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Ziek zijn aan boord van een 
schip op één van de wereld-
zeeën is niet plezierig. Net als 
thuis overigens. Zowel de zieke 
als de hulp biedende collega of 
mede opvarenden kunnen zich 
daadwerkelijk alleen voelen. Bij 
ernstige ziekte of ongevallen 
wordt medische deskundigheid 
vaak node gemist. De KNRM 
kan voor deze mensen op 

meerdere fronten uitkomst bieden. 
In de eerste plaats zijn er de artsen van de Radio 
Medische Dienst, die de zieke of gewonde vanaf het 
eerste moment kunnen bijstaan met adviezen en / 
of het voorschrijven van medicatie. Maar de KNRM 
zet ook zeer geregeld reddingboten in om zieken of 
gewonden van (zee)schepen te halen. In deze uitgave 
van De Reddingboot willen we eens de nadruk leggen 
op deze vorm van hulpverlening. 

De opgetekende verslagen van enkele medische 
evacuaties tonen aan dat de KNRM nog altijd zeer 
relevant is voor de beroeps-zeevarenden in Nederland 
(en ver daarbuiten). Natuurlijk worden de meeste 
reddingacties tegenwoordig verricht ten behoeve van 
de recreatievaart. En daar is niks mis mee. De KNRM 
is er voor iedereen. Maar deze ontwikkeling staat los 
van een onwrikbare toewijding van onze redders ten 
behoeve van de ‘echte’ zeelui, voor wie de Redding 
Maatschappij ooit werd opgericht. Wie voor zijn 
beroep op zee verkeert en daarbij in problemen komt, 
kan rekenen op hulp en bijstand van onze mensen, 24 
uur per dag en ongeacht de (weers)omstandigheden. 

De hulp die de KNRM op zee biedt, wordt uitgevoerd 
door professionele vrijwilligers. Bijna 1.000 mannen 
en vrouwen die hun tijd geven aan het reddingwerk. 
Voor reddingen, maar ook voor opleidingen of 
onderhoud. “Tijd geven” is daarmee het thema van 
het jaarverslag 2006. Voor het eerst is de waarde van 
de vrijwilligerstijd toegevoegd aan de jaarcijfers. Het 
illustreert op een andere wijze de enorme inzet die 
door schippers, bemanningsleden en helpers aan de 
wal wordt gepleegd. 

Als pas aangetreden directeur van de KNRM constateer 
ik deze zaken met gepaste trots. Hopelijk vergaat u 
dat net zo. Want de KNRM is niet van mij. U mag zich, 
net als ik, een onderdeel voelen van een bijzondere 
club, waarbij de vrijwilligers het échte werk doen, u 
hen een hart onder de riem steekt met uw support en 
wij als beroepsorganisatie in IJmuiden onze uiterste 
best zullen doen om de redders van al het nodige te 
voorzien.

In dit jaarverslag geven wij u inzage in onze 
organisatie. Simpelweg omdat u onderdeel uitmaakt 
van die organisatie. Ik hoop van harte dat de 
informatie u ertoe zal brengen om onze mensen nog 
jaren bij te staan in hun soms eenzame werk op zee. 
Alvast mijn welgemeende dank daarvoor.

R.A. Boogaard , directeur KNRM

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Voorwoord

Nieuws
Bemanningen stormactie door bestuur onderscheiden
Het bestuur van de KNRM heeft de bemanningen van Ameland, 
Schiermonnikoog, Lauwersoog en Eemshaven onderscheiden met 
tevredenheidsbetuigingen. Aanleiding voor deze onderscheidingen waren de 
stormacties van 1 november 2006. De bemanning van Ameland waagde zich in 
vliegend weer naar een cementtanker op de Noordzee en kapseisde tijdens die 
actie tot driemaal toe. De overige bemanningen slaagden erin om een aantal 
charterschepen van een kolkende Waddenzee te halen. Er werden tientallen 
mensen in veiligheid gebracht. Voorzitter C. van Duyvendijk overhandigde alle 
betrokken redders een persoonlijke oorkonde. “Het is prachtig dat ons werk is 
opgemerkt en op deze wijze gewaardeerd”, reageerde schipper Bert de Boer 
(Lauwersoog). 



�  De Reddingboot  verslag 196

In oktober 2005 ging de KNRM een samenwerking aan 
met Veronica Magazine en de Sponsorloterij. Doel van 
de samenwerking was de productie van een achtdelige 
televisieserie over het werk van de vrijwilligers van de 
Redding Maatschappij. Ten tijde van de serie startte de 
Sponsorloterij een campagne om geld in te zamelen 
voor een nieuwe reddingboot. Het resulteerde in de 
nieuwste aanwinst van de KNRM, de reddingboot 
Veronica.

Om de nieuwe reddingboot een goed onderkomen 
te bieden moest het boothuis uitgebouwd worden. 
Dankzij de nalatenschap van de heer en mevrouw Van 
der Weide-Lubberts kon de uitbreiding gerealiseerd 
worden. Het echtpaar had in hun testament de wens 
geuit dat hun nalatenschap aan een noordelijk gelegen 

reddingstation van de KNRM moest worden besteed. 
De vrijwillige bemanning van het reddingstation heeft 
de handen uit de mouwen gestoken om het boothuis af 
te timmeren en in te richten waardoor veel extra kosten 
werden bespaard. 

Vóór de doopplechtigheid hebben de Harlingers de 
reddingboot Veronica enige tijd op proef gehad. 
Op 8 april konden schipper Rein Mulder en zijn 
bemanningsleden de Veronica voor het eerst écht 
toetsen, toen het alarm ging. De Veronica werd 
opgeroepen voor een zeiljacht met motorschade. 
Het schip werd gelokaliseerd, op sleep genomen en 
in Harlingen veilig afgemeerd. De schipper sloot zijn 
rapport af met de opmerking dat ‘de ervaringen met de 
nieuwe boot zeer positief waren’.

Op zaterdag 24 maart 2007 werd onder grote 
publieke belangstelling het nieuwe boothuis van het 
KNRM-reddingstation in Huizen officieel geopend. 
Dit gebeurde door mevrouw N. van der Elst. Zij deed 
dit namens wijlen mevrouw Jo van der Elst, binnen 
de KNRM beter bekend als ‘tante Jo’. Jo van der Elst 
bekostigde tijdens haar leven meerdere boothuizen en 
bemanningsverblijven. Het boothuis in Huizen
werd grotendeels betaald van haar nalatenschap. 
Om die reden prijkt aan de voorgevel van het nieuwe 
boothuis de méér dan toepasselijke naam:

Een dankbare herinnering aan Jo van der Elst. Naast 
de bemanning van de reddingboot De Gooier is ook de 
Huizer reddingsbrigade in het pand gevestigd.

Nieuwe reddingboot én boothuis voor KNRM Harlingen

Reddingstation Harlingen heeft de beschikking gekregen over een nieuwe reddingboot. De reddingboot met 
de naam Veronica werd op zaterdag �1 april gedoopt. De reddingboot kon worden gebouwd dankzij een 
samenwerkingsverband tussen de KNRM, Veronica Magazine en de Sponsorloterij. Met de komst van de nieuwe 
reddingboot moest het bestaande boothuis worden uitgebreid. Deze uitbreiding kon worden gefinancierd uit een 
nalatenschap van de heer en mevrouw Van der Weide-Lubberts.

Boothuis KNRM-reddingstation
Huizen geopend 
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Roemer Boogaard is sinds 1 april de nieuwe directeur 
van de KNRM. Hij kreeg het roer in handen van Sip 
Wiebenga, die ruim twee decennia lang leiding gaf aan 
de Redding Maatschappij. De Reddingboot sprak met 
beide ‘opperschippers’, die op het eerste gezicht weinig 
gemeen hebben, maar zich verbonden weten door een 
grote liefde voor het werk en de mensen van de KNRM. 
“Ik ben geen ‘nieuwe Sip’, maar dat wil niet zeggen dat 
er vreselijk veel gaat veranderen. De KNRM heeft veel 
vaste waarden en die zijn veel belangrijker dan mijn 
persoon”, aldus Boogaard, die net als Wiebenga enkele 
opzienbare feiten naar voren bracht. 

Wiebenga voltooide in Amsterdam een opleiding 
tot stuurman. Hoewel het zijn ambitie was om 
bij de Koninklijke Marine te gaan, belandde de 
Amsterdammer als stuurman op de koopvaardij. Vier 
jaar lang (1967-1971) bevoer hij de wereldzeeën, toen 
hij voor militaire dienst alsnog bij de marine belandde. 
En daar deed zich een opmerkelijke gebeurtenis voor: 
de avontuurlijk ingestelde Wiebenga verruimde zijn 
blik en zette in op de vliegeniersopleiding. “Dat is door 
omstandigheden niet doorgegaan, maar het moge 
duidelijk zijn dat wanneer ik wél in een kist was beland, 
ik nooit bij de Redding Maatschappij was uitgekomen”. 
Tegelijkertijd onderstreept Wiebenga dat hij zich 
geen leven zonder scheepvaart kan voorstellen. “Mijn 
vader heeft als werktuigkundige gevaren, ook in de 
oorlogsjaren, en mijn grootvader verdronk in 1910, 
toen hij aan boord van een stoomschip in een orkaan 
belandde en ten onder ging. Die gebeurtenis heeft wel 
altijd een rol gespeeld in mijn leven”.

In 1984 zocht de toenmalige KNZHRM een adjunct-
directeur. Wiebenga zag de advertentie meerdere 
malen. Was wel geïnteresseerd, maar stelde de 
beslissing te solliciteren nog uit. “Een marinecollega 
van mij reageerde op de vacature en werd afgewezen 
vanwege zijn leeftijd. Hij kwam mij zeggen dat ik 
beslist moest gaan solliciteren. Ze zochten een ‘jonge, 
ambitieuze vent’. Ik ben gegaan. Niet om een droom te 
verwezenlijken, maar omdat het mij gewoon grappig 
leek om te proberen. Tot mijn verbazing werd ik 
gekozen. Naar verluid omdat ik kon ‘bootjevaren’, ik als 

duikofficier het nodige van veiligheid wist en ik – zeker 
voor mijn leeftijd - ervaring had met leidinggeven als 
commandant van een schip. 
Ik besloot de stap te wagen en kreeg in de begintijd 
veel vrijheid van de toenmalige directeur, de heer Van 
der Zweep. Ik moest naar zijn zeggen zoveel mogelijk 
‘buiten spelen’, om de organisatie, het werk, het 
materieel en de mensen in snel tempo te leren kennen. 
Achteraf heeft hij daar heel goed aan gedaan”. 
Wiebenga stelde zich bij zijn aanstelling geen concrete 
doelen. De oud-marineofficier ging voor continuïteit 
en geleidelijke verandering. “Dat klinkt misschien wat 
vreemd, omdat mijn persoon altijd in verband wordt 
gebracht met een snel doorgevoerde vlootvernieuwing. 
Maar vergeet niet dat de vlootvernieuwing al vóór mijn 

Achtergrond 
Scheidend en aantredend directeur spreken openhartig over hun functie

“Bij de KNRM hoef je als directeur
niet eenzaam te zijn…”

Sip Wiebenga ontvangt de
De Ruytermedaille
In het bijzijn van Hare Majesteit de Koningin kreeg 
Sip Wiebenga op �� maart �007 de De Ruytermedaille 
opgespeld door staatssecretaris van Verkeer en 
Waterstaat Tineke Huizinga-Heringa. De staatssecre-
taris sprak lovend over het moedige werk van de vele 
vrijwilligers van de Redding Maatschappij en roemde 
de inzet van Wiebenga. De KNRM directeur was zicht-
baar verrast. In zijn dankwoord droeg hij direct alle 
eer voor de unieke medaille op aan de vrijwillige red-
dingbootbemanningen die soms hun leven wagen om 
dat van een ander te redden.

De KNRM is trots op het feit dat directeur Wiebenga 
is geëerd met de De Ruytermedaille. De medaille 
wordt door de KNRM gezien als een eerbetoon voor 
alle inspanningen van Wiebenga. 
Hij heeft sinds 1984 met enorme gedrevenheid 
en tomeloze inzet de statutaire doelstelling van 
de KNRM vorm en inhoud gegeven. Het feit dat 
de KNRM op dit moment met een zeer moderne 
vloot en professioneel opgeleide bemanningen het 
reddingswerk op zee en op de ruime binnenwateren 
uitvoert, is mede door zijn inzet, maar vooral ook 
onder zijn leiding tot stand gekomen.

Boothuis KNRM-reddingstation
Huizen geopend 

Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl
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aanstelling was ingezet en dat je anderen tekort doet als 
je die vernieuwingen allemaal op mijn conto schrijft”.
Niettemin heeft Wiebenga op dat terrein een 
belangrijke stempel gezet. “De ontwerpen zijn door 
de jaren heen steeds verder uitgewerkt tot de types 
waarmee we nu varen. Ik ben daar trots op, ja. Maar 
ik ben minstens net zo trots op de oudere generatie 
schippers en bemanningen die sceptisch stonden 
tegenover onze plannen, maar ons het voordeel van de 
twijfel hebben gegeven. Dat die mannen nu allemaal 
‘om’ zijn, beschouw ik uiteindelijk als het grootste 
compliment”.

Wiebenga laat een stilte vallen en spreekt vervolgens 
veelzeggende woorden, die mede de zwaarte van zijn 
functie bepalen. “Maar het had ook heel anders kunnen 
gaan. Het kapseizen van de Jan van Engelenburg, de 
vermissing van redder Hans Westenberg en zijn redding, 
het kapseizen van de Duitse reddingboot Alfried 
Krupp, met verlies van twee collega-redders, en de 
tijdelijke vermissing van de Anna Margaretha hebben 
diepe indruk op mij gemaakt. Op die momenten heb 
ik mij écht verantwoordelijk gevoeld voor het lot van 
onze mannen”. Het onderstreept de eenzame positie 

van een leidinggevende: bij een calamiteit heeft hij 
de volle verantwoordelijkheid te dragen en bij succes 
wordt van hem verwacht dat hij de eer doorgeeft aan 
anderen. “Dat is inderdaad waar, maar bij de KNRM 

De gedrevenheid en inzet van Wiebenga zijn voor een 
ieder die betrokken is bij het werk van de KNRM een 
voorbeeld. Niet alleen in technische en/of operationele 
zin is hij betrokken maar vooral de persoonlijke 
betrokkenheid met het wel en wee van een ieder, met 

veel oog voor lief en leed, hebben voor een groot 
samenhorigheidsgevoel gezorgd. Het leiderschap en 
de persoonlijke betrokkenheid van de heer Wiebenga 
zijn onlosmakelijk verbonden aan de vitaliteit van de 
KNRM.

De voordracht voor Wiebenga in relatie tot De 
Ruytermedaille is ingegeven door het feit dat het 
voor de vele zeevarenden op de Noordzee een 
vanzelfsprekendheid is dat als de nood aan de man 
is er redding nabij zal zijn. Dit geldt ook voor alle 
watersporters die de Nederlandse wateren bevaren. De 
schipper en bemanning van de reddingboot verrichten 
de noodzakelijke redding maar vanuit vakmanschap 
en gedrevenheid heeft Wiebenga een organisatie 
neergezet die in staat is om 24 uur per dag 7 dagen per 
week de noodzakelijke reddingen te verrichten.

De De Ruytermedaille is een ereteken dat in 1907 
werd ingesteld voor schippers, stuurlieden en verder 
bemanning van koopvaardij- en vissersschepen 
en andere personen, die zich door verdienstelijke 
daden voor de Nederlandse scheepvaart hebben 
onderscheiden. In de 100 jaar sinds 1907 is de De 
Ruytermedaille 202 keer uitgereikt aan 201 personen.Sip Wiebenga met zijn vrouw Marina na de uitreiking 

bij het beeld van Michiel de Ruyter in Rotterdam.

Sip Wiebenga met een van de gulle gevers van de 
KNRM, mevrouw T. Visser
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hoeft een directeur niet eenzaam te zijn. Sterker nog: 
ik heb bij de KNRM ongemerkt veel vrienden gemaakt. 
Het wegvallen van enkelen van hen, beschouw ik als de 
zwartste bladzijde uit mijn prachtige loopbaan bij de 
Redding Maatschappij”. 

Al pratend klinkt het alsof Wiebenga al afscheid heeft 
genomen van de KNRM. Maar niets is minder waar. De 
directeur blijft nog twee jaar aan de KNRM verbonden, 
onder andere om zijn opvolger Roemer Boogaard 
“gevraagd en ongevraagd” van adviezen te voorzien. 
Boogaard was al enkele jaren in dienst bij de KNRM, 
als Hoofd Interne Dienst en Hoofd Operationele Dienst, 
toen hij door Wiebenga werd gevraagd of hij op termijn 
het stokje wilde overnemen. “Boogaard was enthousiast 
en ambitieus, zijn leiderskwaliteiten waren duidelijk 
boven komen drijven en hij viel goed bij het bestuur en 
de bemanningen. Al met al genoeg redenen om voor 
hem te kiezen”. 
En volgens Wiebenga is daarmee het verhaal nog niet 
af. “Ik ben een bootjesman. De vlootvernieuwing is 
voltooid en de KNRM gaat een nieuwe periode in. 
Voor de komende jaren is een leider vereist met andere 
kernkwaliteiten. Er moet gelobbyd gaan worden 
naar collega-hulpverleners, naar de politiek en naar 
het bedrijfsleven. Daar is Boogaard veel beter in dan 
ik. Kort gezegd vallen de fase waarin de KNRM zich 
bevindt en mijn persoonlijke afscheid heel goed samen. 
Ik heb het gevoel dat ik hier ‘klaar’ ben”. 

En dus is het nu aan Roemer Boogaard, net als 
Wiebenga een voormalige marineofficier. “Ik denk niet 
dat dat toevallig is”, begint Boogaard. “Bij de marine 
krijg je al op jonge leeftijd veel verantwoordelijkheden. 
Daardoor ontwikkel je jezelf bovengemiddeld snel. 

En je wordt ‘opgevoed’ met belangrijke waarden: het 
samen klaren van een klus, improvisatievermogen en 
het zorgen voor elkaar zitten er bij elke marineman 
of –vrouw diep in. En laten dat nou ook belangrijke 
kernwaarden binnen de KNRM zijn…”
Boogaard zegt ‘trots’ te zijn op het feit dat hij gekozen 
is voor de functie van directeur. Sterker nog: die trots 
was er al toen hij werd gevraagd voor de functie bij 
de Interne Dienst. “De KNRM is een unieke organisatie 
vanwege de platte structuur, de bezieling van de 
(vrijwillige) medewerkers en de korte lijnen tussen 
‘kantoor’ en het operationele werk. Ik zie het als een 
voorrecht dat ik daar leiding aan mag geven, al ben 
ik mij bewust van het feit dat het afbreukrisico groot 
is en dat je de opgebouwde credits ook maar zo weer 
kwijt bent”. En dus kijkt de nieuwbakken opperschipper 
bewust én onbewust naar hoe zijn voorganger het 
deed. “Ik zal geen ‘nieuwe Sip’ zijn, maar ik neem 
graag een aantal dingen van hem over. Zijn persoonlijke 
aandacht voor iedereen binnen de organisatie, 
ongeacht zijn of haar functie, vind ik het belangrijkst. 
Dat zal moeilijker worden nu de organisatie steeds 
groter wordt, maar ik verplicht mijzelf om zoveel 
mogelijk mensen te kennen. Wiebenga was van het 
kaliber ‘een man een man, een woord een woord’ en 
daar houd je het het langst mee vol. Maar hij schuwde 
het tegendraads handelen evenmin. En dat is goed. 
Soms moet je als directeur vanuit een visie een bepaald 
besluit ook tegen de stroom in durven nemen”. 
Rest de vraag wat de meest opvallende verschillen 
zullen zijn. Ook daar is Boogaard helder over. 
“Wiebenga heeft werk gemaakt van de vloot. Die is 
onder zijn leiding zowel kwalitatief als kwantitatief 
enorm gegroeid. Nu die vernieuwing is voltooid, 
kunnen we ons richten op het borgen van de kwaliteit 
van onze kerntaak, het redden en opsporen van mensen 
in nood (Search and rescue).
Met de instroom van nieuwe vrijwilligers is het een 
uitdaging de kennis en vaardigheden op peil te houden. 
Gebiedskennis en zeemanschap zijn niet bij iedereen 
vanzelfsprekend aanwezig.
De eisen die de maatschappij aan ons stelt, worden 
steeds hoger. Als we niets doen, lopen we over enkele 
jaren achter. Om dat te voorkomen moeten we élke 
dag aangrijpen om ons bestaansrecht te bewijzen 
door kwaliteit te tonen. Als het aan mij ligt, doen 
we dat tot in lengte van dagen als zelfstandige, 
ongesubsidieerde organisatie. Maar dat laatste is 
geen vanzelfsprekendheid. Daar is een groeiende 
zichtbaarheid en naamsbekendheid voor nodig. 
Want alleen als de KNRM bekender wordt, zullen 
de inkomsten toenemen, iets dat nodig is voor het 
voortbestaan van ónze KNRM”.

Wiebenga draaide regelmatig mee tijdens de 
oefenavonden van de stations.
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Evaluatierapport over
kapseis Anna Margaretha 
In De Reddingboot van januari werd er uitgebreid stil 
gestaan bij het drie keer kapseizen van de Amelander 
reddingboot Anna Margaretha op 1 november �00�. 
Onlangs verscheen het evaluatierapport Branding, 
Brekers en Behoud over deze gebeurtenis. Dit verslag 
werd gemaakt met het doel alle betrokkenen bij het 
werk van de KNRM kennis te laten nemen van wat er is 
gebeurd in die stormachtige nacht. En vooral om lessen 
te leren uit de conclusies en de aanbevelingen van deze 
evaluatie. 

Er is inmiddels veel waardering uitgesproken voor 
het optreden van de Amelander bemanning. Na de 
kapseis zijn zij met de gehavende reddingboot veilig 
teruggekeerd. De bemanningsleden van de Anna 
Margaretha kregen veel bijval voor de kwetsbare 
opstelling in alle nabesprekingen, waarbij zij met veel 
zelfkritiek op hun handelen hebben teruggekeken. Zij 
zijn daarbij van het standpunt uitgegaan dat iedereen 
kan leren van de opgedane ervaringen en fouten die 
gemaakt werden. 

In het verslag leest u het volledige verhaal van de 
indrukwekkende eerste november 2006. Daarnaast is 
een terugblik geschreven aan de hand van verschillende 
factoren die grote impact hadden op de gehele 
organisatie, zoals het vaargebied, de beschikbare middelen 
en vaardigheden en de crisisbeheersing. De conclusies en 
aanbevelingen uit het rapport zijn vooral bedoeld om 
het goed zeemanschap op een reddingboot te blijven 
ontwikkelen en volgen. Belangrijkste aanbevelingen zijn:

-  Er moet altijd een volledige bemanning meegaan. 
Door verschillende oorzaken is de reddingboot Anna 
Margaretha onder extreme weersomstandigheden 
onderbemand naar zee gegaan. Daarmee werd niet 
voldaan aan het BRM-principe (Bridge Recource 
Management) die een schipper en één bemanningslid 
‘op de bok’ vereist tijdens reddingoperaties.

-  Doordat de aandacht van de bemanning volledig was 
gericht op het in nood verkerende vrachtschip en 
er geen extra ogen en oren beschikbaar waren voor 
het beoordelen van de veranderende positie en zee 
omstandigheden, heeft de bemanning de brekende zee, 
die de kapseizen veroorzaakte, niet zien aankomen. 

-  De deur moet altijd weer dicht. Doordat de 
bemanning zich geen moment in gevaar heeft gevoeld 
liepen de mannen in en uit en lieten de deur open. 
Het stuurhuis liep bij de eerste kapseis vol water, wat 
ernstige schade toebracht aan apparatuur en het 
elektrische systeem. 

-  De noodportofoon die als noodverbindingsmiddel 
dient, moet stevig verankerd zijn in het stuurhuis. 
Nadat door de kapseis allerlei inventaris door het 
stuurhuis werd geslingerd, was de portofoon niet 
meer vindbaar en kon geen contact worden gezocht, 
nadat communicatie met de wal onmogelijk was 
doordat de antennes op het dak door de kapseis 
waren vernield. 

-  Alarmering door het Kustwachtcentrum boven 
windkracht 5 moeten altijd prioriteit 1 zijn. Onder 
extreme omstandigheden moeten er altijd twee 
reddingseenheden worden gealarmeerd. 

-  Door de extreme weersomstandigheden, de 
gebrekkige communicatie tussen schepen en vaste 
wal en het ontbreken van communicatie met de 
reddingboot, is er lange tijd onzekerheid geweest over 
het lot van de reddingboot Anna Margaretha. 

Het zorgvuldig nabespreken van incidenten, het 
snel veilig stellen en verzamelen van alle relevante 
informatie en het gezamenlijk vaststellen van conclusies 
en aanbevelingen, dragen bij tot bewustwording en 
een groter veiligheidsbesef bij bemanningsleden van 
reddingboten van de KNRM. Deze zijn samengevat in 
het evaluatierapport Branding, Brekers en Behoud. 
U kunt het volledige rapport downloaden van de site 
www.knrm.nl. 

Weer in actie 
De reddingboot Anna Margaretha keerde op 
24 maart terug op Ameland na een uitgebreide 
werfbeurt. De reddingboot werd daarbij weinig  
rust gegund: Alleen al in de maand april werden
twee schepen geholpen (een kotter en een jacht)  
en werden zes patiënten naar de vaste wal vervoerd. 
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Jaarverslag 2006

>TIJD GEVEN>>>
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 € 1,25 per uur en, als het 
meezit, een warme dankbare hand van iemand die 
geholpen werd.
Die ene succesvolle redding of die hulpverlening, die 
veel ellende heeft voorkomen, doet veel meer dan 
een paar euro’s in de bemanningpot. Die belangrijke 
drijfveer om vrijwilligerswerk te doen is van 
onschatbare waarde.

In 2006 heeft de KNRM deelgenomen aan een 
onderzoek naar de waarde van vrijwilligerswerk in 
Nederland. De uitkomst daarvan is in tekst en cijfers 
verweven in het jaarverslag 2006. 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.

Vrijwilligerswerk is professioneel.
Wat een vrijwilliger bijdraagt aan de organisatie is ook 
een bijdrage aan de samenleving. Zijn en haar bijdrage 
valt uit te drukken in tijd, die vervolgens kan worden 
omgezet in een bedrag. Tijd is immers geld. En geld 
uitgeven wordt al snel bekeken uit het oogpunt van 
‘efficiency’. In de ogen van sommigen kan het werk 

van vrijwilligers efficiënter gedaan worden als het met 
betaalde krachten wordt aangepakt.

Bij de KNRM wordt ‘professioneel’ vertaald in 
vakmanschap. ‘Professioneel’ werken is niet hetzelfde 
als ‘betaald’ werken. Professioneel werken doe je met 
ervaring, levenswijsheid, kennis en passie. Hart voor de 
zaak. Professionaliteit komt met de jaren. Het is een 
grote uitdaging om voor de toekomst van de KNRM de 
kennis en ervaring van professionele vrijwilligers door te 
geven aan nieuwe, jonge en enthousiaste vrijwilligers. 
De KNRM investeert tijd en geld om “van goed naar 
beter” te gaan met een intensief oefenproject. Die 
investering zal uiteindelijk geretourneerd worden 
in de vorm van waardevolle tijd die de professionele 
vrijwilligers geven aan het reddingwerk.

De (toegevoegde) waarde van de vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kan de KNRM haar reddingswerk op 
de Nederlandse wateren niet uitvoeren. De waarde van 
de vrijwilligersinzet is in 2006 door de KNRM vastgesteld 
volgens het zogenaamde EVAS-waardemodel (Expanded 
Value Added Statement).  
In het overzicht voor 2006 is de KNRM uitgegaan van de 
financiële vervangingswaarde van het vrijwilligerswerk. 
Dat wil zeggen de waarde van een uur vrijwilligerswerk 
op basis van het uurloon dat betaald zou moeten 
worden aan een betaalde werknemer conform de 
KNRM salarisschalen om hetzelfde werk te doen.
In 2006 verrichtten de bijna 1.000 vrijwilligers 213.460 
uren vrijwilligerswerk. Tegen een gemiddeld uurloon 
van € 25,23 vertegenwoordigt dat een waarde van 
ruim € 5,3 miljoen.

Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl
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De impact van het uitgevoerde reddingwerk op de 
samenleving 
Door mensen te helpen of te redden op zee wordt over 
het algemeen veel vervolgschade en persoonlijk leed 
voorkomen. In 2006 heeft de KNRM daadwerkelijk 
38 mensenlevens gered. Tevens is becijferd dat de 
schadebeperking door schepen tijdig te helpen ruim
€ 6,1 miljoen bedraagt. In die berekening is geen waarde 
van een gered mensenleven opgenomen en zijn ook de 
bespaarde economische schades achterwege gelaten. De 
werkelijk schadebeperking ligt dus veel hoger.

KNRM voegt waarde toe aan donaties
Het EVAS-model is een methode om te berekenen 
welke waarde de KNRM met vrijwilligers toevoegt 
aan de donaties van Redders aan de wal. Met alle 
financiële resultaten, de vrijwilligerswaarde en de 
schadebeperking is berekend dat elke gedoneerde
euro bij de KNRM € 2,63 waard is.

Wilt u de volledige onderbouwing hiervan bestuderen, 
dan kunt u het jaarverslag �00� opvragen bij de
KNRM of via de website bekijken, www.knrm.nl.
Belt u 0���-������ of mail info@knrm.nl.

Realisatie van doelstelling en strategie in �00�
Feitelijk is het resultaat van de doelstelling zichtbaar 
te maken met de statistiek van de hulpverleningen en 
reddingen in 2006: 1.��� hulpverleningen en reddingen 
en �.10� geredden.
Het resultaat van de strategie omvat meer. De 
permanente beschikbaarheid van mensen en middelen 
bijvoorbeeld, maar ook de geoefendheid van 
bemanningsleden. Voor de ondersteunende organisatie 
in IJmuiden is de ISO-certificering een belangrijke 
borging voor de kwaliteit van de hoofdprocessen.

Doelstellingen in �00� voor bijna 100% bereikt
Er werden nieuwe reddingboten gestationeerd in 
Ouddorp (Atlantic 75), Hoek van Holland (Arie Visser-
klasse, reeds opgeleverd in 2005), IJmuiden (Atlantic 75, 
reserve) en Lauwersoog (Atlantic 75).
Er werd een nieuw bemanningverblijf geopend in Urk. 
Er werd een nieuw reddingstation opgericht in Huizen, 
in samenwerking met de plaatselijke reddingsbrigade. 
De nieuwe oefenmethodiek ging van start. Er werden 
nieuwe oefencoördinatoren per reddingstation 
opgeleid om deze methodiek te begeleiden. Het 
opleidingsniveau (aantal gediplomeerde redders) steeg 
naar 52,6%. 
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De functie van bemanningslid op een reddingboot is 
een veeleisende. De combinatie met een ‘normale’ 
baan maakt het nog eens extra lastig. Maar wat 
te denken van een moeder van twee opgroeiende 
kinderen? Aleid Boomsma maakt al zes jaar deel uit 
van de Lemster reddingbootbemanning. Inmiddels is 
zij één van de plaatsvervangend schippers. “Als vrouw 
heb ik me extra moeten bewijzen, maar ik kan niet 
anders zeggen dan dat ik het geweldig getroffen heb 
met ‘mijn’ mannen”.

Het aantal vrouwelijke bemanningsleden aan boord van 
reddingboten is intussen 25. Aleid Boomsma is er één van. 
Dat er niet meer vrouwelijke opstappers zijn, is te wijten 
aan een scala aan redenen. Toen Aleid zes jaar geleden 
door de plaatselijke commissie werd benaderd, was ook 
haar reactie resoluut. “Nee! Ik was heel uitgesproken. In 
mijn ogen was het niet te combineren met de zorg voor 
mijn twee, toen nog kleine kinderen. De commissie gaf mij 
bedenktijd en ondertussen stimuleerden mijn ouders om 
gewoon eens te gaan kijken. En toen was ik verkocht…”

Aleid Boomsma combineert schippersfunctie met moederschap

“Misschien is het wel gekkenwerk, ja. Mooi toch?”

Het nieuwe alarmeringssysteem P2000 werd opera-
tioneel. Het communicatienetwerk C2000 werd op 
alle reddingstations geïmplementeerd. Op alle red-
dingboten groter dan 10 meter werd het Automatisch 
Identificatie Systeem (AIS) ingebouwd. Er werd een 
Reddersfonds opgericht waaruit kosten voor vrijwil-
ligers kunnen worden betaald. De beoogde doelstel-
lingen op het gebied van fondsenwerving zijn behaald. 
Er werden ruim 4.000 nieuwe Redders aan de wal 
 ingeschreven.
Alle hulpvragen werden beantwoord. De gestelde 
responstijd werd ruimschoots behaald.
De personele beschikbaarheid schoot één keer 
tekort, maar door snel handelen van het betreffende 
reddingstation is aan de hulpvraag tijdig voldaan door 
een buurstation. 

Niet gere(e)d in �00�
De nieuwe reddingboot van Den Helder was net niet 
gereed in 2006. Oplevering en indienststelling vond 
plaats in januari 2007. Vertraging is ontstaan door 
een technisch defect bij de installatie van één van de 
motoren. De bouw van een nieuw bemanningverblijf 
in Enkhuizen kon door inspraakprocedures ook in 
2006 nog niet van start gaan. Twee reddingboten van 
het type Atlantic 21, gepland voor vervanging van 
reddingboten op het IJsselmeer, waren bij de Britse 
zusterorganisatie niet meer leverbaar. 
Een nieuwe kennisbank met informatie voor 
vrijwilligers ter voorbereiding op de nieuwe 
oefenschema’s is nog niet gerealiseerd. De aansluiting 
op het bestaande Centrale Informatie Systeem vergt 
meer studie en aanpassingen dan verwacht.
Het “Samen redden”, naar het thema van het 

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl
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Maar daarmee waren de praktische bezwaren nog niet 
van tafel. “Mijn ouders voegden de daad bij het woord en 
vangen sinds die tijd bij een alarm de kinderen op. Als de 
pieper gaat, springen de kinderen zelf al in de auto. Ik rijd 
naar het boothuis en onderweg staan mijn ouders langs 
de kant van de weg om de kinderen mee te nemen”. En 
wat als haar ouders op het moment van een alarmering 
niet in het dorp zijn? “Daar zijn prachtige verhalen over 
te vertellen”, lacht Aleid, die in dergelijke gevallen op 
vier ‘vaste oppasadressen’ kan terugvallen. “Ik herinner 
mij dat wij als gezin bij een Pizzeria hadden gegeten. Ik 
stond al buiten met de fiets, kindje achterop, terwijl mijn 
man binnen stond af te rekenen. Op dat moment ging de 
pieper. Ik sprong op de fiets ben zo hard als ik kon naar het 
boothuis gereden. Onderweg kwam ik de burgemeester 
tegen. Die wist hoe laat het was, keerde zijn auto en is mij 
achterna gereden. In het boothuis heeft de burgemeester 
korte tijd op ons kind gepast”. De vraagt rijst of dat 
geen gekkenwerk is. Aleid lacht voor de zoveelste keer. 
“Misschien wel, ja. Mooi toch?”

Aleid benadrukt verder met klem de rol van haar 
werkgever, een jachtmakelaar uit Lemmer. “Zij stemmen 
erin toe dat ik op onaangekondigde momenten mijn werk 
laat voor wat het is.”

Hoewel Aleid zich als enige vrouw een plaats heeft moeten 
verwerven (“’Bevechten’ is een té sterke uitdrukking”) 
binnen de bemanning, speelt zij van nature ook een 
sleutelrol bij bepaalde acties. “Het klinkt vreselijk 
stereotype, maar als er vrouwen en kinderen bij een 
redding zijn betrokken, dan geeft mijn aanwezigheid toch 
extra rust. Dat bedenk ík niet. Dat ís gewoon zo en de 
mannen onderkennen dat. Bij dergelijke gevallen moet ik 

vaak overspringen”. Aleid herinnert zich een kruiser met 
een gezin met twaalf kinderen. “Ik zat in het vooronder 
met een koelbox en ving van diverse kinderen het braaksel 
op. Wát een zootje en wát een paniek! Het is mooi dat je 
dan als een soort moederfiguur de rust kan herstellen”.
Maar de rol van Aleid blijft niet beperkt tot die van varend-
maatschappelijk werkster. Zij schuwt ook het fysieke niet. 
“Ik zal nooit vergeten dat ik met een pomp in mijn handen 
stond en dat de reddingboot van Urk langszij schoot om 
die pomp van mij over te nemen. Het was goed bedoeld, 
maar het hoefde écht niet. Aan boord sta ik gewoon mijn 
‘mannetje’”. 
 
De actie met de twaalf kinderen is de plaatsvervangend 
schipper niettemin altijd bijgebleven. Evenals de zoekactie 
naar een overboord geslagen binnenvaarder. De 
hulpdiensten kwamen te laat, maar het stoffelijk overschot 
van de man kon wel worden geborgen. “Het lichaam 
ging mee naar het boothuis, waar de politie het van ons 
overnam. We hebben vervolgens de vrouw opgevangen, die 
snel daarna alweer vertrok om de kinderen te bezoeken. 
Die vrouw heeft de begrafenis van haar man aangegrepen 
om geld in te zamelen voor de KNRM. Dat heeft enorm veel 
indruk op mij gemaakt. Ik vond het geweldig knap van haar 
en tegelijkertijd doordrong het mij weer eens van het feit 
dat wij bijzonder werk mogen doen”. 

Aleid noemt het zelfs een ‘eer’ om deel uit te mogen maken 
van de reddingbootbemanning. “Als je dat gevoel niet hebt, 
moet je er ook niet aan beginnen. Wie niet van binnenuit 
gemotiveerd is, kan dit werk niet doen, want daarvoor is 
het te veeleisend. En ook lang niet altijd leuk. Maar je gáát. 
Altijd weer. Dat is de ‘drive’; daar doe je niets tegen…”

vorige jaarverslag over 2005, is nog niet volledig 
gerealiseerd. De coördinatie en communicatie tussen 
land- en waterhulpdiensten is nog niet goed geregeld. 
Deelname door de KNRM aan verschillende projecten en 
gesprekken met veiligheidsregio’s moet het komende 
jaar nog verbeteren.

Gediplomeerde redders �00� t.o.v.
Opleiding  aantal  �00� �00�  Streef 
SAR craft operations 422  73%  ▲  80%
Maritieme communicatie  338  58%  ▲  50%
Vaarbewijs  290  50%  ▼ 70%
Theoretische Kustnavigatie  97  17%  ▼  25%
Radarwaarnemer  185  32%  ▲ 50%
EHBO  348  60%  ▲  80%
Totaal volgens weegfactor  ��,�% ▲ �0%

Vrijwilligers en personeel �00�
Op 31 december 2006 stonden de volgende aantallen 
medewerkers ingeschreven:
725 schippers en bemanningsleden (vrijwillig)
10 schippers (beroeps)
157 plaatselijke commissieleden (vrijwillig)
9 hoofdbestuursleden (vrijwillig)
21 technisch en operationeel personeel (beroeps)
22 kantoorpersoneel (beroeps)
9 medische en technische adviseurs (vrijwillig)
11 vrijwilligers kantoor
7 vrijwilligers werkplaats
5 artsen Radio Medische Dienst (bezoldigd)
71 Reddingwinkelhouders (vrijwillig)

Onder de vrijwillige bemanningsleden zijn 25 vrouwen.
Onder plaatselijke commissieleden zijn 11 vrouwen.



Reddingen en hulpverleningen in �00�
 �00� �00�
Totaal acties  1.663   1.589 
Totaal geredden  3.109   3.209 
Totaal dieren  63   66 

Aard actie 
Hulpverlening/redding  1.398   1.340 
Zoekactie  196   155 
Medische evacuatie  43   47 
Loos alarm (geen zoekactie)  22   39 
Stoffelijk overschot bergen  4   8 
Totaal  1.���   1.��� 

Actie ten behoeve van: 
Watersport  1.205   1.142 
Beroepsvaart  167   184 
Diversen (Zoekacties, loos alarm, etc.)  291   263 
Totaal  1.���   1.��� 

Vaargebied 
Noordzee 502 529
Waddenzee 253 258
IJsselmeer 383 370
Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren 340 311
Randmeren 120 55
Overig 65 66
Totaal 1.��� 1.���

Aantal hulpverleningen t.o.v. voorgaande jaren
2006   1.663
2005   1.589
2004   1.611
2003   1.517
2002   1.481
2001   1.529
2000   1.516
1999   1.521
1998   1.456
1997   1.321
1996   1.331
1995   1.566
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Patiëntenvervoer waddeneilanden �00� �00�
Ameland Ballumerbocht 111 109
Schiermonnikoog 44 37
Terschelling-West 44 44
Vlieland 20 16
Den Helder (van Texel) 0 5
Totaal �1� �11

Radio medische consulten
Aantal eerste consulten 527 502
Aantal vervolgconsulten 130 202
Aantal consulten totaal ��7 70�

Hulpverlening in �00�
Al jaren blijft het aantal hulpverleningen relatief 
stabiel. De uitbreiding met een nieuw reddingstation 
in Huizen heeft in 2006 gezorgd voor een toename 
met 77 hulpverleningen. Deze uitbreiding buiten 
beschouwing gelaten was het aantal acties nagenoeg 
gelijk aan 2005. Verschillen ontstaan wel binnen de 
categorieën van hulpverleningen. Het ene jaar zijn er 
meer zoekacties dan het andere. Het ene jaar spelen 
weersomstandigheden de zeevaarders meer parten dan 
in het andere.

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl



Oorzaken (voor zover bekend) �00� �00�
Motorstoring 325 334
Navigatiefout 203 175
Roer- of schroefproblemen 87 108
Averij aan romp en tuigage 81 59
Onvoldoende kennis en ervaring 79 107
Slechte weersomstandigheden 67 53
Ongeval aan boord 20 26
Brand/explosie 18 11
Conditie bemanning 11 11
Paniek/angst 11 7
Ziekte aan boord 10 18
Onzeewaardig schip 5 7
Ongeval aan de wal 5 1
Aanvaring 4 11
EPIRB alarm 3 1
Onvoldoende veiligheidsmiddelen 2 0
Ziekte aan de wal 1 6
  
Gevolgen
Stranding of vastgelopen 401 385
Afgedreven 179 187
Stuurloos 151 127
Ten anker 80 81
Omgeslagen 53 45
Vermissing 45 26
Zinkende 38 25
Desoriëntatie 27 26
Man overboord 13 15
Ongeval aan boord 11 12
Brand aan boord 6 6
  
Radio medisch advies t.b.v.  
Zeescheepvaart  345 337
Zeevisserij  111 109
Overig  71 56

Aard van het Radio medisch advies:
Alleen Radio medisch advies  389 397
Medische evacuatie  85 62
Medische hulp in eerstvolgende haven  28 20
Onbekend  25 23

Actie ten behoeve van: �00� �00�
Kajuitzeiljacht 586 592
Motorkruiser 145 110
Windsurfer/kitesurfer 142 110
Zoekactie 85 55
Open motorboot 74 62
Open zeilboot 67 58
Visserij 59 62
Open catamaran 50 49
Sportvisboot 44 67
Zwemmer 44 36
Zoekactie n.a.v. noodsignaal 36 33
Charterschip 34 35
Zoekactie n.a.v. vermist persoon 22 15
Binnenvaart 22 10
Koopvaardij 16 27
Dieren 16 17
Gewondenvervoer 11 14
Loos alarm 9 17
Kano 9 11
Kajuitcatamaran 9 8
Sleepvaart/berging 5 10
Baggerschip 4 6
Duiker 4 6
Bergen stoffelijk overschot 3 8
Wadloper(s) 2 5
Veerboot 1 1
Marinevaartuig 0 1
Overig 164 164
Totaal  1.���   1.��� 
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Positie aanvrager �00� �00�
Nederlands continentaal plat  88 111
Europa  130 100
Rest van de wereld  232 218
Binnenwateren  19 8
Onbekend  58 65

Windkracht
0 38 59
1 82 100
2 260 289
3 325 292
4 331 294
5 268 252
6 231 199
7 88 77
8 32 16
9 2 4
10 en meer 6 7

Windrichting
Noord 107 146
Noord-Oost 205 215
Oost 120 99
Zuid-Oost 143 120
Zuid 83 65
Zuid-West 471 331
West 204 181
Noord-West 263 309
Variabel 67 123
Totaal 1.��� 1.���

Drukste dagen in �00� acties
Zondag 9 juli 2006  32
Zaterdag 29 juli 2006 26
Dinsdag 1 augustus 2006 22
Zondag 4 juni 2006 21
Zondag 3 september 2006 21
Vrijdag 14 juli 2006 20
Zondag 16 juli 2006 20
Zondag 30 juli 2006 19
Donderdag 21 september 2006 19
Donderdag 13 juli 2006 18
Donderdag 3 augustus 2006 18
Zondag 30 augustus 2006 18

Acties per maand acties
januari 35
februari 17
maart 52
april 110
mei 182
juni 231
juli 356
augustus 248
september 184
oktober 136
november 77
december 35

Bestedingen aan het reddingwerk
De totale omvang van de bestedingen is in lijn met 
de begroting, daarnaast is ook een stabilisatie van de 
bestedingen ten opzichte van vorige boekjaren waar te 
nemen. De KNRM heeft haar bestedingen goed onder 
controle en ziet jaarlijks kans ondanks het uitbreiden 
van activiteiten de totale uitgaven niet te laten oplopen.

Nieuwbouw
De vloot van 64 reddingboten, met een gemiddelde 
begrote levensduur tussen de 15 en 20 jaar, zorgt 
er voor dat jaarlijks 4 nieuwe reddingboten moeten 
worden aangeschaft. Hiermee is een bedrag gemoeid 

Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl
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van ruim € 2,0 miljoen per jaar. Reddingboten worden 
niet geactiveerd, maar in het jaar van aanschaf volledig 
als kosten verantwoord.

Reddingboten moeten echter ook nog worden 
gehuisvest, of hebben een natte infrastructuur nodig 
voor het afmeren en aanlanden. Voor de bemanning 
is een adequaat bemanningsverblijf nodig voor 
de samenkomst en instructie. In 2006 is voor een 
bedrag van € 869.000,- in deze zaken geïnvesteerd, 
met inbegrip van de oprichting van het nieuwe 
reddingstation Huizen. 

Voor de lancering van reddingboten en voor de zoge-
naamde kusthulpverlening is ook de aanschaf van rol-
lend materiaal noodzakelijk. In 2006 zijn twee water-
dichte trekkers en twee kusthulpverleningsvoertuigen 
aangeschaft. Het betreft hier vervangingsinvesteringen 
voor een totaal bedrag van € 394.000,-. 
Investeringen in onroerend goed en rijdend materieel 
worden geactiveerd en afgeschreven (zie de 
waarderingsgrondslagen in de jaarrekening).

Exploitatie kosten van de reddingboten,  
-materieel en -stations
De exploitatiekosten reddingboten, materieel en 
stations hebben de begroting overschreden met
€ 416.000. Desondanks bleven de totale bestedingen 
ten opzichte van 2005 nagenoeg gelijk. De oorzaak 
van de overschrijding ligt in sterk toegenomen 
brandstofkosten en een niet voorziene reparatielast 
van de reddingboot Anna Margaretha (€ 120.000,-), 
vanwege de onfortuinlijke kapseis tijdens zware storm 
op 1 november 2006.

De kosten voor de vrijwilligers en beroepsschippers 
lopen weliswaar op, vanwege het groeiende aantal 
vrijwilligers dat zijn diensten aanbiedt. Deze financiële 
last wordt door de KNRM graag gedragen. Elk uur dat 
vrijwilligers besteden aan de KNRM is een bijdrage aan 
de veiligheid op het water. Dit vertegenwoordigt een 
grotere financiële waarde dan de kosten die daar voor 
de KNRM tegenover staan. 
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J. Kingma
Voorzitter en lid plaatselijke 
commissie reddingstation Egmond 
aan Zee
Van 1979 tot 1997
Overleden op 31 juli 2006 

A. Nawijn 
Voorzitter plaatselijke commissie 
reddingstation Zandvoort 
Van 1966 tot 1977 
Overleden op 2 augustus 2006 

C.M. Beentjes 
Medewerkster administratie 
hoofdkantoor 
Van 1978 tot 1988 
Overleden op 3 augustus 2006 

W.P. van Duyl 
Lid hoofdbestuur (KNZHRM)
Van 1974 tot 1992 
Overleden op 3 september 2006 

J.C. Noordzij 
Voorzitter plaatselijke commissie 
reddingstation Vlieland 
Van 1973 tot 1993 
Overleden op 6 september 2006 

G. Ferment 
Secretaris, penningmeester 
en lid plaatselijke commissie 
reddingstation IJmuiden 
Van 1965 tot 1998 
Overleden op 13 september 2006 

J.A. de Lijser 
Opstapper en schipper 
reddingstation Cadzand 
Van 1953 tot 1980
Overleden op 23 november 2006 

P. Liefhebber 
Filmmaker KNRM-films, mede-
oprichter reddingmuseum Dorus 
Rijkers en voorzitter 

reddersvereniging Moed, 
Volharding en Zelfopoffering. 
Overleden op 1 december 2006 

M.D. Hiehle
Vice-voorzitter reddingstation 
Marken
Van 1987 tot 1990 
Overleden op 5 februari 2007

A.J. Baas 
Schipper en lid plaatselijke 
commissie reddingstation 
Lauwersoog 
Van 1993 tot 2007 
Overleden op 14 februari 2007   

W. Swart 
Motordrijver, reddingwinkelhouder 
en helper reddingstation 
Terschelling-West. 
Van 1987 tot 2007 
Overleden op 21 februari 2007 

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

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl
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ACTIVA �00� �00�

MATERIËLE VASTE ACTIVA
Activa t.b.v. de doelstelling 5.634 5.630
Activa t.b.v. de bedrijfsvoering 2.925 2.974
 �.��� �.�0� 
 
FINANCIËLE VASTE ACTIVA
Leningen 0 �0 

BELEGGINGEN ��.��� �7.���

WINKELVOORRAAD ��1 �7�

VORDERINGEN
Voorschotten stations en personeel 325 305
Overige vorderingen 1.049 953
 1.�7�   1.���
LIQUIDE MIDDELEN
Kas-, bank- en girorekeningen 1.1�0 ���

TOTAAL 10�.��� 10�.0�0

PASSIVA �00� �00�

VRIJ BESTEEDBAAR VERMOGEN
Continuïteitsreserve 7.577 7.412 
Reserve als bron van inkomsten 71.154 69.302
 7�.7�1 7�.71�
VASTGELEGD VERMOGEN
Investeringsfonds reddingboten 3.348 3.754 
Fondsen op naam 13.845 12.097 
Fonds activa doelstelling 5.634 5.630 
Fonds activa bedrijfsvoering 2.925 2.974 
Kapitalen bezwaard met vruchtgebruik en
nog niet afgewerkte nalatenschappen P.M. P.M.
 ��.7�� ��.���
VOORZIENINGEN
Voorziening ingegane pensioenen 636 696 
Voorziening toekomstige pensioenverplichtingen 2.600 4.500
 �.��� �.1��
LANGLOPENDE SCHULDEN
Langlopende schulden ��� ��0
KORTLOPENDE SCHULDEN
Kortlopende schulden 1.�0� 1.���
 
TOTAAL 10�.��� 10�.0�0

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

ACCOUNTANTSMEDEDELING

Wij zijn van oordeel dat de op pagina 17 opgenomen 
financiële gegevens 2006 van Stichting Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij te IJmuiden op 
juiste wijze zijn ontleend aan de jaarrekening 2006. 
Bij deze jaarrekening hebben wij op 13 april 2007 een 
goedkeurende accountantsverklaring verstrekt.
Voor het inzicht dat vereist is voor een verantwoorde 
oordeelsvorming omtrent de financiële positie en 
de resultaten van de stichting dient de verkorte 
jaarrekening te worden gelezen in samenhang met 
de volledige jaarrekening waaraan deze is ontleend, 
alsmede met de door ons daarbij op 13 april 2007 
verstrekte goedkeurende accountantsverklaring.
Amstelveen, 13 april 2007

KPMG ACCOUNTANTS N.V.

S. Haringa RA

GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING (alle bedragen x € 1.000)

 �00� �00�
BATEN EIGEN FONDSENWERVING
Jaarlijkse bijdragen 1.572 1.516
Scheepsbijdragen  223 220
Giften o.a. naar aanleiding van acties 3.255 1.098
Periodieke schenkingen 462 450
Bunkerbootjes 33 47
Nalatenschappen 1.797 1.982
 7.��� �.�1�
KOSTEN UIT EIGEN FONDSENWERVING
(In-)directe verwervingskosten 868 777
Doorbelaste uitvoeringskosten  124 121
 ��� ���
KOSTEN ALS PERCENTAGE VAN BATEN
UIT EIGEN FONDSENWERVING 13,51% 16,90%

RESULTAAT VERKOOP ARTIKELEN
Brutowinst 129 161
Verkoopkosten 91 95
Doorbelaste uitvoeringskosten 31 30
 7 ��
TOTAAL EIGEN FONDSENWERVING �.��7 �.��1
AANDEEL IN ACTIES VAN DERDEN -�� -�1

BESCHIKBAAR UIT FONDSENWERVING �.��� �.��0
INCIDENTELE SUBSIDIES OVERHEDEN E.A. 1�� ���
RESULTAAT BELEGGINGEN �.1�1 1�.���
OVERIGE BATEN EN LASTEN ��� 17�
TOTAAL BESCHIKBAAR  DOELSTELLING 1�.0�7 17.�7�

BESTEDINGEN 
Nieuwbouw en modificatie boten  2.309 2.312
Exploitatie reddingboten,materieel en stations 6.646 6.673
Doorbelaste uitvoeringskosten exploitatie  740 726
Kosten beroepsredders en vrijwilligers 1.293 1.298
Doorbelaste uitvoeringskosten beroepsredders 310 302
Radio Medische Dienst 144 154
Doorbelaste uitvoeringskosten RMD 32 30
Preventie en voorlichting 107 92
Doorbel. uitv.kosten preventie & voorlichting 62 60
TOTAAL BESTEED AAN DOELSTELLING 11.��� 11.��7

NETTO RESULTAAT 1.�1� �.7��
RESULTAATBESTEMMING  
Ten gunste/ten laste van Reserve als bron van inkomsten 72 5.898
Ten laste van Investeringsfonds reddingboten -406 -760
Ten gunste van Fondsen op naam 1.748 594
 1.�1� �.7��

Het volledige jaarverslag met 
jaarrekening 2006 is op te 
vragen bij de KNRM,
tel. 0255-548454 of via
www.knrm.nl beschikbaar.
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ARIE VISSER KLASSE
Arie Visser *  1999 West-Terschelling
Koning Willem I * 1999 Schiermonnikoog
Zeemanshoop *  2000 Breskens
Koopmansdank *  2001 Noordland-Burghsluis
Koos van Messel * 2003 IJmuiden
Anna Margaretha * 2004  Ballumerbocht
Jeanine Parqui *  2006  Hoek van Holland
Joke Dijkstra * 2007 Den Helder
 18,8 x 6,1 x 1,05 m, 2 x 1.000 pk, 32 knopen
 120 geredden, 6 bemanning 

JOHANNES FREDERIK KLASSE 
Koningin Beatrix * 1984 Urk
Prinses Margriet * 1990 Stellendam
Jan van Engelenburg * 1990  Scheveningen
Graaf van Bylandt * 1996  Vlieland
Jan en Titia Visser *  1996  Eemshaven
Christien * 1993 reserve
Kapiteins Hazewinkel * 1997 reserve
Dorus Rijkers * 1997 reserve
 14,4 x 5,4 x 0,75 m, 2 x 680 pk, 34 knopen
 75 geredden, 4 bemanning

VALENTIJN KLASSE 
Beursplein 5 * 1992 De Cocksdorp
Adriaan Hendrik * 1992 Egmond aan Zee
Annie Jacoba Visser * 1993 Lauwersoog
Donateur * 1993 Wijk aan Zee
Anna Dorothea * 1994 Lemmer
Annie Poulisse * 1995 Zandvoort
Alida * 1995 Hindeloopen
Wiecher en Jap Visser- Politiek* 1996  Harlingen
Watersport-KNWV * 1997 Enkhuizen
Frans Verkade * 1997 Marken
De Redder * 2001 Katwijk aan Zee
Winifred Lucy Verkade-Clark * 2002 Cadzand
Frans Hogewind * 2003 Terschelling-Paal 8
Uly * 2003 Westkapelle
George Dijkstra * 2005 Ter Heijde
Paul Johannes * 2007 Noordwijk aan Zee
Valentijn * 1990 reserve
 10,6 x 4,1 x 0,75 m, 2 x 430 pk, 34 knopen
 50 geredden, 4 bemanning

Harder * 1987 Noordland-Burghsluis
Johanna Margaretha * 2003 Den Oever
Martijn Koenraad Hof * 1995 reserve
 9,0 x 2,9 x 0,5 m, 2 x 250 pk, 34 knopen
 20 geredden, 3 bemanning
 

ATLANTIC KLASSE
John Stegers * 1994 Veere
Rien Verloop * 1996 Enkhuizen
Narwal  2000 Hindeloopen
Willemtje * 2003 Urk
Maria Hofker *  2004 Ameland-Nes
Edzard Jacob *  2004 Schiermonnikoog
Hendrik Jacob * 2004 Marken
Huibert Dijkstra * 2004  Vlieland
Koen Oberman * 2005  Callantsoog
Francine Kroesen * 2005  De Koog
Palace Noordwijk * 2006  Lauwersoog
Maria Paula * 2006  reserve
Griend * 2006  Ouddorp
Veronica * 2007  Harlingen
Neeltje Struijs * 2007 Stellendam
Corry Dijkstra- vanElk * 2007 reserve
 6,5 x 2,2 x 0,7 m, 2 x 70 pk, 30 knopen
 12 geredden, 3 bemanning

AVON KLASSE
Wouter Vaartjes  1985 Lemmer
Nagel *  1986 Urk
Abt  1989 Harlingen
 5,4 x 2,05 x 0,4 m, 90 pk, 40 knopen
 8 geredden, 2 bemanning

FLOAT KLASSE
Tonijn 1991 Terschelling-Paal 8
Dolfijn 1991 Petten
Zalm * 1992 De Koog
Fint  1992 Scheveningen
Forel 1994 Breskens
Meerval  1996 Vlieland
Meun 1992 reserve
Leng  1992  reserve
Steur 1993 reserve
Heek 1993  reserve
 5,1 x 2,0 x 0,3 m, 50 pk, 25 knopen
 5 geredden, 3 bemanning

Kusthulpverleningsvoertuig Unimog en Ginaf 19 stuks

Waterdichte rupsvoertuigen voor lanceren van Valentijn klasse 3 stuks

Waterdichte tractoren en bootwagen voor

lanceren Valentijn klasse 8 stuks

Boothuizen en bergplaatsen met  

bemanningsverblijf 43 stuks

Hijskranen en takels tbv reddingboten 13 stuks

Hefsteigers voor het uit het water lichten van reddingboten 6 stuks

Pontons en loopbruggen 6 stuks

Pontons met tankinstallaties en loopbruggen 3 stuks

Waltanks met pompinstallatie 22 stuks

Trailers tbv reddingboten en aanhangers 16 stuks

1

2

3

5

6

7

4

Reddingstations en -materieel

* werden de KNRM geschonken
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Reddingrapporten

Drenkeling tijdig uit zee gered 
Scheveningen - 14 april 2007 

Wind: O2

De Scheveningse reddingbootbemanning had 
net de reguliere EHBO-les afgerond, toen het 
alarm ging voor een gesignaleerde drenkeling bij 
de wandelpier. Aangezien de bemanningsleden 
ten tijde van de melding nog in het boothuis 
aanwezig waren, kon direct met de reddingboten 
Jan van Engelenburg en Fint worden uitgevaren. 
Het kusthulpverleningsvoertuig vertrok eveneens 
richting pier. Op het moment dat de drenkeling werd 
waargenomen, ging één opstapper overboord om de 
vrouw boven water te houden. Omdat zij nauwelijks 
meer aanspreekbaar was en het risico van onderkoeling 
op de loer lag, werd zij horizontaal uit het water 
gehaald en meteen in een onderkoelingbrancard en 
aan de zuurstof gelegd. 
Met toestemming van de Verkeerscentrale kon de 
Jan van Engelenburg op volle kracht terug naar haar 
ponton, waar het gealarmeerde ambulancepersoneel 
aan boord kwam. Nadat de vrouw verder 
gestabiliseerd was, werd zij van boord gehaald en 

onder politiebegeleiding met de ambulance naar 
het ziekenhuis vervoerd. In het ziekenhuis werd bij 
de vrouw een lichaamstemperatuur van 31 graden 
geconstateerd. Niettemin kon zij enkele dagen later uit 
het ziekenhuis worden ontslagen.

Radio Medische Dienst 
In de dienstverlening aan zieken en gewonden op zee 
speelt de Radio Medische Dienst (RMD) een sleutelrol. 
De vijf RMD-artsen zijn 24 uur per dag bereikbaar voor 
radiomedisch advies aan varende patiënten. Elk jaar 
beslissen de artsen in enkele tientallen gevallen dat 
de betreffende zieke of gewonde direct moet worden 
geëvacueerd voor medische behandeling aan de wal. Van 
dergelijke medische evacuaties (Medevac’s) vindt u in deze 
uitgave van De Reddingboot een aantal recente verslagen. 

Drenkeling tijdig uit zee gered 
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Kapseis zeilboot loopt 
wonderwel goed af 

Veere - 10 maart 2007 

Wind: W5

Omstreeks 13.00 uur werd de 
bemanning van de reddingboot John 
Stegers gealarmeerd voor een man-
overboord op het Veerse Meer. Binnen 
tien minuten na de alarmering vertrok 
de John Stegers naar de opgegeven 
positie. Het Kustwachtcentrum meldde 
dat het ging om een omgeslagen 
boot ter hoogte van de boei VM52. 
Na ongeveer vijftien minuten varen 
arriveerde de reddingboot bij de 
gemelde boei. Daar lag inderdaad 
een zeilboot op z’n kop. Tegelijkertijd 
namen de redders aan de kant 
twee personen waar, waarvan er 
één stond de zwaaien. De andere 
lag bewegingloos op de kant. De 
John Stegers voer volle kracht in de 
richting van deze personen. Beiden 
bleken bij kennis en aanspreekbaar, 
maar er was overduidelijk sprake 
van ernstige onderkoeling. Beide 
personen werden aan boord genomen 
van de reddingboot. De liggende 
patiënt, een vrouw, werd vervoerd op 
een brancard. De reddingboot zette 
koers naar de vluchthaven Geersdijk, 
waar inmiddels twee ambulances, 
een brandweerwagen en een 
traumahelikopter waren gearriveerd. 
Deze namen de verzorging van de 
slachtoffers over. 
De John Stegers keerde terug naar 
de plaats des onheils om op zoek te 
gaan naar de vermiste hond van het 
echtpaar en om de zeilboot te bergen. 
De hond werd levenloos in het Veerse 
Meer aangetroffen en geborgen. 
De zeilboot werd overeind gezet en 
naar Kamperland gesleept, waar zij 
met hulp van de brandweer werd 
leeggepompt. 
Al met al een wonderwel goede 
afloop van een ongeluk dat nóg 
dramatischere gevolgen had kunnen 
krijgen.

Drenkeling tijdig uit zee gered 

Flink eind stomen voor gewonde visserman 
Den Helder - 8 maart 2007 

Wind: ZW 4 

De bemanning van de Helderse reddingboot Dorus Rijkers was de 
voorgaande nacht uren in touw geweest voor een Vlissingse kotter, toen 
in de middaguren opnieuw het alarm afging. Opnieuw betrof het een 
visserman: aan boord van de UK 195 was een opvarende gewond geraakt 
aan zijn hoofd. Toen de schipper van de kotter Aaltje Jan zich meldde, 
bevond het visserschip zich 23 mijl uit de kust. De man had contact gehad 
met de Radio Medische Dienst, omdat één van zijn opvarenden een 
grote hoofdwond had. De RMD-arts adviseerde de man zo snel mogelijk 
naar een ziekenhuis te vervoeren om de wond te laten hechten. Voor dit 
spoedtransport werd de Dorus Rijkers gewaarschuwd. 
Schipper Coen Bot en zijn bemanning stoomden met hoge snelheid naar de 
opgegeven positie. Bij aankomst werden twee opstappers overgezet om de 
gewonde op te halen. Eenmaal terug aan boord van de Dorus Rijkers werd 
de hoofdwond verbonden om de bloeding te stoppen en de wond zo veel 
mogelijk dicht te houden. Toen dit gereed was, ging de Dorus Rijkers volle 
kracht retour station. Daar werd de gewonde door een bevriende Urker 
opgevangen en meegenomen naar het Gemini Ziekenhuis. 

Kitesurfer stort op strand neer 
Texel-De Koog - 31 maart 2007 

Wind: NO 4 

Drie dagen na de komst van het nieuwe kusthulpverleningsvoertuig op 
het reddingstation De Koog (Texel) werd deze al voor de eerste keer 
gealarmeerd. Ter hoogte van Paal 17 was een kitesurfer na een sprong 
van een aantal meters hoog op het strand neergekomen. Er werd een 
ambulance gewaarschuwd, maar deze kon niet op de plek van ongeluk 
komen. Daarom stapte het ambulancepersoneel over in de KNRM-truck, 
die het verpleegkundige personeel verder over het strand vervoerde. 
De gewonde vliegeraar werd op een brancard gelegd en ingeladen, 
waarna het gezelschap terugkeerde naar de wachtende ambulance. Bij de 
strandslag van Paal 17 werd de jongen overgezet in de ziekenwagen.  



��  De Reddingboot  verslag 196 Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Visserman onwel 
Noordland-Burghsluis - 19 februari 2007 

Wind: O2

De reddingboot Koopmansdank kreeg om 13.50 
uur het verzoek om uit te varen voor een medische 
evacuatie van een visserman. Het betrof de 24 meter 
lange Eurokotter GO 32, waarvan de schipper onwel 
was geworden. Dit gebeurde ter hoogte van de 
Rabsboei, maar de man had zich in de uren daarvoor al 
niet goed gevoeld. Nu was het moment aangebroken 
om hulp in te roepen. De Koopmansdank pikte de 
schipper op ter hoogte van de boei MD 1, ongeveer 10 
mijl uit de kust, en bracht hem naar het reddingstation 
waar een ambulance gereed stond. De toestand van de 
visserman was dermate slecht, dat hij met spoed naar 
het ziekenhuis werd gebracht. 

Twee patiënten
in twee dagen 
Hoek van Holland - 25/26 

maart 2007 

Wind: NO5 / O5

Op zondagavond 25 maart, rond 
18.15 uur, kregen de Hoekse 
vrijwilligers van de KNRM het 
verzoek om in Ankergebied 4 
een patiënt te evacueren van de 
Fairchem Colt. Ankergebied 4 ligt 
tien mijl west van de pieren. De 
patiënt had zijn vinger afgekneld 
en behoefde deskundige medische 
hulp. De reddingboot Jeanine 
Parqui lag rond 18.50 uur langszij 
de Fairchem Colt, waarna de 
patiënt zelf naar de reddingboot 
kon afdalen. Rond 19.30 uur lag 
de reddingboot weer afgemeerd 
in de Berghaven, van waaruit 

de  gewonde per taxi naar het 
havenziekenhuis in Rotterdam werd 
gebracht. 

Een dag later werden schipper Jan 
van der Sar en zijn bemanning 
opnieuw opgeroepen voor een 
medische evacuatie. Opnieuw 
betrof het een incident in 
Ankergebied 4, ditmaal van de 
Noorse tanker Torm Gudrun. De 
kapitein van de tanker had overleg 
gehad met een arts van de Radio 
Medische Dienst en die schatte de 
situatie dusdanig ernstig in dat 
een spoedige evacuatie gewenst 
was. De Jeanine Parqui meldde zich 
om 22.00 uur bij de tanker. Twee 
opstappers, waarvan er één in het 
dagelijks leven arts is, sprongen 
over op de Torm Gudrun om 
poolshoogte te nemen. De patiënt 
was bewusteloos, waarschijnlijk als 
gevolg van een epileptische aanval. 
De opstappers stabiliseerden 
de patiënt en vroegen intussen 
assistentie van een helikopter. De 
helikopter zou de man nóg sneller 
bij een ziekenhuis kunnen afleveren 
en die haast was nu wel geboden. 
De marinehelikopter arriveerde om 

23.30 uur. De man werd opgehesen 
en met spoed naar het ziekenhuis 
vervoerd. De reddingboot keerde 
terug naar Hoek van Holland, waar 
zij om 01.45 uur arriveerde. 

Daags na de reddingactie ontving 
de reddingbootbemanning een 
bedankbrief van de kapitein. 
Vertaald uit het Engels: 

Goedemiddag! Namens mijn 
complete bemanning wil ik u mijn 
diepe waardering overbrengen 
voor de geboden assistentie ten 
behoeve van mijn bemanningslid 
M.S.. Het betrof een medisch 
noodgeval. Mensen van uw 
organisatie riskeerden hun leven 
voor een zeeman in nood. Ik 
groet de bemanning van de 
reddingboot Jeanine Parqui en de 
helikopterbemanning. Moedige 
mannen en vrouwen, u maakt 
het zeemansleven er een stuk 
veiliger op! Daarom nogmaals mijn 
welgemeende dank, ook namens 
mijn bemanning. 

Kapitein R.E. Novilla 
Torm Gudrun  
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Eerste actie Joke Dijkstra voor gewonde Texelse 

Den Helder - 18 maart 2007 

Wind: W 7-8 

Schipper stuurloos
schip te water 
Stellendam / Ouddorp -  

30 maart 2007 

Wind: NO 3

Schipper Eric Rodenhuis en zijn 
bemanning werden deze vrijdag-
avond opgeroepen voor een stuur-
loos geraakt visserschip. Het bleek te 
gaan om de SL18, die bij de uiterton 
Brammetje stuurloos was geraakt 

toen de netten in de schroef draai-
den. De Stellendamse reddingboot 
Prinses Margriet was na een half 
uur ter plaatse, waarna direct twee 
opstappers werden overgezet om de 
situatie in ogenschouw te nemen. 
Toen deze aan boord kwamen, 
bleek de schipper van de SL18 te 
water te zijn geraakt. De man werd 
direct aan boord genomen en in 
thermodekens gewikkeld om weer 
op temperatuur te komen. Intussen 

was de reddingboot Griend met 
duikers onderweg vanuit Ouddorp. 
Dit omdat het vanwege de stroming 
en de golfslag onverantwoord was 
om zonder duikuitrusting overboord 
te gaan. De twee duikers slaagden 
erin om de netten uit de schroef 
te verwijderen, waarna de Prinses 
Margriet de SL18 op sleep meenam 
naar Stellendam. De Griend bracht 
de duikers terug naar Ouddorp.

De Helderse reddingboot Joke Dijkstra (type Arie 
Visser) was op vrijdag 16 maart operationeel in dienst 
gesteld. Vrijwel direct daarna begon het stevig te 
waaien, hetgeen ’s zondags een snelle eerste actie 
tot gevolg had. De Kustwacht verzocht de Helderse 
redders om op Texel een patiënt op te pikken die met 
spoed naar het ziekenhuis moest. 
Normaliter worden patiënten met de veerdienst 
overgezet, maar door een combinatie van hoog 
water en een harde wind was de veerboot uit de 

vaart genomen. Vandaar dat aan schipper Coen Bot 
en zijn bemanning dit niet alledaagse verzoek werd 
geuit. De Joke Dijkstra nam de patiënt – een vrouw 
die na een val een heupfractuur had opgelopen
- bij de Joost Dourleinkazerne aan boord.
Ondanks de harde wind en de behoorlijke zeegang 
kon de vrouw snel en veilig aan land worden 
afgezet. Binnen drie kwartier na de melding werd 
de patiënt overgedragen aan de gereedstaande 
ambulance. 
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Vinger mee naar de wal 
Den Helder - 16 april 2007 

Wind: NW 4 

Het RoRo-schip Kraftca bevond zich ter hoogte van de 
Terschellingerbank, ruim 40 mijl noord van Den Helder, 
toen de hulp werd ingeroepen van de reddingboot Joke 
Dijkstra om een patiënt te evacueren. Door een ongeval 
aan boord was een bemanningslid van de Kraftca een 
deel van zijn ringvinger verloren. Deze man moest met 
spoed naar het ziekenhuis worden overgebracht. 
Kort na de alarmering vertrok de Joke Dijkstra richting 

de opgegeven positie. De Kraftca stoomde inmiddels 
een zuidelijke koers, teneinde de reddingboot tegemoet 
te varen. Na iets meer dan een uur varen, ging de Joke 
Dijkstra rond het middaguur langszij de Kraftca. Het 
overnemen van de patiënt verliep vlot, aangezien deze 
zelf via de touwladder afdaalde op de reddingboot. In 
een poging de vinger nog te redden, werd het afgerukte 
deel van de vinger, verpakt in ijs, meegenomen. 
Met volle vaart werd koers gezet naar Den Helder, 
alwaar om 13.00 uur werd afgemeerd. Vervolgens werd 
de man (met vinger) met spoed overgebracht naar het 
Gemini ziekenhuis. 

Reddingboot op verzoek stand-by voor tanker 
Urk - 18 maart 2007 

Wind: ZW 8 

Op deze zondagmorgen werden de bemanningsleden van de reddingboten 
Koningin Beatrix en Nagel gealarmeerd om bijstand te verlenen aan de 110 
meter lange tanker Blandina uit Cloppenburg. Het met methanol geladen en 
dus onder een blauwe kegel varende schip was ten noorden van Urk verrast 
door de flinke golven die daar bij stormachtige zuidwestenwind ontstaan. 
Omdat de ramen van de Blandina door de golven waren ingeslagen, kwam er ongeveer een halve meter water in de 
vertrekken te staan, waarop de vierkoppige bemanning de Kustwacht om toestemming vroeg om de Urker haven 
aan te lopen. De Kustwacht stemde hierin toe, maar alarmeerde uit voorzorg ook de reddingboten van Urk. Die 
begeleidden het schip naar binnen en assisteerden bij het wegpompen van het binnengekomen water. 
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Situatie patiënt
bijzonder ernstig 
Breskens - 3 april 2007 

Wind: NO 7 

De reddingboot Zeemanshoop voer 
deze middag uit voor de Noorse 
tanker Navion Scandia. Aan boord 
van dat schip had één van de 
opvarenden zeer waarschijnlijk een 
hersenbloeding gehad. De 43-jarige 
zeeman was er slecht aan toe. 
Schipper Harry de Lobel 
en zijn bemanning voeren 
eerst naar Vlissingen, waar 
ambulancepersoneel aan boord 
werd genomen. Vervolgens 
werd doorgestoomd naar 
het ankergebied Everingen. 
Daar aangekomen werd het 
ambulancepersoneel op de tanker 
overgezet. De toestand van de 
patiënt, die buiten bewustzijn 
was, bleek zeer zorgelijk. Besloten 
werd de man per brancard over te 
nemen op de Zeemanshoop. Nadat 
de man via de brancardingang 

naar binnen was gebracht, voer de 
Zeemanshoop volle kracht richting 
de buitenhaven van Vlissingen, 
waar een gewaarschuwde 
ambulance stond te wachten om de 
patiënt over te nemen.
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Markers behoeden baggerbak
voor ondergang 
Marken - 18 maart 2007 

Wind: W 9 

De bemanning van het reddingstation Marken werd 
opgepiept voor een baggerbak die slagzij maakte. Door 
de aangewakkerde westenwind bouwden de golven 
in de Gouwzee zó hoog op dat een in het Marker 

havengat afgemeerde baggerbak lag af te borrelen. 
Een aantal bemanningsleden voer uit met de Frans 
Verkade, meerde naast de baggerbak af en zette een 
mobiele bergingspomp over. Tegelijkertijd kwam de 
rest van de bemanning over de kade met een tweede 
motorpomp. Het voorste compartiment van de bak 
stond vol met water. De aanzuigslangen werden in 
de voorpiek gehangen, waarna de beide pompen 
hun werk moesten doen. Ondanks enkele hagelbuien 
waren de redders in hun sas toen na enige tijd de 
bak langzaam begon te drijven. Nadat de ruimte 
was leeggepompt wees een inspectieronde uit dat er 
een gat in het dek zat. Dit kon provisorisch worden 
gedicht. 
Ten gevolge van de hoge zeegang nam de bak heel 
water over, zodat de ruimte binnen de kortste keren 
weer zou vollopen. De bak moest derhalve worden 
verplaatst. De Frans Verkade sleepte de 25 meter lange 
bak naar de Westhaven, waar hij in de beschutting 
langszij een werkschip kon worden afgemeerd. De 
bemanning keerde hierop terug naar het boothuis voor 
een welverdiende kop koffie. 

Visserman trekt op één dag twee keer 
aan de bel
Hoek van Holland / Scheveningen - 16 april 

2007 Wind: NW 4

Een eenvoudige motorstoring kan in de aanvaarroute 
van de Nieuwe Waterweg tot levensgevaarlijke 
situaties leiden. Vandaar dat de reddingboot Jeanine 
Parqui werd verzocht om met spoed uit te varen voor 
het vissersvaartuig Joyce dat middenin de aanlooproute 
met motorstoring te kampen had. De Verkeerscentrale 
Hoek en een vaartuig van de RPA bracht omliggende 
scheepvaart op de hoogte, te meer daar het heiig was 
en een klein bootje snel over het hoofd werd gezien. 

De Jeanine Parqui lag twintig minuten na de 
alarmering langszij het kleine vissersbootje. Er werd 
een verbinding gemaakt, waarna het scheepje uit de 
gevarenzone werd gehaald. Het scheepje werd naar de 
Berghaven gesleept, waar door reddingbootschipper 
Van der Sar een monteur werd geregeld. Na een 
spoedreparatie in de haven vervolgde man zijn weg. 
Die duurde tot Kijkduin, want daar kwam de visserman 
erachter dat zijn brandstoftank leeg was. Voor de 
tweede keer op één middag dreef de man stuurloos 
rond. Vanuit Scheveningen vertrok de reddingboot 
Jan van Engelenburg om het scheepje behouden 
binnen te brengen. Het scheepje werd in de jachthaven 
afgemeerd, waar het gelukkig enige tijd bleef liggen…



�7  De Reddingboot  verslag 196

Nationale Reddingbootdag 2007
Mede dankzij het schitterende weer mochten de 
40 reddingstations van de KNRM zich op 28 april 
verheugen in een overweldigende belangstelling. In 
totaal mocht de KNRM bijna 25.000 belangstellenden 
verwelkomen. 550 van hen meldden zich aan als Redder 
aan de Wal. De Reddingwinkel verkocht op één dag 

voor € 28.000 aan promotiemiddelen en leverde op 
die manier een geweldige bijdrage aan het welslagen 
van de dag. Maar de grootste ‘winst’ waren al die 
glimmende ogen en stralende gezichten. De Nationale 
Reddingbootdag 2007 was opnieuw een prettige 
kennismaking. Wederzijds… 
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Altis BV uit Wuivert schonk een aantal tafels ten 
behoeve van het KNRM-bemanningsverblijf op 
Schiermonnikoog.

De Provincie Overijssel werkte met zogenaamde Goede 
Doelen Kerstpakketten. Het leverde de KNRM € 35,- op. 

De heer A.C. Broos verkocht een aantal oude fietsen.  
De opbrengst was ten bate van de KNRM.  

De Reinigings Havendienst Utrecht leegde haar 
boetepot en schonk de inhoud (€ 300,-) aan de KNRM.

Mevrouw K. van Es en de heer E. ten Hove uit Wilnis 
hielden een zogenaamde ‘boat warming party’.  
De gasten schonken de KNRM € 475,-.

Loffelijke initiatieven

Filmcollectief uit Zandvoort leverde audiovisuele 
middelen aan de KNRM en behoefde daarvoor geen 
vergoeding te ontvangen. 

Scheepsreparatiebedrijf Lauwersoog kreeg de 
reddingboten Koning Willem I en Jan en Titia Visser 
voor werkzaamheden op de helling. De KNRM kreeg 
voor beide werfbeurten een nulfactuur. 

Tijdens de Flora- en Visserijdagen hield de Coöperatieve 
Visafslag Den Oever (zoals elk jaar) een collecte voor de 
KNRM. De opbrengst bedroeg € 1.601,38. 

De WSV Briltil maakte na opheffing het batig saldo  
(€ 611,97) als gift over aan de KNRM. 
GBU uit Urk fabriceerde een verjaardagskalender, 
waarop Urker ondernemers zich konden presenteren. 
GBU schonk de KNRM een pagina. 

Elk jaar gebruiken mensen verjaardagen, jubilea, 
trouwdagen etcetera om iets voor de KNRM te doen. 
Een selectie van de personen/instanties waarvan de 
KNRM op deze manier giften mocht ontvangen: 
De heer F.W.J. van Bochoven uit Wageningen, de 
heer en mevrouw I.H. Brouwer uit Heemstede, KVEO 
Rayon Kennemerland uit Hoofddorp, de heer G.J.C. 
Krijgsman uit Heerhugowaard, de heer J.A.A. de Roode 
uit Beverwijk, familie Tomlow Kamerbeek uit Utrecht, 
de heer J. Verweij uit Zeewolde, Stichting Gebouw 
Velserduin uit Beverwijk, de heer en mevrouw T.J.J. van 
Bruggen uit Ermelo,  de heer en mevrouw J.R.E. Kraft 
uit Odijk, de heer en mevrouw M. Louis uit Vlaardingen, 
de heer en mevrouw J. van Straaten uit Aarle Rixtel, 
de heer en mevrouw T.S. ter Velde uit Renswoude, 
de heer en mevrouw E.J. Baars uit Haaften, de heer 
C.A. Cosijn uit Gouda, Dockwise Shipping uit Breda, 
de heer of mevrouw B. van den Engel uit Gorinchem, 
familie Molengraaff uit Gorinchem, mevrouw G.J. 
Otten-Schekman uit Middelburg, de heer en mevrouw 
C. Rijkeboer uit Schoorl, mevrouw C. Schröder uit 
Castricum, de heer J.A. Wouters uit Soest, mevrouw 
D.C. Zwart uit Alkmaar, de heer H.E.F. van Beek, de heer 
E. Haan uit Den Haag, de heer A. van Hunnik uit Den 
Helder, de heer en mevrouw J. Jansen uit Harderwijk, 
de heer R.R. Kooger uit Hilversum, mevrouw W. 
Nordmann uit Warder, de heer D. de Vries en partner 
uit Westzaan, de heer D.P. Brunet de Rochebrune 
uit Leiden, de heer C. van Duyvendijk uit Hoornaar, 
mevrouw M.A.E. Rolff-Niemeijer uit Middelburg, de 

heer G.H.L. Verweij en mevrouw G.L. Tims uit Notter, 
de heer A.C. Wedema uit Haren, de heer en mevrouw 
A.C.H. Kuyck uit Voorschoten, de heer of mevrouw 
M.M. Peters uit Loosdrecht, de heer of mevrouw M.G.J. 
Cooijmans uit St. Michielsgestel, de heer B.F. Mees uit 
Rotterdam, de heer en mevrouw F.J. Rauwenhoff uit 
Blaricum, de heer of mevrouw G. Timmer Steenbruggen 
uit Veldhoven, de heer E.F.M. Vermeirsen uit IJsselstein, 
de heer of mevrouw G.J.P.M. Breuking uit Enschede, de 
heer J.A. de Jonge uit Amsterdam, de heer N. van der 
Putten uit Haarlem, de heer F. Bartels uit Goutum, de 
heer P. Boneveld uit Marken, de heer H. Hoffmann uit 
Düsseldorf,  

Ook droevige familieomstandigheden zijn voor 
sommige mensen aanleiding om aan de KNRM te 
denken. In het afgelopen jaar gold dat voor de 
volgende personen/families: 
Familie Pulleman uit Nieuwegein, de heer en mevrouw 
A. Visser uit Heemstede, de heer en mevrouw D. Boer 
uit Hengelo, mevrouw D. de Jong-Plaatsman uit ’s 
Gravenzande, de heer of mevrouw J.A.M. Bergervoet 
uit Assendelft, mevrouw M.J. Sacre – v.d. Bunt uit 
Burgh-Haamstede, de heer of mevrouw J. van Tilburgh 
uit IJmuiden, mevrouw B. Dwars uit Voorburg, de 
weledelgestrenge heer of mevrouw mr. J.W.H. Koch uit 
Den Haag, mevrouw A.M.J.H. Goormachtig uit Nieuw 
& Sint Joosland, mevrouw A.J. van der Horst-Jansen uit 
Castricum.

Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl
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Mevrouw A. Kalis-Veldkamp uit Alblasserdam was  
27 jaar lerares op basisschool Don Bosco in Dordrecht. 
Bij haar afscheid vroeg ze geen cadeaus, maar giften 
voor de KNRM. Uiteindelijk kon zij, mede dankzij een 
sponsorloop van de schoolkinderen, € 700,- overmaken.

De Parochie van de O.L.V. van de Onbevlekte 
Ontvangenis uit Overveen hield tijdens een kerkdienst 
een collecte voor de KNRM. De opbrengst bedroeg  
€ 306,85. 

Wesselingh Installaties uit Egmond aan Zee verrichtte 
werkzaamheden aan het boothuis in Egmond. Voor 
deze werkzaamheden werd niets in rekening gebracht. 

Seromah Shipping uit Rotterdam hield tijdens haar 
relatiedag een loterij ten bate van de KNRM.  
De opbrengst bedroeg € 470,-.

De heer C. Corbijn uit Kortgene bracht niet alle kosten 
voor een gegeven EHBO-cursus in rekening.  

Shantykoor De Zaalneelden uit Egmond aan Zee bracht 
een nieuwe CD uit en greep die feestelijke gelegenheid 
aan om de KNRM € 500,- te schenken. 

Tijdens Vlaggetjesdag in Stellendam werd gecollecteerd 
voor de KNRM. De opbrengst bedroeg € 2.985,57. 

In Den Haag werd een oud papier en kledingactie 
gehouden, met als gevolg een prachtige gift van  
€ 1.000,- voor het reddingwerk van de KNRM. 

De Urker mannenkoren Hallelujah en Crescendo maakten de opbrengsten van een aantal concerten als  
gift over aan de KNRM. Van het geschonken bedrag (€ 1.815,-) kon het plaatselijke reddingstation een  
drijvende brancard aanschaffen.

Ook iets te vieren?
En vindt u het leuk om daarbij de KNRM te 
ondersteunen? Neem dan contact op met het
KNRM-hoofdkantoor, bijvoorbeeld voor de levering 
van een speciale 'collecteboot': 0255-548454.
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Shipmate Holland uit Vlaardingen reduceerde het 
factuurbedrag aan de KNRM door een deel van de 
levering te sponsoren. 

Recreatiepark De Watersnip uit Petten leverde een 
partij frisdrank voor Reddingbootdag in Petten.  
De factuur bleef daarbij achterwege. 

Rijkswaterstaat hield een teambuildingdag. De KNRM 
hield aan die dag € 300,- over. 

De heer J. Doppenberg uit Kampen verkocht een aantal 
meubels. Het leverde de KNRM € 250,- op. 

De exploitanten van de Egmondse kermis hielden een 
inzamelingsactie voor de KNRM: € 500,-!  

Van Voorden Reparatie BV uit Zaltbommel verrichtte 
reparatiewerkzaamheden aan boord van één van de 
reddingboten. Het bedrijf besloot dit werk kosteloos 
te doen.

De weledelgestrenge mevrouw Mr. H.M.A. Opstelten uit 
Rotterdam kreeg € 4.500,- ter gelegenheid van een door 
haar verrichtte doopplechtigheid. Mevrouw Opstelten, 
die in het verleden ook de reddingboot Jeanine Parqui 
doopte, schonk het bedrag aan de KNRM. 

Botenvereniging De Zeester uit Heemskerk hield op
te bestaan en maakte het batig saldo na opheffing
van de vereniging (€ 743,99) over aan de KNRM. 

Rotary Oostburg uit Eede organiseerde een 
boerenavond met opbrengst voor het KNRM-
reddingstation Cadzand. De avond leverde
€ 4.250,- op.

Gebr. Boot Haamstede uit Burgh-Haamstede bracht 
gedane werkzaamheden voor de KNRM niet in 
rekening. 

De heer J.J. Seegers uit Apeldoorn nam afscheid bij 
Centraal Beheer Achmea. Ruim 100 gasten zamelden 
op zijn verzoek € 3.297,50 in voor de KNRM. 

Translast Bedrijfswagens BV stuurde de KNRM een 
zogenaamde nulfactuur voor gedane werkzaamheden.

VOF De Pannenkoek uit Berg & Dal serveerde een 
maand lang een themapannenkoek ten behoeve van 
de KNRM. De winst van deze pannenkoeken (€ 638,-) 
werd overgemaakt aan de Redding Maatschappij.       

Glencore International AG uit Baar (Zwitserland) 
zamelde tijdens de Kerst geld in voor diverse 
goede doelen. Ook de KNRM mocht voor € 635,15 
meeprofiteren van dit mooie initiatief. 

Fa. Bijzonder Intern Transport besloot een deel van
de gestuurde factuur als gift te bestempelen.

Shipmate Holland is al jaren 
de vaste leverancier van de 
bekende KNRM-wimpel. 
Nog geen wimpel in de 
mast? Ga snel naar
www.reddingwinkel.nl  

Mevrouw Opstelten en 
haar man vlak na de 
doop van de Jeanine 
Parqui in Hoek van 
Holland met schipper 
Jan van der Sar.
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Zó helpt U de KNRM
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 direct-betrokkene, 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 aantal informatieavonden waarin 
dieper wordt ingegaan op vraagstukken rond het schenken en 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 
najaarsavonden worden gehouden in: 

IJmuiden (10 september) 
Eemshaven (17 oktober). 

Meer informatie over tijden, locaties en program-
ma’s vindt u op de achterzijde van de begeleidende 
brief bij deze uitgave van De Reddingboot en op 
www.erfenis.nl. Belangstellenden worden verzocht 
zich aan te melden via info@knrm.nl. Een ieder die 
zich aanmeldt, krijgt een bevestiging met gegevens 
en routebeschrijving thuisgestuurd. 

Colofon
De Reddingboot,
verslag 196, 
jaargang 97, nummer 3

Stichting Koninklijke 
Nederlandse Redding 
Maatschappij 
Opgericht op 11 november 
1824. De KNRM wordt 
sindsdien uitsluitend door 
vrijwillige bijdragen in stand 
gehouden.
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NIEUW! In de Reddingwinkel
KNRM-chatpower 
Draadloze mobiele-telefoonoplader, 
uitgevoerd in gebrushed staal en voor-
zien van KNRM-logo. In het bijzonder 
bedoeld voor watersporters zonder 
220V-walaansluiting, maar bijvoorbeeld 
ook heel handig voor in de schooltas 
van de kinderen, zodat deze te allen 
tijde van zich kunnen laten horen en/of 
bereikbaar zijn. De chatpower wordt 
standaard geleverd inclusief batterij 
en een Nokia-adapter. Op verzoek kan 
deze laatste worden vervangen door 
een adapter van het merk Ericsson,
New Nokia, Samsung of Siemens.
Prijs: € 9,00 Voor meer informatie en 
bestellen: www.reddingwinkel.nl   
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Bijna 1.000 mannen en vrouwen zetten zich vrijwillig in 
voor de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij. 
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 € 1,�� 
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 had 
voorkomen, doet veel meer dan een paar euro’s 
in de bemanningpot. Die belangrijke drijfveer om 
vrijwilligerswerk te doen is van onschatbare waarde.

In het overzicht voor 2006 heeft de KNRM de 
financiële vervangingswaarde van het vrijwilligerswerk 
in kaart gebracht. Dat wil zeggen de waarde van 
vrijwilligerswerk op basis van het uurloon dat betaald 
zou moeten worden aan een betaalde werknemer 
conform de KNRM salarisschalen om hetzelfde werk te 
doen. In totaal vertegenwoordigde de vrijwillige inzet 
in 2006 een waarde van 5,3 miljoen euro.
De samenvoeging van de donaties aan de KNRM 
van Redders aan de wal plus de bijdrage in tijd 
van de vrijwilligers en de investering in goederen 
en opleidingen, maakt dat elke gedoneerde euro 
uiteindelijk meer waard is. In totaal voegde de KNRM-
formule € 1,63 toe aan elke gedoneerde euro.

€ 1,00 gedoneerd =
€ 2,63 KNRM-waarde.

Deze waarde is bepaald aan de hand van een 
waardemodel, ontwikkeld door mevrouw L. van der 
Meer in samenwerking met KPMG, op basis van het 
EVAS-waardemodel (Expanded Value Added Statement 
oftewel een uitgebreid- toegevoegde-waarde-
overzicht). Dit model is getoetst bij verschillende 
vrijwilligersorganisaties om te komen tot een algemeen 
bruikbare formule. De KNRM past deze formule nu 
voor het eerst toe in haar jaarverslag. 

Uw euro is bij de KNRM  
€ 2,63 waard! 

Het Jaarverslag 2006, met
als thema “Tijd geven”,
wordt in dit nummer van
De Reddingboot samengevat. 
Een volledig verslag 
met jaarrekening is voor 
belangstellenden beschikbaar 
via www.knrm.nl of 
opvraagbaar bij de KNRM via 
telefoon 0255-548454.


