! 
In de laatste twee maanden 
van 2006 zijn bijna 2000 flessen 
KNRM-wijn besteld. Mede 
dankzij de feestdagen was er 
veel vraag naar de specifieke 
KNRM-wijnen, waarvan een deel 
van de verkoopopbrengst wordt 
overgemaakt aan de KNRM. Nog 
geen wijn besteld, of bijna door de 
voorraad heen?  www.knrm.nl/wijn 

Colofon
De Reddingboot, verslag 194, 
jaargang 97, nummer 1

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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Nieuwe schenkingsbrochure 
helpt u om te helpen 

De KNRM krijgt regelmatig vragen van 
particulieren én bedrijven die de KNRM graag 
willen ondersteunen, maar niet goed weten 
hóe ze dat het beste kunnen doen. Vraag de 
nieuwe brochure aan via www.knrm.nl of 
telefonisch 0255 54 84 54.
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Sinds vorig jaar zijn alle schenkingen en nalaten-
schappen aan alle organisaties tot nut van het 
 algemeen, waaronder de KNRM, geheel vrij van 
 schenkings- en successierecht.
Voorheen werd over schenkingen boven een bepaald 
bedrag 8% schenkingsrecht berekend. Datzelfde gold 
voor nalatenschappen (legaten of erfstellingen).

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

Schenkingen en nalatenschappen
nu volledig belastingvrij

Het erfrecht blijft echter ongewijzigd, inclusief alle 
regelgeving met betrekking tot schenken aan familie 
of goede doelen. Wilt u daarover meer weten, vraagt 
u dan bij de KNRM kosteloos het boek Erfenis.nl aan, 
waarin op luchtige en gedetailleerde wijze wordt 
verteld hoe het erfrecht in elkaar steekt.
Erfenis.nl is op te vragen per telefoon 0255 548454 of 
per e-mail: erfenis@knrm.nl.
Voor aanvullende informatie kunt u terecht op: 
www.erfenis.nl.

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

administratie van de KNRM zorgt voor de afhandeling 
van uw jaarlijkse donatie. 

Wanneer u wenst over te gaan op machtigen, dan 
kunt u in plaats van de bekende acceptgiro het 
machtigingsformulier invullen. Heeft u de acceptgiro 
gemist, dan kunt u desgewenst via giro 26363 een 
bijdrage aan de KNRM overboeken, onder vermelding van 
‘bijdrage 2007’. Elke bijdrage is welkom en komt direct 
ten goede aan het reddingwerk van de KNRM.
Zodra u uw jaarlijkse bijdrage overmaakt, ontvangt u van 
ons in april de donateurpas voor 2007. Deze donateurpas 
biedt u kortingsregelingen bij diverse maritieme musea. 
Meer hierover in de apriluitgave van De Reddingboot. 

Denkt u aan uw jaarlijkse bijdrage?


