
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Vrijwilligerswerk is 
onbetaalbaar...
Reddingrapporten

De Reddingboot
April 2007 verslag 195



�  De Reddingboot  verslag 195 Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Nieuws

Reddingboot Joke Dijkstra in 
Den Helder gestationeerd 
Op zaterdag 13 januari werd onder grote belang
stelling de reddingboot Joke Dijkstra te Den Helder 
gedoopt door mevrouw E. Schippers. Mevrouw 
Schippers was de levenspartner van de heer Huibert 
Dijkstra, die in zijn testament had bepaald dat van zijn 
nalatenschap reddingboten moesten worden gebouwd. 
De Joke Dijkstra is de derde reddingboot die uit het 
testament voortkomt. Er volgt nog een vierde. 

In Den Helder vervangt de Joke Dijkstra de kleinere 
reddingboot Dorus Rijkers. Hoewel de Dorus Rijkers 
(type Johannes Frederik) pas negen jaar operationeel 
was vanuit Den Helder, werd toch besloten het 
reddingstation te voorzien van een grotere redding
boot van de Arie Visser klasse. Dit conform het vloot 
plan van de KNRM. De Dorus Rijkers is toegevoegd aan 
de reservevloot van de KNRM.

De heer Huibert Dijkstra heeft in zijn testament 
bepaald dat van zijn nalatenschap reddingboten 
gebouwd moesten worden. De reddingboot Huibert 
Dijkstra ligt gestationeerd op Vlieland, de George 
Dijkstra is operationeel vanuit Ter Heijde, de Joke 
Dijkstra ligt nu dus in Den Helder afgemeerd en de 
laatste zal Corrie DijkstraVan Elk gaan heten. Deze 
boot moet echter nog worden aanbesteed.

Bemanningen stormactie onderscheiden 
Tijdens een grootschalige plechtigheid zijn de bemanningen van Ameland, Schiermonnikoog, Eemshaven 
en Lauwersoog op 12 maart onderscheiden voor hun inzet tijdens de stormacties op 1 november 2006. Alle 
betrokken bemanningsleden ontvingen een zogenaamde tevredenheidsbetuiging van het KNRMbestuur.
Met dergelijke, zeldzame onderscheidingen wil het bestuur haar dank en waardering uitspreken tegenover de 
vrijwilligers, waarvan er in dit geval enkelen in levensgevaar hebben verkeerd (de reddingboot van Ameland 
sloeg tijdens deze actie tot driemaal toe over de kop). Een uitgebreider verslag van de uitreiking kunt u 
verwachten in de juliuitgave van De Reddingboot. 

�006 Drukste jaar ooit voor 
de Redding Maatschappij
In �006 zijn de bemanningen van de 40 redding
stations van de KNRM drukker geweest dan ooit 
tevoren. In totaal moesten de vrijwilligers 1663 keer 
in actie gekomen. Daarbij werden 3109 mensen en 
63 dieren gered. Sinds de oprichting van de Redding 
Maatschappij zijn 7�.109 mensen gered. De KNRM 
verwacht eind �007 de 75.000e geredde veilig aan 
wal te zetten.

Het grote aantal uitrukken is voor een deel te verklaren
door de toevoeging van het 40e reddingstation 
Huizen. Dit reddingstation ligt aan druk vaargebied 
en bleek goed voor 77 reddingacties. De drukste 
reddingstations waren NoordlandBurghsluis, 
Ouddorp, Stellendam, Scheveningen en Marken die 
alle meer dan 100 keer per jaar werden opgeroepen 
om (zee)varenden bij te staan.
De 129 reddingacties bij windkracht 7 of meer geven 
aan dat de KNRM onder alle weersomstandigheden 
uitvaart. 

Al jaren nemen de reddingstations van de Wadden
eilanden het patiëntenvervoer naar de vaste wal 
voor hun rekening. In totaal werden 219 tochten 
naar de vaste wal gemaakt. Deze zogenaamde 
‘ongenummerde diensten’ zijn niet meegeteld in het 
eerder genoemde aantal van 1663. 

In de juliuitgave van De Reddingboot zullen de 
jaarcijfers uitgebreid worden opgetekend. Het 
officiële jaarverslag is vanaf 26 april beschikbaar via
www.reddingwinkel.nl
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KNRM Gala verhuist naar Kurhaus 
Het KNRM Gala verruilt Noordwijk voor Scheveningen. 
Of beter gezegd: het Palace Hotel voor het Kurhaus. 
Het Palace Hotel, de initiatiefnemer van het evenement, 
bleek al na twee jaar te klein te zijn. “Zij zijn min of meer 
het slachtoffer geworden van hun eigen succes”, stelt 
Roemer Boogaard, directeur van de KNRM. “Het siert het 
hotel, en eigenaar Paul Brandjes in het bijzonder, dat zij 
ons de verhuizing naar het Kurhaus gunnen, zodat ‘ons’ 
benefietgala de mogelijkheid heeft om de komende 
jaren verder uit te groeien tot een maritiem evenement 
van formaat”. 
Het Kurhaus biedt op 19 november 2007 ruimte aan maxi
maal 55 bedrijven, die met hun aanwezigheid een tastbare 
bijdrage leveren aan het reddingwerk van de KNRM. 

Wiebenga zal de geschiedenis
boeken ingaan als de directeur 
die vormgaf aan de fusie tussen 
de Koninklijke Noord en Zuid
Hollandse Redding Maatschappij 
(KNZHRM) en de Koninklijke Zuid
Hollandse Maatschappij tot het 
Redden van Schipbreukelingen 
(KZHMRS) in 1991. Daarnaast kan 
gesteld dat de vlootvernieuwing 
onder zijn bezielende leiding in een 
hoog tempo is doorgevoerd, waarbij 
het concept van de Rigid Inflatable 
Boat werd geperfectioneerd. Tevens 
werd er een vlootplan ontwikkeld 
op basis van risicoinventarisatie en 
gereddencapaciteit.
In de jaren dat Wiebenga directeur 
was van de KNRM werd de Radio 
Medische Dienst (RMD) bij de 
KNRM ondergebracht, verkreeg de 
KNRM de kwaliteitsstandaard ISO 
9001 en werden de wipperploegen 

‘omgebouwd’ tot uiterst bruikbare 
walploegen. 
Ondanks alle veranderingen 
binnen en de groei van de 
organisatie slaagde Wiebenga 
erin om persoonlijk aandacht te 
besteden aan de vrijwilligers. Die 
persoonlijke betrokkenheid is van 
grote waarde geweest voor het 
saamhorigheidsgevoel binnen de 
organisatie. 
Roemer Boogaard staat voor de 
grote uitdaging om de toekomst 
van de KNRM veilig te stellen, 
zowel operationeel als financieel. 
Operationeel moet de KNRM meer 
en beter gaan samenwerken met 
andere hulpverleningsorganisaties. 
Intensivering fondsenwerving staat 
ook hoog op agenda, aangezien 
de veranderingen die de KNRM 
in de afgelopen jaren heeft 
doorgemaakt hun weerslag hebben 

gehad op de begroting. 
Boogaard, net als Wiebenga 
voormalig marineofficier, was bij 
de KNRM achtereenvolgens Hoofd 
Operationele Dienst en adjunct
directeur. 

In de juliuitgave van De 
Reddingboot wordt uitgebreid 
stilgestaan bij de directiewisseling.  

Directeur Sip Wiebenga geeft roer uit handen 
KNRMdirecteur Sip Wiebenga heeft de leiding over de Redding 
Maatschappij overgedragen aan Roemer Boogaard. Dit gebeurde tijdens 
een besloten plechtigheid. Wiebenga, die sinds 1984 directielid was, blijft 
de komende jaren nog wel actief voor de KNRM. Boogaard was al enkele 
jaren adjunctdirecteur van de KNRM. 
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Vrijwilligerswerk
is onbetaalbaar… 
Bijna 1.000 mannen en vrouwen zetten zich in voor de 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. Niet 
elke dag, maar wel heel veel dagen per jaar. Voor échte 
reddingen en dankbare hulpverleningen. Maar ook 
voor onderhoud aan het materieel en voor opleidingen 
en oefeningen om voorbereid te zijn.
De vergoeding die zij ontvangen bedraagt e 1,25 per 
uur en, als het meezit, een warme dankbare hand van 
iemand die geholpen werd.
En juist om dat laatste is het de meesten te doen. Die 
ene succesvolle redding of die hulpverlening, die veel 
ellende voorkwam, doet veel meer dan een paar euro’s 
in de bemanningpot. Die belangrijke drijfveer om 
vrijwilligerswerk te doen is van onschatbare waarde.

Hoe onschatbaar is dat eigenlijk? Tot op zekere 
hoogte kun je de uren omzetten in een loonwaarde. 
Maar welke waarde neem je dan? En wat doe je er 
vervolgens mee?

In 2006 heeft de KNRM deelgenomen aan een 
onderzoek naar de waarde van vrijwilligerswerk in 
Nederland. De uitkomst daarvan is opgenomen in het 
officiële jaarverslag van de KNRM over het jaar 2006. 
Dit jaarverslag is vanaf 26 april op te vragen bij de 
KNRM (0255 54 84 54) of via www.knrm.nl Het geeft 
een aanvullend beeld op de kosten en inkomsten van 
de KNRM. Een verrassend beeld. Want de door de 
vrijwilligers gedoneerde tijd voor hun aandeel in het 
werk van de KNRM vertegenwoordigt een waarde, die 
alle overige donaties evenaart.

Vrijwilligers verdienen support 
De bemanningsleden van de reddingboten verdienen 
geen geld met hun vrijwilligerswerk. Daar is het hen 
ook niet om te doen. Maar zij verdienen wel steun. 
Steun van het thuisfront. En steun van de werkgever. 
Maar ook financiële steun. De KNRM investeert al 
het nodige om het werk voor haar eigen mensen 
zo veilig mogelijk te maken. Speciaal daarvoor is 
het Reddersfonds in het leven geroepen. Vanuit dat 
fonds worden jaarlijks investeringen gedaan die de 
veiligheid van de redders ten goede komen. 
‘Vrijwilligers verdienen support’: U kunt uw 
bijdrage storten op Rabobank 37.35.46.181 o.v.v. 
“Reddersfonds”.
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Hans Schonenberg 

Het feit dat Hans Schonenberg nog als roeier actief is 
geweest binnen de Redding Maatschappij, verraadt dat 
we hier met een bijzonder trouwe vrijwilliger te maken 
hebben. En inderdaad: de huisartsinruste heeft er al 
meer dan 40 vrijwillige dienstjaren op zitten, de laatste 
jaren als vicevoorzitter van de plaatselijke commissie 
van het reddingstation Katwijk aan Zee. “Dankzij mijn 
voormalige functie heb ik een groot netwerk binnen 
de lokale gemeenschap. En voor veel mensen blijf je 
altijd ‘de dokter’. Die invloed probeer ik op een goede 
manier aan te wenden in het voordeel van de KNRM”. 
Schonenberg is fervent tegenstander van het invoeren 
van een betalingssysteem. “Niet doen! Nooit doen! 
Het is een eer om een bijdrage te mogen leveren aan 
het werk van deze organisatie. Dat gevoel moet je 
niet gaan ontkrachten door mensen te gaan betalen 
voor hun diensten. Ik weet dat er organisaties zijn die 
daar anders over denken, 
maar daar ben ik dan ook 
bewust geen lid van. De 
vrijwilligheid is een hoog 
goed”. 
Tegelijkertijd onderstreept 
Schonenberg het belang
van een goede kader
organisatie met een
beperkt aantal beroeps
krachten. “Voor de 
dagelijkse gang van zaken 

heb je een basis nodig. Volgens mij gaat dat prima bij de 
KNRM. Wij ervaren de contacten met het hoofdkantoor 
in IJmuiden als bijzonder plezierig. Er wordt 
meegedacht en meegewerkt. Maar de vrijwilligers staan 
wat mij betreft aan de basis van alles”. 
Het commissielid betitelt zichzelf dan ook als een 
‘tevreden mens’. “Ik wil geen geld voor dit werk en 
zit ook niet op nog meer schouderklopjes te wachten. 
Het werk op zich geeft mij voldoening. Dat is mijn 
beloning”. 

Richard van der Hammen 
Hardop denkend komt Van der Hammen op een 
structurele tijdsinvestering van zo’n acht uur per week. 
“En dan tel ik de acties met de Koos van Messel niet 
mee, want die zijn onvoorspelbaar”, zegt de zelfstandig 
ondernemer, die sinds 2001 deel uitmaakt van de 
bemanning van de reddingboot van IJmuiden. “Ik was 
in die tijd altijd aan het werk en dat voelde niet goed. 
Ik wilde ook iets ‘echt zinnigs’ doen. Mijn buurman 
was opstapper op de reddingboot en mijn partner was 
enthousiast Redder aan de wal. Alles bij elkaar maakte 
dat ik de stoute schoenen aantrok en mij aanmeldde”. 
Van die beslissing heeft Van der Hammen nooit spijt 
gehad, ondanks de bij vlagen intensieve hobby. “Het 
is een verrijking van mijn leven. Het werken met 
een kleine, hechte ploeg en het helpen van mensen 
zijn prachtige dingen. Daarnaast is het uitdagend 
en veelzijdig werk”. De opstapper wil absoluut geen 
geld zien voor zijn verrichte arbeid. “Ik kan goed 
rondkomen van mijn salaris. Ik heb geen geld nodig. 
Ik vind het veel belangrijker dat de KNRM investeert 
in onze veiligheid. En dat doet de maatschappij ook. 
Als we operationele wensen hebben, dan wordt daarin 
voorzien. Dat moet zo blijven, zoals ook het onbetaalde 
moet blijven. Dat heeft juist z’n charme. De beloning 
zoeken we als bemanning bij elkaar. Niet met tastbare 
dingen, zelfs niet met woorden. Vaak is één enkele 
blik al genoeg. Die wederzijdse waardering is de motor 
waar wij op draaien”.
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Reddingrapporten

Vrouw en kinderen eerst…
Urk / Lemmer / Enkhuizen - 17 januari 2007 

Wind: ZW 7 

Bij het ochtendgloren werden de reddingboten van 
Urk en Lemmer gealarmeerd voor het binnenvaartschip 
Orlando uit Zwolle. Bij de Rotterdamse Hoek werd 
de schipper verrast door de hoge zeegang en 
vertrouwde hij zijn luiken niet meer. Hij wilde graag 
reddingbootassistentie. 
De Urker reddingboten Koningin Beatrix en Nagel 
waren als eerste ter plaatse. De hoofdmotor van de 
Orlando was uitgevallen. Omdat de boegschroef nog 
wel draaide, slaagde de schipper er wel in om het schip 
met de kop in de wind te houden. Het was wachten op 
sleepboothulp. 
Omdat de wind alleen maar verder toenam, besloot 
plaatsvervangend schipper Dirk Korf de schippersvrouw 
en de kinderen uit voorzorg van boord te halen. 
Dergelijke manoeuvres konden maar beter gebeuren 
als er nog tijd was om ‘rustig’ te handelen. Vanaf de 
Koningin Beatrix sprongen enkele opstappers over op 

de Orlando, waarna de reddingboot opnieuw langszij 
ging om het gezin van boord te halen. Dit verliep 
voorspoedig. 
De opstappers probeerden de luiken weer op orde 
te krijgen, terwijl assistentie werd ingeroepen van 
de reddingboten van Lemmer. Toen die arriveerden, 
keerde de Koningin Beatrix terug naar Urk, waar 
vrouw en kinderen in het bemanningsverblijf door de 
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Gewonde naar de wal gebracht 
Ameland  - 4 oktober 2006 

Wind: ZW 4 

De reddingboot van AmelandBallumerbocht vaart 
met de regelmaat van de klok voor patiënten 
en gewonden van het eiland naar de vaste wal. 
Deze ochtend betrof de melding opnieuw een 
gewonde, maar ditmaal moest de reddingboot Anna 
Margaretha uitvaren om de patiënt van een schip te 
halen. Aan boord van de platbodem Mercator had 
één van de negentien opvarenden een hoofdwond 
opgelopen. Omdat de charter als gevolg van het tij 
niet direct naar de wal kon, werd de reddingboot 
gewaarschuwd. Vanwege de geringe diepgang werd 
tevens de reddingboot Maria Hofker van Ameland
Nes gealarmeerd. Deze slaagde erin langszij de 
Mercator te komen en de patiënt over te nemen.
De hoofdwond was keurig verbonden. 
De man werd overgezet op de Anna Margaretha, 
waarna weer koers werd gezet naar het eiland. 
Op Ameland werd de huisarts bezocht. De patiënt 
wachtte later de Mercator weer op, die in de loop 
van de dag de haven van Nes aandeed. 

Reddingvest blijkbaar niet nodig…
Schiermonnikoog - 7 oktober 2006 

Wind: W 8 

De KNRM vraagt in 2007 aandacht voor de nood
zaak van het dragen van een (goed) reddingvest. 
Dat niet alle watersporters het belang van een 
dergelijke veiligheidsmiddel op waarde weten te 
schatten, bewees deze stormachtige actie van de 
reddingboot Koning Willem I. 
Het zes meter lange zeiljachtje Kirry of Polruan 
vroeg bij de Kustwacht om reddingboothulp, omdat 
de motor was uitgevallen en de zeilers als gevolg 
van de stormachtige wind aan lagerwal dreigden 
te geraken. Er stond ruim twee meter zee, dus de 
mensen aan boord van het jacht waren blij met de 
komst van de reddingboot. Het lukte de man en de 
vrouw om de sleeptros vast te maken, waarna de 
sleepreis naar Lauwersoog verder zonder problemen 
verliep. Daar bleken er – tot verbazing van de 
reddingbootbemanning –  ook nog drie kinderen 
in het kajuitje te zitten. Ondanks de stormachtige 
weersomstandigheden droeg geen van allen een 
reddingvest. De vader vertelde dat hij het scheepje 
voor een tochtje had geleend. Een ‘tochtje’ dat heel 
anders had kunnen aflopen… 

plaatselijke commissie werden opgevangen. Omdat 
de vrouw tekenen van astma vertoonde, werd voor de 
zekerheid een ambulance gewaarschuwd. De klachten 
bleken gelukkig mee te vallen. 
Inmiddels was de Orlando door een collega
binnenvaarder op sleep genomen richting Lelystad, 
daarbij begeleid door de reddingboten Anna Dorothea, 
Wouter Vaartjes (beide Lemmer) en Nagel. Na 
verloop van tijd werd de sleep overgenomen door de 
gewaarschuwde sleepboot Coby. 
De Koningin Beatrix zette ook weer koers naar de 
Orlando, maar onderweg naar de sleep brak in de 
machinekamer van de Urker reddingboot brand uit. De 
bemanning bracht zich op de achterdek in veiligheid, 
wachtend op assistentie. De Anna Dorothea had bij 
het horen van de brandmelding de sleep direct gelaten 
voor wat het was, om hulp te kunnen bieden aan 
de eigen collega’s. De reddingboot Watersport van 
Enkhuizen werd gealarmeerd om de begeleiding van 
de sleep over te nemen. De Anna Dorothea sleepte 
de Koningin Beatrix naar de haven van Urk, waar de 
brandweer klaarstond voor een inspectie. Door een 
gescheurde uitlaat had rook en hitte het brandalarm 
geactiveerd. De schade viel gelukkig mee. Na een 
uitgebreide schoonmaakbeurt was de boot weer 
inzetbaar. 
Nadat de sleep veilig in Lelystad was afgemeerd, 
meldden de drie reddingbootbemanningen zich rond 
13.00 uur in het Urker bemanningsverblijf om de 
enerverende ochtend in stijl af te sluiten: met snert, 
bonensoep en vis…

Verderop in deze uitgave van De Reddingboot 
vertelt het Zwolse schippersgezin over 
de opgedane ervaringen met de Redding 
Maatschappij. 
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Bijzonder sinterklaas’cadeau’ 
Scheveningen - 18 november 2007 

Wind: W 6 

Uit het verslag van schipper J. Pronk: 
Tijdens ons eigen sinterklaasfeest in het boothuis, met 
de kinderen van de bemanningsleden, kwam er een 
kanovaarder het boothuis binnen gerend. Hij meldde 
dat zijn maatje in problemen verkeerde, vlakbij het 
noordelijke havenhoofd. Zijn direct uitgevaren en 
aangekomen bij het havenhoofd troffen wij de jongen 
aan op de onderste blokken. Hij had de kracht niet 
meer om weg te komen, zat half verscholen tussen de 
blokken, beschutting zoekend voor de overkomende 
zeeën. Hierop de Jan van Engelenburg net vrij van de 
blokken gehouden en de jongen een lijn toegeworpen. 
Hiermee wisten we hem aan boord van de reddingboot 
te krijgen. De persoon was onderkoeld en gewond aan 
handen en benen. Patiënt gestabiliseerd en ingepakt 
in onderkoelingbrancard. Ondertussen ambulance 
besteld voor verder transport. Kanovaarder werd in 
onderkoelde toestand afgevoerd naar het Rode Kruis 
ziekenhuis. 
De melder werd direct donateur van de KNRM. Hij nam 
tevens een aanmeldkaart mee voor zijn maatje… 
Zijn nog even teruggegaan naar zee om de kano te 
zoeken. Deze opgepikt en onderweg ook nog een 
kitesurfer meegenomen. Daarna teruggekeerd in het 
feestgedruis. 

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Man overboord 
Stellendam / Noordland-Burghsluis - 

Westkapelle - 16 januari 2007 

Wind: ZW 6 

De bemanningen van de Winifred Uly VerkadeClark 
(Westkapelle), Koopmansdank (NoordlandBurghsluis) 
en Prinses Margriet (Stellendam) werden ’s nachts 
om 03.15 uur opgeschrikt door een ernstige melding: 
de kotter OD 12 meldde een ‘man overboord’. De 
drie reddingboten, alsmede een zestal kotters en 
het Kustwachtvaartuig Barend Biesheuvel zetten een 
gezamenlijke zoekactie in gang. Na een kleine twee 
uur zoeken, temidden van een ruim twee meter hoge 
zee, werd de drenkeling gevonden. De man werd aan 
boord gebracht van de Barend van Biesheuvel, waar 
direct werd gestart met de reanimatie. Het mocht 
niet baten: na ruim een half uur werd door de arts de 
reanimatiepoging gestaakt. Twee opstappers van de 
Prinses Margriet sprongen over op de OD 12 om de 
achtergebleven visserlui bij te staan.

Opstappers zetten de
schouders eronder
Breskens - 27 oktober 2006 

Wind: W 3 

Slechte navigatie deed het zeiljacht Tarpon, dat van 
Oostende onderweg was naar Terneuzen, stranden op 
de Plaat van Breskens. Omdat het zakkend water was, 
was het voor de hulpdiensten zaak snel te handelen. 
De reddingboot Zeemanshoop was snel ter plaatse, 
maar kon al niet meer bij het jacht komen. Zelfs de 
kleine reddingboot Forel kon niet langszij komen bij 
het jacht, waarop twee mensen op hulp wachtten. 
Twee opstappers van de Forel gingen in overlevingspak 
overboord. De twee Belgen werden op de schouders 
genomen en aan boord gebracht van de Forel. In 
het bemanningsverblijf konden de twee op verhaal 
komen. Reddingbootschipper Harry de Lobel regelde 
sleepdienst Multraship, die zich verder om het scheepje 
bekommerde. Voor de twee opvarenden werd een 
hotel geregeld. 
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Dronkenmanactie
Scheveningen -

30 december 2006 

Wind: ZW 10 

’s Avonds laat om 23.55 uur, 
pál voor oudejaarsdag, werd 
de bemanning van de Jan van 
Engelenburg opgeroepen voor 
een ongebruikelijke melding: ter 
hoogte van de Vuurbaakstraat was 
een persoon in zee gevallen. Drie 
vrienden hadden het zien gebeuren 
en waren de man daarna uit het 
oog verloren. De storm had op 
dat moment net zijn piek bereikt, 
met uitschieters van 11 Beaufort. 

De Jan van Engelenburg verliet in 
dit nachtelijk uur de beschutting 
van de haven en maakte – zo goed 
en zo kwaad als dat mogelijk was 
– zoekslagen in de branding. Het 
kusthulpverleningsvoertuig deed 
hetzelfde vanaf het strand. Ook dat 
viel niet mee, want het was hoog 
water en er stond een verhoging 
van 2,10 meter. De politie en de 
brandweer meldden zich ook op 
het strand, maar er werd niemand 
gevonden. Uiteindelijk zorgde de 
Kustwacht voor opheldering: de 
melders zaten dronken in de Tahiti
bar, in het bijzijn van hun ‘in nood 
verkerende’ vriend. 
Nadat de politie dit uit eigen 
waarneming kon bevestigen, 
keerden de redders terug naar de 
steiger. Het kostte de mannen aan 
boord van de Jan van Engelenburg 
enige moeite om de humor van 
deze grap in te zien… 

Uit het verslag van schipper G.J. 
Klontje: 
Ik krijg een telefoontje van 
Kustwacht Schiermonnikoog. Het 
visserijonderzoekschip Isis ligt met 
technische problemen vlak voor 
de gronden in een aanschietende 
zee. Het schip is ten anker gegaan. 
Ik laat alarm geven voor de 
bemanning van de Koning Willem I. 
Aan boord gekomen maken we de 
sleepverbinding klaar en gaan op 
weg. Als we ter plekke komen, ligt 
het schip al aardig aan zijn ketting 
te rukken. Er loopt een aardige zee. 
Proberen met Koning Willem I vlak 
onder het schip te komen, wat lukt. 
De jongens gooien een werplijn 

over, waarna ze de stalen voorloop 
aan boord kunnen trekken en 
beleggen. We vieren de sleeptros 
uit over een lengte van 150 meter, 
waarna het anker eruit wordt 
gehaald. Omdat er een flinke zwel 
staat, lopen we voorzichtig het 
gat in. Alles gaat goed. Eenmaal 
in wat rustiger water zetten we er 
wat meer gas op en laten we de 
reddingboot Annie Jacoba Visser 
oppiepen, zodat die ons straks kan 
helpen bij het binnenlopen van de 
haven. 
Als we ter hoogte van de Glinder 
zijn, begint het schip wat uit zijn 
roer te lopen. We doen langzaam 
aan en wachten de Annie Jacoba 

Visser af. Met een stuurboot op het 
achterschip gaat het een stuk beter. 
Voor Lauwersoog korten we de 
tros in. Er loopt een dikke stroom 
voor de haveningang, maar alles 
gaat goed. We meren het schip af 
in de visserijhaven. De schipper is 
blij dat bij binnen en weg is van zijn 
ankerplek. Hij lag daar naar eigen 
zeggen niet goed… 
We worden hartelijk bedankt voor 
onze hulp en gaan terug naar 
station. 

De KNRM ontving een brief van 
het RIVO, waarin de directie de 
redders nogmaals bedankte voor de 
verleende assistentie. 

Onderzoekers behoed voor stranding 
Schiermonnikoog / Lauwersoog - 3 oktober 2006 

Wind: NW 5 
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Exact een maand na dato kan Pieter Koster er rustig 
over praten, maar toen zijn gezin op 17 januari in 
stormweer in nood geraakte, sloeg ook bij hem de 
paniek toe. “Ik zie die mannen van de reddingboot nog 
het stuurhuis binnenkomen. Ze straalden één en al rust 
uit, temidden van ons gehuil en gegil. Ik heb enorm 
veel respect en waardering gekregen voor deze kerels. 
Ze nemen ontzettend grote risico’s in het belang van 
een ander. Al had ik de indruk dat zij het ‘gewoon’ als 
hun taak zien…”

Pieter Koster vertrok die ochtend in alle vroegte 
met zijn ruim 80 meter lange schip Orlando vanuit 
Schellingwoude. De wind was zuidwest, kracht 6. 
Aangezien het weekend was, was het hele gezin 
aan boord: vrouw Gaby en drie kinderen (17, 6 en 4 
jaar). Om 7.15 uur ging de Orlando in Lelystad door 
de sluizen naar buiten. Vanaf dat moment kreeg 
de Orlando, geladen met kunstmest, de volle laag. 
“Het klinkt misschien gek, maar ik heb toen mijn 
vader gebeld. Die is ook altijd schipper geweest. Ik 
heb hem gevraagd wat te doen. Ik twijfelde. Mijn 
vader adviseerde mij door te zetten, te meer daar 
de berichten aangaven dat de wind gaandeweg de 
ochtend zou afnemen”. 
Koster voer dicht onder de dijk richting Urk. Nabij de 
Rotterdamse Hoek ging het mis. In tegenstelling tot 
de voorspellingen nam de wind alleen maar toe en de 

golven hadden inmiddels een hoogte bereikt van ruim 
een meter. Het water sloeg tegen de dekluiken aan. 
En tegen de ramen van het verblijf. “Onwillekeurig 
voelden wij al aan dat we het niet zouden gaan 
redden. Gaby is toen naar beneden gegaan en heeft de 
kinderen uit voorzorg aangekleed”. 
Toen de situatie onhoudbaar leek te worden, besloot 
Koster om het schip te ronden en terug te keren 
naar Urk. “En op dat moment ging het compleet mis. 
De motor viel uit, net toen we dwars op de golven 
lagen”. De gevolgen waren desastreus voor het Zwolse 
schippersgezin. Het schip begon enorm te rollen, 
waardoor de golven nóg meer grip kregen op de 
luiken en op het stuurhuis. De stuurhuisdeur vloog 
open en er drong water naar binnen. “Het was maar 
goed dat vrijwel direct daarna de eerste reddingboten 
arriveerden, want bij ons begon de paniek alles 
te overheersen”. Met name Gaby en het zesjarige 
jongetje zaten er helemaal doorheen. 
De Urker reddingboten Koningin Beatrix en Nagel 
gingen langszij. Een aantal opstappers maakte van 
die gelegenheid gebruik om over te springen op 
het stuurloos ronddrijvende schip. “Ze leken overal 
vandaan te komen!”, lacht Koster. “Twee redders 
kwamen het stuurhuis binnen. Zij waren zó rustig. 
Ongelooflijk. Zij namen de situatie in zich op en 
beslisten als eerste dat de kinderen direct van boord 
moesten. Wij kregen amper de tijd om daarmee in te 
stemmen. Alles ging zó snel, zó doeltreffend. Binnen 
een paar minuten zag ik Gaby vanuit het stuurhuis van 
de reddingboot naar me zwaaien. Een heel vreemde 
gewaarwording, maar het gaf me enorm veel rust. 
Mijn gezin was in goede handen. Daar was ik diep van 
overtuigd”. 

Veel tijd om daar bij stil te staan, kreeg Koster echter 
niet. De opstappers informeerden naar waar ze 
sjorbanden en andere materialen konden vinden, 
zodat ze een poging konden ondernemen om het 

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl

Achtergrond

Binnenvaartschipper onder de indruk van hulpvaardigheid KNRM-vrijwilligers 

“Het zijn ongelooflijke schatten van mensen!”

“Onwillekeurig voelden wij
al dat we het niet zouden gaan 
redden”. 



schip voor de ondergang te behoeden. Ondertussen 
kregen de Urkers versterking van hun Lemster 
collega’s, die eveneens met twee reddingboten 
arriveerden. “Het leek wel een film!”, zegt Koster 
terugkijkend. “Ik zat in het stuurhuis, bijgestaan 
door die twee vriendelijke kerels. En aan dek zag 
ik een man of acht uit alle macht vechten voor het 
behoud van mijn schip. Die kerels kropen over de 
luiken, of stonden in het gangboord, daarbij geregeld 
overspoeld wordend door de overkomende zeeën. Dan 
moesten ze zich vastgrijpen, weer in de benen komen 
en húp, weer verder… Als ik die beelden terughaal, 
dan verwonder ik mij weer over hun hulpvaardigheid. 
Het was ’s ochtends vroeg. Ze hadden ook in bed 
kunnen blijven liggen…” 

Toen de sleepboot Coby arriveerde, belegden de 
redders een sleepverbinding, waarna het ergste leed 
was geleden. De Orlando kwam weer op koers te liggen 
en was onderweg naar een veilige haven. De redders 
bleven voor de zekerheid aan boord, daarbij hand en 
spandiensten verrichtend. “Ze wisten me ook nog te 
vertellen dat mijn gezin inmiddels was opgevangen in 
het verblijf van de KNRM op Urk. Pas later hoorde ik 
hoe geweldig de opvang van mijn vrouw en kinderen 
geregeld werd. Er was een aantal mannen van het 
reddingstation aanwezig. Mijn vrouw kreeg droge 
kleding en ze kregen van alles te eten en te drinken. 
Vrijwel meteen kwam er ‘versterking’ met kleurplaten 
en speelgoed voor de kleinsten. Ongelooflijk zoals 
wij zijn opgevangen. Het zijn allemaal schatten van 
mensen!”
Uiteindelijk kon de Orlando in Lelystad worden 
afgemeerd. De lading moest als verloren worden 
beschouwd, maar veel belangrijker was dat het gezin 

“Als ik de beelden terughaal, 
dan verbaas ik mij weer over hun 
hulpvaardigheid”. 

aan het einde van de middag weer kon worden 
herenigd. “Ik kon aan mijn kinderen zien dat 
ze het op Urk goed hadden gehad. Ze waren zó 
rustig…”

De Zwolse binnenvaartschipper heeft het vaste 
voornemen om binnenkort terug te gaan naar Urk 
om zijn redders te bedanken voor hun inzet. “Die 
mannen hebben enorme risico’s genomen voor 
onze veiligheid. Ik heb daar enorm veel respect 
voor. Ik wist natuurlijk wel dat er een Redding 
Maatschappij bestond, maar nu ik die mannen aan 
het werk heb gezien, kijk ik er met heel andere 
ogen naar. Wij willen hen nóg een keer persoonlijk 
bedanken en de KNRM kan rekenen op onze steun. 
Natuurlijk zijn wij als gezin donateur geworden 
van de maatschappij. Dat is toch het minste dat we 
terug kunnen doen?”
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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. 

In ruim gevallen 
Ruim 150 mijl zuidwestelijk van Ierland is een 180 
kilogram zware visserman in het vriesruim gevallen. De 
man is gewond aan beide benen en kan niet opstaan. 
De overige bemanningsleden zijn er met de grootste 
krachtinspanning in geslaagd om hem aan dek te 
krijgen, maar het is ondoenlijk om de man ook binnen 
te brengen. Patiënt krijgt daardoor toenemende last van 
de kou. Schipper is overtuigd van beenfractuur, maar 
besluit de man vanwege de kou helemaal ingepakt 
te laten en geen onderzoek te doen. Aangezien het 
nog minimaal 14 uur varen is naar de dichtstbijzijnde 
haven, besluit de RMDarts tot een medische evacuatie. 
Hiervoor wordt een helikopter ingezet. 

Brei aan klachten 
De tweede stuurman van een groot zeeschip was twee 
dagen eerder met buikpijn aan boord gekomen en 
sinds hij op zee is nemen de klachten alleen maar toe. 
De kapitein stuurt hem naar zijn kooi, maar als dat 
niet het gewenste resultaat oplevert, wordt contact 
gezocht met de RMD. Die constateert al pratend 
een hele brei aan klachten: een erg hoge bloeddruk, 
nierproblemen, veel stress en hevige emoties als gevolg 

van het recente overlijden van de moeder van de 
patiënt. Arts schrijft medicatie voor en vraagt opnieuw 
contact op te nemen als er geen verbetering optreedt. 
Daarna niets meer van de man vernomen.

Knieblessure 
Een 55jarige opvarende van een relatief klein 
schip heeft in stormweer een zwaar object tegen 
zijn knie gekregen. Dit als gevolg van de hevige 
slingerbewegingen. Knie ziet er abnormaal uit en kan 
niet worden belast. De man moet van boord onder 
verdenking van fractuur of ontwrichting. Gezien 
de hoge golven wordt ervoor gekozen om hier een 
helikopter voor in te zetten.

Even slikken…
Komt melding van schip ten zuiden van Australië. 
Matroos heeft na het eten van een visje een pijnlijk 
gevoel in zijn keel. Hij denkt dat er een graatje is 
blijven steken. Alles uit het medisch handboek is al 
geprobeerd, maar pijn gaat niet weg. Arts adviseert 
om de tong van de man met een spatel naar beneden 
te duwen en zo te proberen de graat in het zicht te 
krijgen. Als dat lukt, dan de graat met een pincet 
verwijderen. Lukt het niet, dan in eerstvolgende 
haven naar KNOarts. Evacuatie niet nodig. Eerste 
stuurman zegt toe een poging te doen. Blijkbaar
met succes, want nieuwe meldingen blijven uit. 

Radio Medische Dienst 



13  De Reddingboot  verslag 195

Succes! 
Een 42jarige opvarende van een (kleine) sleepboot 
kampt – halverwege de oversteek van de Pacific – met 
zeeziekte. Probleem al sinds het vertrek, twee weken 
eerder. De laatste vier dagen houdt hij niets meer 
binnen en krijgt tevens last van maagpijn. Man verslapt 
zienderogen, maar is wel goed aanspreekbaar. De 
kapitein voorziet echter problemen, aangezien de reis 
nog zeker tien dagen gaat duren. Er is een ‘speciale’ 
medicijnkist aan boord, maar daar zit nagenoeg niets 
in… Arts heeft daarom enkele algemene adviezen 
gegeven en de man succes gewenst. Paar dagen later 
wordt gemeld dat het slingeren van de boot minder is 
geworden en dat de situatie van de patiënt daardoor 
ook is verbeterd. Man houdt kleine beetjes bouillon 
binnen en blijft gewoon aan boord. 
Arts maakt nog een opmerking over de medicijnkist. 
Zeker als met lage snelheid een oceaan moet worden 
overgestoken, dienen er medicijnen aan boord te zijn 
tegen braken, misselijkheid en zeeziekte. 

RMD in �006 

In 2006 werden de artsen van de RMD 657 maal 
geraadpleegd voor een medisch advies op afstand. 
Dat is een lichte daling ten opzichte van het jaar 
daarvoor (704 consulten). Verreweg de meeste 
aanvragen kwamen van de zeescheepvaart (345 
meldingen), gevolgd door de zeevisserij (111 
meldingen). In 85 gevallen werd geadviseerd 
over te gaan tot een directe evacuatie van de 
patiënt. Hiervoor werd in meerdere gevallen een 
reddingboot van KNRM ingezet.    

Zeevast dit jaar in het 
teken van goed gebruik 
van het juiste reddingvest

Vorige maand ging op de Hiswa in Amsterdam de 
KNRMreddingvestencampagne van start. In de 
afgelopen jaren zijn er spraakmakende ongelukken 
gebeurd met watersporters en beroepsvaarders, 
vaak met dodelijke afloop. De kennis over 
reddingvesten is onder watersporters vaak niet 
toereikend, waardoor er vermijdbare ongelukken 
kunnen gebeuren. De capaciteit van de vesten is 
dikwijls onvoldoende en de gebruiker weet niet dat 
het vest iedere twee jaar moet worden gekeurd.
Voor de KNRM aanleiding, om dit jaar voorlichting 
over het juiste type reddingvest en het juiste 
gebruik te geven. Op de website van de KNRM 
kunt u informatie vinden onder Zeevast, bij Nieuws/
downloads kunt u de onlangs verschenen folder 
“Uw reddingvest… werkt alleen als u het aan heeft” 
vinden. Hierin staat onder andere de doehetzelf
redvesttest, waarmee watersporters gemakkelijk 
hun reddingvest kunnen controleren. U kunt de 
folder ook aanvragen bij de KNRM. 
Ook kunt u uw watersportvereniging opgeven 

voor een workshop waarbij 
de deelnemers hun eigen 
reddingvest aan een 
onderzoek onderwerpen.

Zeevast
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Steun voor Anna Margaretha 
hartverwarmend 
In de vorige uitgave van De Reddingboot deed de 
KNRM een vrijblijvend verzoek aan de Redders aan 
de Wal om de ontstane schadepost aan de Anna 
Margaretha te verzachten door middel van een 
extra donatie. De betrokken Amelander redders 
zijn zeer onder de indruk geraakt van de getoonde 
betrokkenheid. Direct na het verschijnen van De 
Reddingboot stroomden de giften binnen. Kleine, 
maar ook (hele) grote. Bij het ter perse gaan van De 
Reddingboot was er ongeveer € 15.000, aan extra 
giften binnengekomen. De bijdragen helpen de 
KNRM om de onvoorziene kostenpost dekkend te 
krijgen. Maar misschien nóg belangrijker dan dat: 
de bemanning van de Anna Margaretha mag zich 
gesteund weten door een échte achterban. Dat laatste 
is van onschatbare waarde, wetend dat het werken aan 
boord van een reddingboot eenzaam kan zijn… Wij 
danken alle spontane giftgevers voor deze geweldige 
steun in de rug.

Nieuwe schenkingsbrochure 
Voor iedereen die overweegt de KNRM – op wat voor 
manier dan ook – financieel te steunen, heeft de 
KNRM een speciale brochure vervaardigd, met daarin 
inspiratievolle ideeën, maar ook met praktische tips 
over onder andere de aftrekbaarheid van giften en 
(periodieke) schenkingen. Vraag de brochure geheel 
vrijblijvend aan via info@knrm.nl, of 0255 – 54 84 54. 

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Publiciteit

Een nalatenschap:
geen uitgemaakte zaak
Het is al lang geen taboe meer om tijdens je leven 
goed en zorgvuldig na te denken over de vraag 
hoe je het leven achter wilt laten. Daarbij gaat het 
ondermeer over het nalaten van bezittingen. Gaat 
de gehele nalatenschap automatisch naar (verre) 
familie? En in hoeverre belandt het opgespaarde geld 
ongevraagd bij de overheid? Zo maar twee vragen die 
veelvuldig worden gesteld. Daarbij is het van groot 
belang in algemene zin te weten dat een nalatenschap 
geen op voorhand uitgemaakte zaak is, maar een 
welbewuste keuze van de directbetrokkene, die 
daarmee kan laten zien welke zaken tijdens zijn of 
haar leven van belang waren.
De KNRM en het informatieplatform Erfenis.nl 
werken intensief samen om belangstellenden wegwijs 
te maken in deze complexe materie. Speciaal voor 
deze doelgroep organiseert de KNRM een viertal 
informatieavonden waarin dieper wordt ingegaan 
op vraagstukken rond het nalaten van vermogen. De 
mogelijkheid om de KNRM bij testament te gedenken 
komt op deze avonden ook aan de orde, maar de 
KNRM wil met klem benadrukken dat het bezoeken van 
de informatieavond geheel vrijblijvend is. De avonden 
worden gehouden in Hoek van Holland, Huizen, 
IJmuiden en Eemshaven. Meer informatie over tijden, 
locaties en programma’s vindt u op de achterzijde 
van de begeleidende brief bij deze uitgave van De 
Reddingboot, op www.knrm.nl en op www.erfenis.nl.

Reddingmuseum weer open 
Het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den 
Helder is weer open. Het museum is gedurende de 
wintermaanden gesloten, maar de deuren gingen op
1 april weer open voor publiek. Donateurs van de
KNRM krijgen ook dit jaar korting op de toegangsprijs
(zie pagina 15). Het Nationaal Reddingmuseum toont de 
historie van het Nederlandse reddingwezen in woord en 
beeld. Voor meer informatie: www.reddingmuseum.nl 

De Anna Margaretha loopt 1 november de haven 
van Lauwersoog binnen. De bemanning is in leven, 
maar de reddingboot heeft zware schade.



Donateurpas geeft 
Redders aan de wal
leuke voordeeltjes 

Redders aan de wal die hun jaarlijkse bijdrage hebben 
betaald, krijgen voor het derde achtereenvolgende 
jaar een donateurpas van de KNRM. De KNRM heeft 
gemeend bepaalde (kleinschalige) privileges aan 
de pas te verbinden. Dit om de waardering voor de 
trouwe achterban tot uiting te brengen. De KNRM kan 
deze voordeeltjes aanbieden dankzij de welwillende 
medewerking van enkele maritieme instellingen. De 
aanbieding geldt van 1 april tot 31 december �007.

Nationaal Reddingmuseum, Den Helder 
Het Nationaal Reddingmuseum biedt een totaaloverzicht 
van de historie van het Nederlandse reddingwezen. 
Met een groot aantal historische reddingboten, 
waaronder de Insulinde, is het museum een must 
voor de liefhebbers van maritieme historie en de 
geschiedenis van het reddingwezen in het bijzonder. Het 
donateurpasje geeft u voor één persoon gratis toegang 
tot het reddingmuseum. www.reddingmuseum.nl 

Maritiem Museum, Rotterdam
Het Maritiem Museum in Rotterdam is het oudste 
scheepvaartmuseum van Nederland met een 
indrukwekkende collectie, bestaand uit een half 
miljoen maritieme objecten. Direct naast het museum 
is een buitenmuseum gevestigd, met daarin oude, 
in originele staat gebleven schepen. Zowel kinderen 
als volwassenen krijgen op vertoon van de KNRM

Donateurspas
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donateurpas € 1,00 korting op de toegangsprijs, met 
een maximum van vier personen per getoonde pas. 
www.maritiemmuseum.nl 

Amsterdams Openbaar Vervoer Museum 
Het Amsterdams Openbaar Vervoer Museum vaart in 
het seizoen met een historische salonveerboot (1928) 
twee uur durende IJbuurtveertochten. De tochten 
beginnen achter het Centraal Station en hebben 
ondermeer stopplaatsen op het Java en KNSM
eiland. Meevaren kost normaliter € 4,50 per persoon. 
Donateurs van de KNRM krijgen op vertoon van hun 
donateurpas € 1,50 korting, met een maximum van 
vijf personen per getoonde pas. www.museumijveren
amsterdam.nl
   
Brandweermuseum Hellevoetsluis
Het Nationaal Brandweermuseum toont de historie 
van het brandweerwezen, van de meest primitieve 
middelen uit 1550 tot de meest geavanceerde 
apparatuur van vandaag de dag. De collectie is de 
grootste van Europa. Donateurs van de KNRM krijgen 
op vertoon van de donateurpas € 1,00 korting op de 
toegangsprijs. www.nationaalbrandweermuseum.nl 

Fries Scheepvaartmuseum, Sneek 
Het Fries Scheepvaartmuseum toont de rijke historie 
van de Friese scheepvaart en –bouw, van de 17e eeuw 
tot nu. Redders aan de wal krijgen € 0,50 korting op de 
entreeprijs, met een maximum van vier personen per 
getoonde pas. www.friesscheepvaartmuseum.nl 
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De Nationale Reddingbootdag is dé dag bij uitstek 
om kennis te maken met het werk, de mensen en 
het materieel van de KNRM. Op zaterdag �8 april 
gaan de deuren van alle 40 reddingstations voor 
u open en liggen ongeveer 60 reddingboten met 
ronkende motoren op u te wachten. Omdat wij graag 
kennismaken met onze achterban. Maar wij maken 
óók graag kennis met nieuwe ‘supporters’. Mogen wij 
u vragen een vriend of bekende mee te nemen naar 
Reddingbootdag? 

De KNRM mag zich verheugen in een trouwe achterban 
van ongeveer 75.000 Redders aan de Wal. Als u dat ook 
bent, dan is de Nationale Reddingbootdag in eerste 
instantie voor ú bedoeld. Als blijk van onze waardering 
voor uw steun trekken onze bemanningen één dag per 
jaar alle registers open om u een kijkje te gunnen in de 
wereld van het reddingwezen. U ruikt de diesellucht 
in het boothuis, drinkt wat met de bemanning, bladert 
door de provisorische plakboeken met heroïsche 
reddingen uit een ver verleden en kiest met de 
reddingboot het ruime sop. Het zijn de eenvoudige 
ingrediënten van een levensecht dagje Redding 
Maatschappij! Een belevenis voor jong en oud. 

Aangenaam kennis te maken…
Reddingbootdag staat garant voor een hoop plezier. 
Maar de dag heeft ook een serieuze kant. De KNRM 
wordt al jaren geconfronteerd met stijgende kosten 
en heeft moeite om die financiële druk het hoofd te 
bieden. Vandaar dat wij het ambitieuze plan hebben 
gelanceerd om het aantal Redders aan de Wal de 
komende drie jaar explosief te laten groeien, van 
75.000 naar 100.000 in 2010. Dat zal een enorme 
inspanning vergen, maar het is nodig om ook in de 
toekomst het reddingwerk op niveau te kunnen blijven 
uitvoeren. Mogen wij in deze op uw hulp rekenen? U 
kunt dat doen door: 

 een vriend of bekende aan te melden als 
Redder aan de wal (cadeaudonateurschap) 

 een wervingsactie te ontplooien, bijvoorbeeld op 
uw watersportvereniging 

 een vriend of bekende mee te nemen naar 
Reddingbootdag

Maak voor de verschillende opties gebruik van de 
antwoordkaart, of raadpleeg internet: www.knrm.nl 
Alvast onze welgemeende dank en heel graag tot
28 april! 
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