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Reserveboot gedoopt
De KNRM heeft sinds 13 juni 2007 de beschikking over 
een nieuwe reddingboot die is toegevoegd aan de 
reservevloot. De bouw van het schip werd mogelijk 
gemaakt uit de nalatenschap van de heer Huibert Dijkstra. 
De doop in IJmuiden werd verricht door mevrouw Ellen
Coster. Zij verzorgde de afhandeling van de nalatenschap 
via de Kasbank. Na de doopplechtigheid stapte mevrouw
Coster in overlevingspak aan boord en stuurde onder 
leiding van twee KNRM-ers de nieuwe boot naar zee.

De Corrie Dijkstra-van 
Elk (type Atlantic 75) 
is de vierde en laatste 
reddingboot die de KNRM 
uit de nalatenschap van de 
heer Huibert Dijkstra liet 
bouwen en is vernoemd 
naar de moeder van de 
schenker. De reddingboten 
Huibert Dijkstra (type 

Atlantic 75), George Dijkstra (type Valentijn) en Joke 
Dijkstra (type Arie Visser) zijn inmiddels al aan de vloot 
van de KNRM toegevoegd. Het is uniek dat er uit één 
nalatenschap maar liefst vier reddingboten aan de vloot 
van de KNRM werden toegevoegd.

Met de komst van de Corrie Dijkstra-van Elk kan de 
KNRM haar reddingstations, samen met de andere 
reserve Atlantic 75 Maria Paula, een volwaardige 
vervanger aanbieden in geval een operationele 
reddingboot tijdelijk uit de vaart is.

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Nieuws

Opening boothuis Nes Ameland
Op 16 juni 2007 werd het boothuis van het redding-
station Ameland-Nes officieel geopend door mevrouw 
Frida Veldman-van Leunen. Het nieuwe boothuis draagt 
de naam ‘Koos Veldman’. Koos Veldman was vanaf 
1979 actief in de plaatselijke commissie van Ameland en 
overleed in 2001 onverwacht op 60-jarige leeftijd. Hij 
was directeur van Wagenborg Passagiersdiensten, later 
een van de hoofddirecteuren van rederij Wagenborg. 

Het oude boothuis van reddingstation Nes bood 
onvoldoende capaciteit om plaats te bieden aan de 
huidige reddingboot Maria Hofker, die in 2003 in de 
vaart kwam. In 2006 is begonnen met de bouw van een 
nieuw boothuis, gelegen tegenover het oude boothuis. 
Daarin staat voortaan het kusthulpverleningsvoertuig, 
met de reddingboot op de trailer, startklaar. Het 
boothuis kon worden gerealiseerd dankzij een schenking 
van de Anna Dorothea Hingststichting, die eerder al het 
bemanningsverblijf Bertus Bruin aan de Ballumerbocht 
schonk.

Het oude boothuis J.B.H. Bruinier is door de bemanning 
in dezelfde tijd onder handen genomen en biedt nu 
plaats aan een ruimer bemanningsverblijf. 

In memoriam 

Kees Toet 
Op 12 augustus 2007 overleed opstapper Kees Toet (52) van het reddingstation 
Scheveningen aan de gevolgen van een laffe steekpartij bij zijn horecabedrijf 
’t Snuitje. Binnen de Redding Maatschappij is op het tragische voorval 
geschokt gereageerd. Kees Toet was nog maar enkele jaren als vrijwilliger 
aan de KNRM verbonden, maar maakte niettemin 138 acties mee, waarbij 98 
mensen in veiligheid werden gebracht. De Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij, en het reddingstation Scheveningen in het bijzonder, zullen zijn 
toewijding en zijn dagelijkse aanwezigheid in het boothuis missen. 

In gedachten leven wij mee met zijn vrouw en kinderen, die dit grote verlies 
moeten dragen en verwerken.
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Op 13 juni 2007 heeft H.M. koningin 
Beatrix een bezoek gebracht aan 
Schiermonnikoog. Bij aankomst 
op het eiland werd zij begeleid 
door burgemeester Bert Swart 
van Schiermonnikoog, die Cor 
Visser aan haar voorstelde, de 
plaatselijk secretaris van het KNRM-
station. Op zijn beurt stelde hij 
de koningin een delegatie van de 
eilander bemanning, alsook van 
de bemanning van het buurstation 
Lauwersoog voor. 

De koningin werd begeleid door 
de Commissarissen van de Koningin 
in Friesland en Groningen en de 
burgemeesters van de aangrenzende 
gemeenten. Visser memoreerde 
nog even aan de doop van de 
Schiermonnikooger reddingboot 
Koning Willem I in 1999, die door 
de koningin middels een teledoop 

vanuit de Ridderzaal in Den Haag te 
IJmuiden werd gedoopt. 

Op verzoek van de burgemeester, 
tevens voorzitter van de Plaatselijke 
Commissie van het KNRM-station, 
poseerde de koningin met de 
mannen voor een foto. Later voerde 

de Beschermvrouwe van de Redding 
Maatschappij een aantal gesprekken 
met de bemanningen waarin zij liet 
blijken goed op de hoogte te zijn 
en veel respect te hebben voor het 
werk van de KNRM.

Noordwijk aan Zee
vervangt Valentijn
Op 30 juni 2007 heeft mevrouw 
J. Companje – Boeremans de Paul 
Johannes gedoopt. Daarmee kreeg 
Noordwijk aan Zee de beschikking 
over een nieuwe reddingboot van
het type Valentijn 2000 ter vervanging 
van de reddingbootboot Valentijn. 

Paul Johannes is de overleden 
echtgenoot van mevrouw Companje 
– Boeremans. Hij stierf in 1942 in 
een kamp in Indië. De vader van de 
gulle geefster was al Redder aan 
de wal en zo groeide zijn dochter 
van kinds af aan op met de Redding 
Maatschappij. Zij werd in 1950 
zelf ook Redder aan de Wal. Door 

de gift van mevrouw werd het 
mogelijk een nieuwe reddingboot te 
laten bouwen voor reddingstation 
Noordwijk aan Zee. 

De reddingboot Valentijn was 
in 1990 de eerste reddingboot 
van het type Valentijn en is nu 
toegevoegd aan de reservevloot. 
Om de 40 reddingstations van 
de KNRM volledig operationeel 
te houden streeft de KNRM naar 
een reservevloot die zorgt voor 
volwaardige vervanging van het 
materieel. Juist daarom is de komst 
van een Valentijn in de reservevloot 
bijzonder belangrijk, omdat er 
voor vervanging van een van de 
zestien Valentijns vaak een kleinere 
boot werd ingezet die veel minder 
gereddencapaciteit biedt dan 
een Valentijn met ruimte voor 50 
personen.

Hare majesteit 
koningin Beatrix op 
Schiermonnikoog
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Reddingstation Stellendam heeft vanaf juni �007 de 
beschikking over een nieuwe reddingboot van het 
type Atlantic 75. De boot met de naam Neeltje Struijs 
werd gedoopt door de 87-jarige mevrouw M. Spanjer-
Blommendal, die het nieuwe schip door een schenking 
mogelijk maakte. 

Door de mensen van het reddingstation Stellendam 
was er 23 juni een unieke doop bedacht. De nieuwe 
reddingboot Neeltje Struijs hing in de boomkor van de 
kotter SL42. De doop werd verricht door mevr. Spanjer-
Blommendal uit Schiedam, in aanwezigheid van de 
bemanning, voorzitter en directeur van de KNRM en 
andere belangstellenden. 

Na de doop was er, op verzoek van mevrouw Spanjer, 
een korte toespraak door dominee De Lange, de 
vroegere dominee uit Schiedam, die de mevrouw 
Spanjer tijdens het overlijden van haar man had 
bijgestaan. Deze sprak de zegen uit over de nieuwe 
boot en bemanning en sprak een kort gebed uit. Na de 
tewaterlating was er een korte tocht met de nieuwe 
boot in de haven. 

Mevrouw Spanjer komt uit een varensfamilie. Haar 
oud-oom van vaderskant,  kapitein-luitenant-ter-
zee A.R. Blommendal, werd in 1874 bij de oprichting 
van de Dienst der Hydrografie benoemd als eerste 
afdelingshoofd. Van 1972 tot 1999 voer de Hr.Ms. 
Blommendal als Hydrografieschip van de Marine. 
Haar grootmoeder van moederskant bleef met drie kleine 
kinderen achter, nadat haar man overboord sloeg van 
een Vlaardinger logger en verdronk. Mevrouw Spanjer 
daarover: “die reders maakten zich er mooi van af. Het was 
armoe. Als u Kniertje wel eens gezien hebt: het was nog 
veel erger.” Tragisch genoeg overkwam 20 jaar later haar 
jongste zoon, die bij het overlijden van zijn vader enkele 
maanden oud was, hetzelfde. “Ondanks alles aanvaardde 
ze het leven zoals het was en kwam ze niet in opstand.”

Achtergrond 

“Opoe, u moest eens weten dat er een boot 
naar u vernoemd is”

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

Mevrouw Spanjer wilde met die gedachten in het achterhoofd graag 
bijdragen aan het redden van mensen op zee en op de Nederlandse 
binnenwateren. Ze gaf een gift waarmee het mogelijk werd om een 
nieuwe reddingboot te kopen. Postuum kreeg het schip de naam van 
haar kordate grootmoeder: Neeltje Struijs. “Soms denk ik wel eens: 
opoe, u moest eens weten dat er een boot naar u vernoemd is”.

Om de nieuwe reddingboot voor Stellendam een goed onderkomen te 
bieden moest het huidige drijvend boothuis worden uitgebouwd. Door 
de firma Wim van Toledo BV is het boothuis ‘Bewaren en Vertrouwen, 
Jo en Evert van der Elst’ verlengd omdat de Neeltje Struijs langer is dan 
de Willemtje, de boot die vervangen werd.
De Willemtje op haar beurt gaat naar het reddingstation Urk. In Urk 
vervangt de Willemtje de reddingboot Nagel die aan vervanging toe is 
en zal worden afgestoten. Boothuis 't Lumpien op Urk is in 1987 door 
de bemanning zelf gebouwd en in 2007 verbouwd om plaats te bieden 
aan de Willemtje.
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De KNRM gaf in juni �007 acte de présence op het  
vierjaarlijkse World Maritime Rescue Congress in 
Zweden. Aan het congres was de oprichting gekoppeld 
van de International Maritime Rescue Federation (IMRF), 
waarin de KNRM wordt vertegenwoordigd door Sip 
Wiebenga. De IMRF is de opvolger van de International 
Lifeboat Federation, die sinds 19�� deze vierjaarlijkse 
bijeenkomsten organiseert. 

Het doel van de bijeenkomst in Gothenburg was 
kennisuitwisseling op het gebied van techniek, 
opleidingen en fondsenwerving. Het evenement vond 
plaats aan de kades in het historische centrum van 
Gothenburg en bracht de organisaties op het gebied van 
maritieme SAR bij elkaar. Het thema van het congres dit 
jaar was de internationale samenwerking in maritieme 
Search And Rescue (SAR). 

Het congres viel samen met de viering van het 100-
jarig bestaan van de gastvrouw, de Zweedse Redding 
Maatschappij (SSRS). De SSRS is, net als de KNRM, een 
vrijwilligersorganisatie met 65 reddingstations, 140 
reddingboten en 1500 vrijwillige bemanningsleden. 

Naast de conferentie was er een grote beurs met inter-
nationale leveranciers van reddingboten en -materialen 
en in het weekend waren er talloze historische en opera-
tionele reddingboten uit vele landen te bezoeken. 
Er bestaat wereldwijd veel belangstelling voor 
het concept van de Nederlandse reddingboten en 
zodoende werd er gevaren met delegaties uit China, 
Nieuw Zeeland en Zuid Afrika. Daarnaast werden er 
demonstraties en wedstrijden gehouden door en voor de 
bemanningen van de aanwezige reddingboten.

De Nederlandse vloot werd vertegenwoordigd door de 
operationele KNRM reddingboten Koopmansdank (type 
Arie Visser) uit Noordland en de Frans Hogewind (type 
Valentijn) van Terschelling Paal 8. Daarnaast voeren ook 
verschillende historische reddingboten naar Zweden 
om acte de presance te geven. Uit Nederland waren 
onder andere de Bernard van Leer, de Zeemanshoop, de 
Javazee, de Neeltje Jacoba en de Baron van Kattendijke 
aanwezig. De niet alledaagse reis van de reddingboten 
ging via Brunsbüttel, door het Kielerkanaal naar 
Gothenborg. De heen en terugreis namen bijna 24 uur 
in beslag, met een overnachting onderweg. Voor de 
bemanningen was ‘Zweden’ een onvergetelijke ervaring.

Nederlands tintje in 
Zweedse Gothenburg
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Reddingrapporten

Eerste zomerstorm houdt flink huis 
Diverse reddingstations - 24 juli 2007 

Wind: NW 7-9 

De eerste zomerstorm van �007 hield Nederland aardig 
in haar greep. Circustenten waaiden kapot, straten 
liepen onder en bruiloften vielen in het water. Ook op 
het water was er een aantal incidenten. Mede dankzij 
de inzet van de redders bleven slachtoffers uit. 

De eerste alarmering kwam al om 01.00 uur binnen. 
De wind waaide toen nog uit het zuiden, maar zou 
al snel verder aanwakkeren en draaien naar het 
noordwesten. De bemanning van de Koopmansdank, 
station Noordland, werd gewekt voor een jacht dat er 
ondanks het weer in was geslaagd om binnen te lopen. 
Eenmaal in de beschutting kreeg het schip echter een 
touw in de schroef, waardoor het onbestuurbaar raakte. 
De reddingboot nam het jacht langszij en loodste het 
voorzichtig door de Roompotsluis, naar een rustig 
plekje in de binnenhaven. Achteraf bleek dat de redders 
zó voorzichtig te werk waren gegaan, dat de twee 
kinderen aan boord van het jacht niet eens wakker 
waren geworden…   

Ruim 20 mijl uit de kust van Hoek van Holland was het 14 
meter lange zeiljacht La Belle Vie in problemen. Het was 
toen inmiddels 05.15 uur. De reddingboot Jeanine Parqui 

voer op dit alarm uit. Er stond een stormachtige wind uit 
het noordwesten, hetgeen een golfhoogte van 4 tot 6 
meter veroorzaakte. Na een knobbelige reis besliste schip-
per Van der Sar dat het onder de heersende omstandighe-
den niet vertrouwd was om een opstapper over te zetten. 
Vandaar dat er een sleepverbinding werd overgegooid, 
die door de zeilers zelf moest worden belegd. Door een 
hoge golf werd de tros echter uit de handen geslagen van 
één van de zeilers. Hierdoor raakte de sleeptros te water, 
waardoor het kon gebeuren dat het touw in de jetaan-
drijving van de Jeanine Parqui terecht kwam. De red-
dingboot dreef vanaf dat moment stuurloos in de golven 
en kon niets meer voor het jacht betekenen. De redding-
bootbemanning meldde dit aan de Kustwacht, waarop 
direct de reddingboten van Stellendam en Scheveningen 
werden gealarmeerd om assistentie te bieden. 

Drenkeling tijdig uit zee gered 
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Drenkeling tijdig uit zee gered 

In gezamenlijkheid werd de klus geklaard. De Prinses 
Margriet ontfermde zich over de La Belle Vie, terwijl 
de Scheveningers hun Hoekse collega’s naar binnen 
begeleidden. Om 11.30 uur lagen de drie reddingboten 
en het zeiljacht afgemeerd in de Berghaven van Hoek 
van Holland.

175 kilometer noordelijker sloeg het jacht Rosy Wolff 
alarm. Hierop vertrok de reddingboot Arie Visser uit de 
haven van Terschelling. Dwars door de gronden koerste 
de reddingboot naar de opgegeven positie. Vanwege de 
zeegang achtte schipper Ane Ruijg het onverantwoord 
om door de gronden met het zeiljacht naar binnen te 
lopen. Daarom werd omgevaren en ging het via het 
Zuider Stortemelk richting Terschelling. Een tweede jacht 
dat ook om hulp riep, werd door het bergingsvaartuig 
Tempest geassisteerd. 

De reddingboot Griend, station Ouddorp, werd deze 
dag tweemaal gealarmeerd. In beide gevallen moest een 
jacht uit een benarde positie worden weggesleept. 

De Urker redders werden om 11.30 uur naar de 
IJsselmonding gedirigeerd. Bij aankomst bleek dat een 
klein jacht door de harde wind tegen een dam was 
geworpen. Het aan boord zijnde echtpaar slaagde er 
niet om van lagerwal te komen en moest machteloos 
toezien hoe het scheepje telkens op de stenen werd 
gegooid en aan alle kanten begon te kraken. De 
reddingboot Nagel wist dichtbij het jacht te komen en 
haalde het doornatte, uit Zwolle afkomstige echtpaar 
met hun hond van boord. De geredden werden 
overgezet op de Koningin Beatrix, waar ze werden 
ingepakt om weer op temperatuur te komen. Het 
scheepje werd op sleep genomen naar Schokkerhaven. 
Nadat de geschrokken zeilers daar waren afgezet, 
keerden de redders terug naar Urk. 

De bemanning van de Jan en Titia Visser, station 
Eemshaven, werd verzocht koers te zetten richting het 
Duitse jacht Kniep Ut. Het jacht was gestrand tussen 
de boeien 40 en 42 van de Oostereems. Nog voordat 

de reddingboot ter plaatse was, kwam het bericht dat 
het jacht weer was vrijgekomen en dat de problemen 
waren verholpen. Het leek de reddingbootbemanning 
beter om toch even poolshoogte te nemen. Maar toen 
inderdaad bleek dat de Kniep Ut op eigen kracht verder 
kon, ging de Jan en Titia Visser retour station. Daar werd 
om 17.30 uur afgemeerd.

Aan het begin van de avond zijn zowel Petten als 
Egmond betrokken bij de begeleiding van het Noorse 
zeiljacht Amaroso Best. Het Noorse zeiljacht met 
één opvarende is onderweg vanaf Helgoland naar 
de Engelse kust. Dinsdagochtend zit het jachtje voor 
de Noord-Hollandse kust als het door een grondzee 
wordt platgegooid en er schade ontstaat aan de zeilen 
en tuigage. De man heeft in 4 dagen tijd slechts enkele 
uren geslapen, is suikerpatiënt en zijn bloedsuikerspiegel 
is niet op orde. De man ziet het in de noordwester 
storm niet meer zitten en zet koers naar de Noord 
Hollandse kust. Door het ontbreken van zeekaarten van 
de Nederlandse kust raakt de man de weg kwijt en ziet 
de boeien voor de kust van Petten aan als de ingang 
van een haven. Als de reddingboot Dolfijn van Petten 
langszij het jacht gaat zet het twee opstappers over om 
de man te begeleiden. Het jacht bevindt zich inmiddels 
gevaarlijk dicht onder de kust en wordt in eerste 
instantie begeleid naar dieper water. Ondertussen is 
station Egmond opgeroepen om de sleep over te nemen. 
Aan boord van de Adriaan Hendrik nemen ze meteen 
wat etenswaren mee om de bloedsuikerspiegel van de 
man te stabiliseren. Aangekomen bij het jacht wordt 
de bemanning van de Dolfijn bedankt en de Adriaan 
Hendrik zet twee opstappers over op het jacht en zet 
koers richting IJmuiden. Tegen 21.30 uur bereikt de 
Amaroso Best de pieren van IJmuiden, worden de zeilen 
gestreken en gaat men op het motortje naar binnen. De 
bemanning praat nog even met de man en keert terug 
naar station. 

’s Avonds bleef het rustig. De wind nam snel in kracht af; 
de eerste zomerstorm was het hoofd geboden.
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Vereende krachten behoeden beunschip
voor ondergang 
Lemmer / Urk - 8 mei 2007 

Wind: W 6 

De reddingboten van Lemmer en Urk werden gealarmeerd voor het 
beunschip Mistral, dat in de dubbele wand water maakte en zinkende 
was. De eigen pomp van het beunschip was niet toereikend om 
het binnenkomende water voor te blijven. De toegesnelde redders 
zetten vier motorpompen op de Mistral, waarna het schip snel weer 
hogerop kwam te liggen. De Mistral kon op eigen kracht, maar onder 
begeleiding van de reddingboten, haar meerplaats bereiken. De 
redders lagen vier uur na de alarmering ook weer voor de kant. Het 
was toen inmiddels 22.00 uur geweest.
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Dodemanskoord werkt!
Harlingen - 24 juni 2007 

Wind: ZW 4 

Het gebruiken van een dodemanskoord is wettelijk verplicht voor snelle 

motorboten. Dat dit voorschrift niet voor niets is gesteld, bleek deze zondag. 

Een groepje enthousiaste snelle-bootbezitters voer op de Waddenzee, toen 

de schipper van de RIB Sea You overboord sloeg nadat zijn schip ongelukkig 

op een golf terecht kwam. Het dodemanskoord zorgde ervoor dat de motor 

direct stopte. Zijn vrienden haalden de man uit het water, waarna hij met 

een nat pak terug wilde varen. Helaas was door de val ook de hydraulische 

stuurinrichting beschadigd. Toen de reddingboten Wiecher en Jap Visser-

Politiek en Veronica arriveerden, kon de schipper met zijn natte plunje in 

het stuurhuis van de Wiecher en Jap Visser-Politiek een beter heenkomen 

zoeken. Een opstapper van de Veronica nam zijn plaats aan boord van de Sea 

You in, waarna de boot naar Harlingen werd gesleept. 
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Jongens een stuk 
wijzer na onbezonnen 
actie 
Marken - 23 mei 2007

Wind: O 2

Een aantal jongens van een 
pupillenelftal was deze zaterdag 
aan het zwemmen bij het 
recreatiegebied Hemmeland 
in Monnickendam. Eén van de 
jongens had een opblaasbare 
rubberboot meegenomen en 
wilde hiermee op de Gouwzee 
richting Marken gaan varen. 
Nadat hij en vier andere jongens 
aan boord waren gegaan, zetten 
zij met peddels koers richting 
Marken. Toen zij erachter 
kwamen dat dit toch verder 
was dan vooraf was ingeschat, 
probeerden zij de aandacht 
van hun ouders te trekken. 
Dit resulteerde in het te water 
gaan van één van de vaders, 
die de jongens zwemmend wist 
te bereiken. Maar ook in de 
alarmering van de reddingboten 
van Marken. De reddingboten 
Frans Verkade en Hendrik Jacob 
zetten koers richting Hemmeland 
en troffen inderdaad een klein 
bootje aan. Het bevond zich, 
dankzij de vader, nog maar 
twintig meter uit de kant. De 
redders behoefden dus niet in 
actie te komen. 
Eenmaal aan land werd de 
jongens de les gelezen door 
de leider van het elftal. Zij 
werden zich bewust van hun 
onbezonnen actie. Als dank 
voor de inzet van de redders 
kwamen de jongens een maand 
na dato bij het reddingstation 
op bezoek. Zij lieten zich 
voorlichten over het werk 
van de KNRM en keerden ter 
plaatse hun portemonnees om. 
Voorwaar een ‘strakke actie’!

RMD adviseert reddingboothulp voor patiënt 

Den Helder - 22 juni 2007 

Wind: NW 3

Een gewonde aan boord van het Rijksvaartuig Terschelling was er de reden 
van dat de bemanning van de reddingboot Joke Dijkstra werd gealarmeerd. 
De Terschelling bevond zich ten tijde van het ongeval in het vaarwater 
Dovebalg, op de Waddenzee. De patiënt was aan het hoofd en nek gewond 
geraakt door een aan boord omvallende boei. De Terschelling zocht contact 
met een arts van de Radio Medische Dienst. Die achtte het raadzaam dat 
de man zo snel mogelijk naar het Gemini ziekenhuis zou worden vervoerd. 
Hiertoe werd de Helderse reddingboot Joke Dijkstra ingezet. De redding-
boot was binnen drie kwartier ter plaatse. Twee opstappers sprongen over 
om de gewonde te stabiliseren. De man werd voorzien van een nekkraag, 
waarna hij op een brancard werd vastgebonden. De opstappers brachten 
de man behoedzaam over op de reddingboot. In de marinehaven stond een 
ambulance gereed, die de man en zijn begeleider meenam naar het zieken-
huis. De Joke Dijkstra keerde hierop terug naar de steiger.
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Explosie op kotter loopt goed af 

IJmuiden / Egmond aan Zee - 21 juni 2007 

Wind: var. 1

De bemanningen van de Koos van Messel (IJmuiden) en de Adriaan 
Hendrik (Egmond aan Zee) werden om 03.59 uur wreed in de slaap 
gestoord vanwege een explosie en brand aan boord van de Wieringer kot-
ter Esther Jenke (WR 291). De Adriaan Hendrik zette direct koers richting 
de opgegeven positie, de Koos van Messel wachtte eerst gewaarschuwde 
brandweerlieden op. 
Toen de Adriaan Hendrik arriveerde, waren de visserlui erin geslaagd om de 
machinekamer helemaal af te sluiten. Hierdoor leek het gevaar voor uitbrei-
ding van de brand geweken. De Koos van Messel zette bij aankomst twee 
brandmeermensen over, die aan boord van de Esther Jenke op onderzoek 
uit gingen. Toen de situatie veilig werd gegeven, was er voor de reddingbo-
ten niets meer te doen, aangezien de kotter door een collega op sleep werd 
genomen. De redders keerden huiswaarts, waar zij rond 6.30 uur aankwa-
men. Voor velen net te laat om nog een stukje nachtrust te pakken…

Vooruitziende blik bemanning Zonnebloem 
Enkhuizen / Lemmer - 5 juli 2007 

Wind: ZW 6 

Het bekende ms Zonnebloem deed begin juli de haven van Lemmer aan. In 
Lemmer kregen de gasten aan boord van de Zonnebloem een lezing over het 
werk van de KNRM. De kapitein waardeerde dit dermate dat hij na afloop 
van de lezing een cheque van e 1.000,- overhandigde aan de KNRM pr-coör-
dinator Eric Bootsma. Dat beide partijen elkaar de volgende dag opnieuw 
zouden ontmoeten, kon toen nog niemand bevroeden… 

De Zonnebloem kwam met 139 gasten door de Naviduct-sluizen bij
Enkhuizen, toen het door de harde zijwind werd gegrepen. Het vakantie-
schip bleek onvoldoende motorvermogen te hebben om de zijwind te 
overwinnen, waardoor het tegen de palen verdaagde. Direct werd hulp 
ingeroepen van het KNRM-reddingstation in Enkhuizen, dat met twee 
reddingboten ter plaatse ging. Na een sleepverbinding te hebben gemaakt, 
werd het grote vakantieschip met de kop in de wind getrokken, waarna het 
op eigen kracht haar weg kon vervolgen. De redders keerden terug naar 
hun station, daarbij uitgezwaaid door tientallen dankbare vakantiegangers.

Patiënt blijft aan boord 
Hoek van Holland - 28 mei 2007 

Wind: W 2

De Hoekse redders kregen om 
10.30 uur alarm voor een gewonde 
aan boord van de visboot Sirius. 
Het schip voer ter hoogte van de 
Maasvlakte, niet al te ver van het 
reddingstation. Plaatsvervangend 
schipper Ane Ree, die deze dag voor 
het eerst dienst deed als schipper, en 
zijn bemanning lagen om 10.50 uur 
langszij de Sirius. Er werden direct 
twee opstappers overgezet, waarvan 
er één in het dagelijks leven arts is. 
Met het oog op de verwondingen 
(hoofdwond) en de situatie van de 
patiënt – de man viel telkens weg 
– werd besloten de man aan boord 
te laten en niet over te brengen 
naar de reddingboot. De Sirius werd 
verzocht koers te zetten naar de 
waternetsteiger aan de Waterweg. 
Hier stond een ambulance gereed om 
de man over te nemen. De 61-jarige 
Rotterdammer is naar het Dijkzicht 
ziekenhuis gebracht, alwaar hij kon 
herstellen van zijn verwondingen. 
Nadat alle diensten waren bedankt, 
meerde de Jeanine Parqui om 11.45 
uur af in de Berghaven. 
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Daar zeg je geen ‘nee’ tegen 
Den Helder - 17 april 2007 

Wind: N 4 

De bemanning van de reddingboot Joke Dijkstra 
kreeg om 09.37 uur het verzoek om aan boord te 
gaan. Volgens de melding betrof het een medische 
evacuatie. Eenmaal aan boord hoorden schipper Bot 
en zijn bemanning wat er werkelijk aan de hand was: 
op de kotter UK 88 voer een bemanningslid waarvan 
de moeder stervende was. Het verzoek luidde of de 
reddingbootbemanning genegen was om de man van 
boord te halen, zodat hij wellicht nog afscheid kon 
nemen van zijn moeder. Op een dergelijke vraag zeg je 
geen ‘nee’ en dus vertrok de Joke Dijkstra om 9.50 uur 
richting de opgegeven positie, ruim 20 mijl westelijk 
van Den Helder. Exact een uur later was de reddingboot 
ter plaatse om visserman Klaas Ras over te nemen. De 
terugreis duurde nog eens een uur, zodat Ras nog voor 
de middag in de auto kon stappen. Een bevriende Urker 
bracht hem naar Urk, waar hij op tijd aankwam voor 
een waardig afscheid met zijn moeder. Voor de Helderse 
redders was dat de moeite méér dan waard. Andersom 
was Ras zijn helpers bijzonder dankbaar, getuige de brief 
die hij enkele dagen later naar de KNRM stuurde. 

Beste meneer Boogaard, 
Graag wil ik aan u laten weten dat ik de KNRM
erg dankbaar ben voor de bewezen dienst die ze 
op dinsdag 17 april aan mij hebben bewezen.
’s Morgens werd ik aan boord van de UK 88 gebeld 
dat mijn ernstig zieke moeder heel snel achteruit 
ging. De reddingboot Joke Dijkstra heeft mij van 
boord gehaald en mij razendsnel in Den Helder 
aan wal gebracht. Grote klasse van deze schipper 
en zijn bemanning. Zo kon ik nog afscheid 
nemen van mijn moeder, die de volgende dag is 
overleden. Heel hartelijk bedankt! 

Klaas Ras
Urk (UK 88)
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Ernstig gewond na 
omslaan catamaran 
Huizen - 18 mei 2007 

Wind: ZW 4 

De bemanning van het redding-
station Huizen werd verzocht 
met spoed uit te varen voor een 
persoon te water op het IJmeer. De 
reservereddingboot Maria Paula was 
snel ter plaatse. Er bleek inderdaad 
een man in het water te liggen, 
zich vasthoudend aan het zwaard 
van zijn omgeslagen catamaran. De 
man zei geen gevoel meer in zijn 
benen te hebben. Een opstapper 
van de Maria Paula ging te water 
om de man bij te staan, waarop 
de Maria Paula doorvoer naar het 
eiland Pampus, alwaar de tevens 
gewaarschuwde traumahelikopter 
was geland. De reddingboot bracht 
de specialisten met de grootste 
spoed naar de plaats van het 
ongeval. Met vereende krachten 

werd de ernstig gewonde man in een 
stretcher aan boord van de Maria 
Paula gebracht. De reddingboot 
vervoerde de patiënt naar Muiden, 
waar hij door ambulancepersoneel 
werd overgenomen. Bij aankomst 

in het ziekenhuis bleek de man 
twee gebroken borstwervels en 
een lichaamstemperatuur van 34,2 
graden te hebben.

Albatros vleugellam
Diverse stations - 16 augustus 2007

Wind: ZW 7

Het zeiljacht Albatros van de zeezeilschool Zeezeilers 
van Marken kreeg, met straffe wind ten zuiden 
van Terschelling, te kampen met een motorstoring. 
Uiteindelijk sleepten de reddingboten Wiecher en Jap 
Visser-Politiek en Veronica het schip naar Harlingen.
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Tegenstrijdige gevoelens 
voor Zeeuwse kust 

Diverse reddingstations -

13 juli 2007 

Wind: ZW 6 

Op de melding van een persoon 
overboord alarmeerde de Kustwacht 
de reddingboten van Cadzand, 
Westkapelle en Breskens, alsmede 
een Belgische reddinghelikopter. De 
noodmelding was afkomstig van het 
Noorse jacht Molito, dat tevens een 
spinaker in de schroef had en zich 
zes mijl ten westen van Westkapelle 
bevond. De reddingboot Uly was 
als eerste ter plaatse en vond de 
vrouw vrijwel direct. Zij werd aan 
boord genomen en in zorgwekkende 

toestand overgegeven aan de 
helikopter, die direct doorvloog 
naar het ziekenhuis. Alle inspanning 
mochten echter niet baten. De 
vrouw bleek te zijn overleden. 
De reddingboot Zeemanshoop nam 
de twee overige opvarenden van 
het jacht aan boord om hen naar de 
wal te brengen. De reddingboot van 
Cadzand zette een opstapper op het 
jacht en sleepte het scheepje naar 
Breskens. 

Een paar kilometer noordelijker 
liep een noodgeval gelukkiger af. 
De reddingboot Koopmansdank 
was uitgevaren op een melding 
van een jacht dat voor de Kop van 
Schouwen in nood verkeerde. Bij 
aankomst bleek het om een Zweeds 

jacht te gaan dat op de banken 
rond de Geul van Banjaard was 
verdaagd. Het jacht was onbemand; 
de in paniek zijnde bemanning 
was in een reddingvlot van boord 
gegaan. De Koopmansdank wist het 
vlot spoedig te lokaliseren en nam 
het Zweedse echtpaar aan boord. 
Vervolgens werd teruggekeerd naar 
het jacht voor het beleggen van een 
sleeptros. Uiteindelijk bereikte alles 
en iedereen een veilige haven, waar 
de twee door hun redders werden 
voorzien van  warme kleding, 
koffie en soep. Hierdoor kwamen 
ze langzaam weer op verhaal van 
hun angstige avontuur. De redders 
keerden tevreden huiswaarts, met 
de voldoening van een geslaagde 
redding.

Vroeger en nu
In september van dit jaar was het honderd jaar geleden 
dat de eerste motorreddingboot van de toenmalige 
Noord- & Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij in 
gebruik werd genomen. Dit was een wereldprimeur, 
want nooit eerder liep een ijzeren reddingboot met 
verbrandingsmotor van stapel. Begin september 
2007 werd op Terschelling de 100e verjaardag van dit 
historische schip gevierd en werd er een symposium 
gehouden over de betekenis van het behoud van 
voormalige reddingboten als cultuurbezit. 

Het elfenhalve meter lange scheepje, de Jhr. J.W.H. 
Rutgers van Rozenburg, is nog steeds in de vaart. 
Na een lang leven als reddingboot (voornamelijk in 
Scheveningen), sleepboot en pleziervaartuig, heeft ze 
nu de status van museumreddingboot. Vier jaar geleden 
werd dit vaartuig vanwege de grote museale waarde als 
varend erfgoed naar Terschelling gehaald en in originele 
staat gerestaureerd. Sindsdien ligt ze in de haven van 
West afgemeerd naast de reddingboot Arie Visser van de 
KNRM en maakt educatieve rondvaarten onder de vlag 
van het gemeentelijk museum ‘t Behouden Huys.
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Waar staat de KNRM voor?
De stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maat-
schappij redt mensen op zee en op het ruime binnen-
water in Nederland. Gemiddeld varen de reddingboten 
1.600 keer per jaar uit en helpen daarbij 3.100 mensen 
weer veilig aan wal. 
Bij het uitvoeren van haar taak heeft de KNRM er vanaf 
de oprichting in 1824 voor gekozen om dit als zelfstan-
dig opererende, ongesubsidieerde instelling te doen. De 
exploitatie wordt gedekt door vrijwillige bijdragen van 
donateurs, schenkingen en nalatenschappen.
Voor de uitvoering trekt de KNRM mensen aan die 
kennis van zaken hebben, en deze professionaliteit 
weten te combineren met een ‘hart voor de zaak’. Dat is 
noodzakelijk, want de Redding Maatschappij garandeert 
de inzet van 60 reddingboten op 40 stations met bijna 
1000 vrijwillige bemanningsleden op ieder moment van 
de dag, ongeacht de weersomstandigheden. 

Steun de KNRM. Bel 0�55-5�8�5�
Giften Wilt u de KNRM steunen met een extra gift? Bel dan 
met ons hoofkantoor in IJmuiden of kijk op www.knrm.nl 
onder Steun ons. Gironummer 26363 t.n.v. KNRM, IJmuiden.
Periodiek schenken Bij een periodieke schenking is het 
volledige jaarlijkse bedrag aftrekbaar voor de inkomsten-
belasting en ook vrij van schenkingsrecht. Daarvoor 
moet de schenking wel notarieel zijn vastgelegd voor 
een periode van tenminste vijf jaar. Neem voor vragen 
contact op met mw. Cora Bartels of dhr. Cees Prins,
of kijk op www.knrm.nl onder ‘steun ons’. 

Schenken en nalaten U kunt de KNRM, naast 
familieleden en andere personen en instellingen, ook 
opnemen in uw testament. Neem voor vragen contact 
op met mw. Cora Bartels of dhr. Cees Prins, of kijk op 
www.knrm.nl onder ‘steun ons’.
Nieuwe redder aan de wal? Wilt u iemand ook Redder 
aan de Wal maken? Bel dan of kijk op www.knrm.
nl onder Steun ons. Redder aan de wal worden kan al 
vanaf e 2.50 per maand.
Vrijwilligers Sinds de oprichting werkt de KNRM met 
vrijwillige bemanningsleden. Wilt u ook vrijwilliger 
worden op het water of op de wal? Kijk dan op
www.knrm.nl onder ‘wat wij doen’. 

Informatie en service
Website Op www.knrm.nl vindt u het laatste nieuws 
over het werk van de KNRM. 
Reddingwinkel In onze reddingwinkel vindt u de leukste 
boeken, kaarten, kleding en nautische cadeaus. Zie  
www.reddingwinkel.nl
Verhuizen? U kunt uw verhuisbericht doorgeven via een 
mail aan info@knrm.nl of bellen met 0255-548454.
Reageren? Voor reacties op dit nummer van De 
Reddingboot kunt u mailen met de afdeling publiciteit 
van de KNRM. Zij zijn bereikbaar via publiciteit@knrm.nl 
en via 0255-548454 

KNRM voert het CBF-keurmerk van het Centraal 
Bureau Fondsenwerving voor verantwoorde 
werving en besteding van gedoneerde gelden.
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KNRM-kerstkaarten: een goede traditie 
Wanneer u besluit om uw familie, vrienden en of 
(zaken)relaties een KNRM-kerstkaart te bezorgen, 
bezorgt u de redders van de KNRM tegelijkertijd 
óók goede feestdagen. De opbrengst van de 
kerstkaartenactie komt hen namelijk ten goede. Net 
zo goed als de opbrengst van de actie de kwaliteit 
en de continuïteit van het reddingwerk, en dus ook 
alle varensmensen, ten goede komt. Al met al reden 
genoeg om de kerstdagen aan te grijpen om iets 
extra’s te doen voor de redders. Het bestellen van de 
kerstkaarten kan via de bijgevoegde bestelkaart. Meer 
informatie over de kerstkaartenactie en afbeeldingen 
van de diverse kaarten vindt u in de bijgevoegde 
reddingwinkelcatalogus. 

Vindt u het wél een goed idee om met Kerst iets extra’s 
voor de redders te doen, maar verstuurt u géén kerst-
kaarten? Dan kunt u ook een extra kerstgift overmaken. 
Dat kan op bankrekeningnummer 37.35.46.181 o.v.v. 
kerstgift 2007, maar u kunt de extra gift ook digitaal 
overmaken. Kijk hiervoor op www.knrm.nl 

Bezorg de redders goede feestdagen! 

KNRM-wijn nu ook
via post te bestellen 
Sinds een jaar zijn er twee speciale KNRM-
wijnen op de markt. Deze wijnsoorten 
waren tot voor kort uitsluitend via internet 
(www.knrm.nl/wijn) te bestellen. Hierdoor 
bleek een gedeelte van onze Redders 
aan de wal niet in staat om de wijnen te 
verkrijgen. Speciaal voor deze doelgroep heeft Baarsma 
Wine Group besloten om ook postbestellingen toe te 
staan. Bij deze uitgave van De Reddingboot vindt u 
een bestelformulier voor de KNRM-wijnen. Met deze 
wijnen schenkt u dubbel: u schenkt uzelf een glas wijn 
van uitstekende kwaliteit en u schenkt de KNRM een 
welkome gift, aangezien Baarsma Wine Group de winst 
van de wijnen afstaat aan de Redding Maatschappij.

Wervingsactie nieuwe donateurs
De KNRM gaat in 2008, 2009 en 2010 een wervingsactie 
houden, met als doel om eind 2010 maarliefst 100.000 
donateurs te hebben. De KNRM heeft momenteel 
een kleine 80.000 Redders aan de wal. Om die 20.000 
nieuwe Redders aan de wal te kunnen verwelkomen, 
zal enorm veel werk moeten worden verzet. De 
KNRM heeft dat er echter graag voor over, want een 
vaste achterban en een dito inkomstenbron zijn van 
levensbelang voor de continuïteit van de organisatie.
De daadwerkelijke actie gaat van start in 2008, maar 
helpt u ons alvast op weg door in uw naaste omgeving 
een nieuwe Redder aan de wal te werven? U kunt 
hiervoor de bijgevoegde aanmeldkaart gebruiken.


