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Nieuws

�007 Wederom drukste jaar ooit!
In �007 is de KNRM in totaal 1795 keer uitgevaren. Er 
werden 3419 mensen en 60 dieren gered. Het gemiddeld 
aantal reddingen komt daarmee voor het eerst uit op 5 
per dag. Sinds de oprichting van de Redding Maatschappij 
in 18�4 zijn er in totaal 75.5�8 mensen gered. 

Vier reddingstations zijn goed voor een kwart van 
het totaal aantal acties. De reddingstations Huizen, 
Scheveningen, Noordland en Lauwersoog waren goed 
voor respectievelijk 125, 108, 105 en 104 acties. De 
drukste maand was juli met daarin 343 acties (19% 
van het totaal aantal acties). De drukste dag van het 
jaar viel op Nationale Reddingbootdag, 28 april 2007: 
de reddingboten voeren, ondanks de open dag van 
de 40 reddingstations, 30 keer uit voor schepen in 
problemen. Op 18 oktober 2007 werd de 75.000ste 
geredde uit het water gehaald. 
De KNRM adviseert de watersporters zich goed voor 
te bereiden op het nieuwe vaarseizoen. Naast de 
“gebruikelijke” motorstoringen en navigatiefouten 
is er een opvallende stijging van het aantal 
aanvaringen. De zinkende klipper Almere met 30 
schoolkinderen aan boord, een visbootje dat midden 
in de nacht in aanvaring kwam met een onbemand 
boorplatform en een tragisch ongeval van een 
zeilboot die werd overvaren door een cementtanker: 
het is een aantal voorbeelden die de KNRM deed 
besluiten een voorlichtingscampagne te beginnen 
met als thema ‘zichtbaarheid’. 
In de juli uitgave van De Reddingboot zullen de 
jaarcijfers uitgebreid toegelicht worden. Het officiële 
jaarverslag is beschikbaar en opvraagbaar op
www.knrm.nl

De beste redders staan aan wal!
Dit is de titel van de nieuwe reclameboodschap, die 
de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
(KNRM) vanaf dit voorjaar uitzendt. De twee 
reclamespots zetten de donateurs van de KNRM, 
die de titel Redder aan de Wal dragen, centraal. Zij 
worden bedankt door de drenkeling en de redders. 
Het reddingwerk op zee is namelijk alleen mogelijk 
dank zij donaties en schenkingen.
De KNRM heeft tot nu toe geen gebruik gemaakt van 
uitgebreide reclamecampagnes. Na reddingen, bij 
storm of bij de ingebruikname van nieuwe redding-
boten, krijgt de KNRM doorgaans veel aandacht in 

Zeevast in
het teken van
zichtbaarheid!
Gezien worden gaat 
niet altijd vanzelf op 
het water. Zeker niet 
bij slecht zicht, flinke 
zeegang of tussen 
grote schepen. Het is 
daarom belangrijk om 
ervoor te zorgen dat u 
en uw boot onder alle 
omstandigheden goed 
zichtbaar zijn. Voor het 
overige verkeer op het 

water. Én voor hulpdiensten als de KNRM. De nieuwe 
folder van de KNRM met als titel ‘Zien en gezien wor-
den’ geeft informatie over hoe een schip beter zichtbaar 
kan zijn op het water. 
De brochure maakt deel uit van de serie Zeevast waarin 
de KNRM elk jaar een ander veiligheidsthema uitgebreid 
behandelt. U kunt deze en de andere Zeevast brochures 
downloaden op www.knrm.nl/zeevast.

Catalogus Reddingwinkel
Bij deze De Reddingboot treft 
u de nieuwe catalogus van de 
Reddingwinkel aan. Deze keer 
zijn vele artikelen extra voordelig 
geprijsd. De producten zijn te bestel-
len met de antwoordkaart van de 
winkelbrochure, maar ook via
www.reddingwinkel.nl.
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Afscheid van reddingboot
Koningin Beatrix 
De redders van het KNRM 
reddingstation Urk hebben sinds 
februari de beschikking over een 
andere reddingboot. De reddingboot 
Koningin Beatrix maakt plaats voor 
de Kapiteins Hazewinkel. 
De Koningin Beatrix was de eerste 
grote Rigid Inflatable Boat (RIB), 
die de KNRM in 1984 liet bouwen. 
De 12,70 meter lange RIB werd 
bij Mulder & Rijke te IJmuiden 
gebouwd. Aangedreven door twee 
305 pk Perkins diesels, zorgden de 
waterjets voor een topsnelheid van 
26 knopen. 16 knopen sneller dan de
conventionele reddingboten van 

destijds. In 1984 doopte onze 
vorstin haar Koningin Beatrix. De 
reddingboot begon bij werkeiland 
Neeltje Jans en bewees zelfs bij 
windkracht 10 veilig uit de voeten te 
kunnen. De Koningin Beatrix werd in 
1996 gestationeerd op Urk en wordt 
nu verkocht.

Met het Bureau voor de Scheepsbouw 
De Vries Lentsch en adviseur wijlen 
David Stogdon, werd een verbeterd 
ontwerp gemaakt en beproefd. De 
Kapiteins Hazewinkel werd naar 
dit model gebouwd in 1997 en 
gestationeerd in Hoek van Holland. 
Tot 2005 voer het schip in een van de 
drukste vaarroutes in Nederland. Vanaf 

2005 voer het schip als reserveschip 
voor de KNRM in perioden, waarin een 
operationeel schip voor onderhoud uit 
dienst werd gesteld. 

De Kapiteins Hazewinkel verhuist nu 
van zout naar zoet water. Roemer 
Boogaard, directeur van de KNRM, 
legt uit waarom een zeeboot thuis 
hoort op Urk: ”Urk ligt het grootste 
deel van het jaar aan lagerwal 
en heeft in haar werkgebied een 
drukke route van de beroepsvaart. 
Daarnaast komt op basis van de 
incidentenstatistieken een grote 
reddingboot goed van pas. Ook is de 
Kapiteins Hazewinkel uitgerust met 
een drenkelingenklep. Deze klep 
maakt het mogelijk een drenkeling 
makkelijker horizontaal uit het water 
te halen. Deze klep heeft bewezen 
goed van pas te komen op het 
IJsselmeer.”

Nieuw aan de Kapiteins Hazewinkel 
is dat er op de tube oranje strepen 
zijn geplaatst. Dit is om de 
zichtbaarheid van de reddingboten 
te vergroten. 

de media, maar in deze artikelen en programma’s wordt 
weinig stilgestaan bij het karakter van de KNRM als 
fondsenwervende organisatie. Om het fondsenwervende 
karakter van de KNRM op een bijzondere manier bekend 
te maken is deze televisiereclame campagne gestart.
De KNRM reclamespots zijn in februari en maart op tv 
geweest. De spots worden eerst bij de publieke omroep 
uitgezonden en zijn ook op internet te zien op www.knrm.
nl en op Youtube. Na de eerste reclameperiode zal worden 
bepaald wanneer een vervolg plaatsvindt. Een campagne 
met radiospots is in voorbereiding voor later dit jaar.
Het concept voor deze reclamecampagne is bedacht 
door de creatieve medewerkers van The Brand Hotel 

in Amsterdam. De KNRM kwam hiermee in contact 
via JWT Europe, een communicatiebureau dat de 
KNRM kosteloze adviezen geeft en waarmee een 
jarenlange relatie bestaat. De film is gemaakt door het 
productiebedrijf First On Mars, eveneens uit Amsterdam. 
Voor de personages in de film is voornamelijk gebruik 
gemaakt van vrijwilligers van de KNRM. Niet alleen 
voor de redders, ook de figuranten. De Redders aan de 
Wal (echte donateurs van de KNRM) en de geredden 
in de film zijn acteurs. Voor de stoere beelden van 
de reddingboten is gebruik gemaakt van het rijke 
filmarchief van Pim Korver Film en Video, de huis-
“seaneast” van de KNRM.
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Reddingrapporten

De KNRM heeft ervoor gekozen om in �008 aandacht 
te vragen voor het thema ‘Zichtbaarheid’. Daarbij 
draait het zowel om ‘zien’ als ‘gezien worden’. Enkele 
reddingrapporten van de voorbije maanden tonen aan 
dat het onderwerp even actueel als noodzakelijk is.
 
De reddingbootbemanningen van Breskens en Cadzand 
werden op 20 december in alle vroegte (05.06 uur) 
gealarmeerd voor een aanvaring nabij de veerhaven van 
Breskens. Van de twee betrokken schepen zou er één 
zijn lekgeslagen. Naast de reddingboten Zeemanshoop 
en Winifred Lucy Verkade-Clark gingen ook twee 
sleepboten en een schip van Rijkswaterstaat ter plaatse. 
De hulpdiensten moesten hun snelheid aanpassen 
vanwege de zeer dichte mist. De schipper van de 
Winifred Lucy Verkade-Clark sommeerde om dezelfde 
reden twee opstappers om op het voordek uit te kijken. 
Geen aangename klus, gezien de lage temperatuur van 
enkele graden onder nul… 

Bij aankomst bleek het te gaan om de autoboot Tor 
Primula (lengte bijna 200 meter) en de coaster Braga. 
Die laatste had bij de aanvaring schade opgelopen, maar 
de situatie was niet zo dat de bemanning direct moest 
worden geëvacueerd. Besloten werd een sleeppoging 
te wagen en dat de reddingboten tijdens de sleepreis 
stand-by zouden blijven. De Braga werd met succes 
afgemeerd in de Sloehaven van Vlissingen. Na overleg 
keerden de reddingboten huiswaarts. 

Aan het einde van de dag, even voor middernacht, 
vond er opnieuw een aanvaring plaats. Ditmaal tussen 
twee binnenvaartschepen nabij de Flevocentrale. De 
Kustwacht alarmeerde de reddingboten van Urk, die 
enkele minuten later vertrokken richting Lelystad. Op 
de aangegeven positie werd echter niets aangetroffen. 
De Urkers besloten ondanks de vrieskou door te zetten 
en het zoekgebied te vergroten. Aangezien het zicht 
maar enkele meters bedroeg, moest de radar uitkomst 



5  De Reddingboot  verslag 199

Bemanning gezonken beunschip
aan land gebracht 
Diverse reddingstations - 18 december 2007 

Wind: NO 3

Op het bericht dat in de buurt van de Marker vuurtoren 
het beunschip Generaal slagzij maakte, alarmeerde de 
Kustwacht een groot aantal hulpdiensten. Een passerend 
binnenvaartschip meldde dat zij vier bemanningsleden 
en een hond al van boord had gehaald. De reddingboot 
Frans Verkade (Marken) zette door naar het zinkende 
schip om een motorpomp aan boord te zetten. De 
reddingboot Hendrik Jacob deed even later hetzelfde. 
Gezien het feit dat het beunschip al binnen enkele 
minuten zonk en al snel op de bodem van het 
Markermeer stond, konden de reddingboten niet veel 
meer uitrichten. De reddingboten werden bedankt voor 
hun inzet en konden huiswaarts keren. De reddingboot 
Watersport nam de vier geëvacueerde opvarenden en de 
hond aan boord en zette hen in Volendam aan land. De 
Frans Verkade haalde de schipper van de Generaal van 
boord en herenigde hem even later met zijn familie. 

bieden. Op advies van de Centrale Meldpost 
IJsselmeer troffen de redders de twee onfortuinlijke 
binnenvaarders aan bij de Houtribsluizen, inmiddels 
veilig afgemeerd. De schade was beperkt gebleven 
tot materiële schade. Er waren geen gewonden. 
Na het opnemen van de gegevens keerden de 
vrijwilligers terug naar Urk. Met ‘hoogrode konen’ 
werd tijd gemaakt voor een Cup-a-Soup, waarna 
opnieuw het bed werd opgezocht. 

De dichte mist bleef en dus hielden de volgende dag 
ook de problemen aan. ’s Ochtends vroeg waren 
het opnieuw de Bressiaanse redders die door het 
Schelde Coördinatie Centrum werden opgeroepen. 
De melding liet weten dat de veerboot (Breskens 
– Vlissingen) als gevolg van het slechte zicht van 
minder dan 100 meter op de oostpier van de 
veerhaven was gevaren. De Zeemanshoop voer uit, 
maar hoorde nog in de haven dat de veerboot weer 
los was en dat de passagiers werden teruggebracht 
naar Breskens. Toen reddingbootschipper Van 
den Nieuwendijk van de Kustwacht vernam dat 
de situatie geheel onder controle was, keerde de 
reddingboot terug naar haar ligplaats.
(NB: Dit was trouwens de tweede actie van stations 
Breskens deze dag. ’s Nachts was de Zeemanshoop 
al in touw geweest voor de ferry Pride of Bruges. Zie 
elders in deze uitgave van De Reddingboot).

Het duurde tot in de middag vóór de Kustwacht 
opnieuw een beroep deed op de Redding 
Maatschappij. De reddingboten van Harlingen werd 
gevraagd uit te varen voor het zeiljacht Flow, dat al 
snel na vertrek uit Harlingen ‘de mist was ingegaan’. 
Het scheepje zat vast op het blinde werk van de 
Pollendam. Binnen tien minuten na de oproep 
waren de reddingboten Valentijn (reserve) en 
Veronica ter plaatse. Er werd door de Valentijn een 
sleepverbinding gemaakt, maar het lukte niet om 
de Flow vlot te trekken. Het zeiljacht zat geboeid 
op de stortstenen dam en het was niet raadzaam 
om de Flow er met bruut geweld van af te trekken. 
Het jacht kwam vlot met hulp van de natuur. De 
hekgolf van een passerende vrachtboot gaf de 
Flow het gewenste zetje, waarna de Valentijn het 
schip naar dieper water trok. Gelet op het beperkte 
zicht werd de bemanning geadviseerd om de reis te 
annuleren en terug te keren naar Harlingen. Aan dit 
advies werd gehoor gegeven en onder begeleiding 
van de Valentijn werd een veilige haven bereikt. 

Deense visserman aan land gezet 
Schiermonnikoog - 13 december 2007 

Wind: ZO 3

Uit het verslag van schipper Gert-Jan Klontje: 
Vanmorgen met de Koning Willem I een visserman 
van een Deense vistrawler gehaald. De trawler voer 
ten noordwesten van Schiermonnikoog. De man had 
vermoedelijk een gebroken arm. Hij werd door de 
reddingboot overgebracht naar Lauwersoog, alwaar een 
ambulance klaarstond om hem verder te vervoeren naar 
het UMCG in Groningen. 
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Reddingboten stand-by voor
strandend vrachtschip 
Hoek van Holland / Stellendam - 2 februari 2007 

Wind: W 9 -11 

De bemanningsleden van de reddingboot Jeanine Parqui 
(Hoek van Holland) werden even na middernacht uit hun 
bed gepiept. In ankergebied 4 bij de Maasvlakte was een 
vrachtschip van zijn ankers geslagen. Het schip, met 33 
opvarenden, dreigde in de zware storm te stranden. 
Buiten de pieren moesten de redders het opnemen 
tegen een zware westerstorm, kracht 9 tot 11, met golf-
hoogtes tot acht meter. Na een barre tocht arriveerde 
de Jeanine Parqui om 01.15 uur bij de Zhen Hua 10. De 
motoren van het met hoge containerkranen beladen 
schip draaiden toen alweer enige tijd, maar ondanks 
de vol draaiende motoren kwam het schip niet door de 
wind. Het verleijerde met twee mijl per uur achteruit, 
richting kust. Het vrachtschip ging flink tekeer en omdat 
het meer en meer in de ondieptes geraakte, werden de 
zeeën er niet plezieriger op… Het zag er naar uit dat 
het vrachtschip zou gaan stranden en de vrees bestond 
dat de Zhen Hua 10 zou kapseizen als gevolg van de 
topzware lading, de storm en de ondieptes. Hierop 

werd ondersteuning ingeroepen van de reddingboot 
Prinses Margriet (Stellendam) en een SAR-helikopter. 
Ook waren er sleepboten onderweg, maar die konden 
onmogelijk op tijd arriveren om het schip voor stran-
ding te behoeden. Niettemin wilde de kapitein nog 
geen mensen van boord laten halen. 
De Zhen Hua 10 strandde rond 02.00 uur op de 
zuidpunt van de Slufter. Het schip bleef gelukkig 
overeind, maar haar lot was bezegeld, te meer daar 
de sleepboten halverwege waren teruggekeerd. Toen 
om 04.00 uur was vastgesteld dat het Chinese schip 
muurvast zat en het gevaar dus geweken was, keerden 
de reddingboten retour station. De schippers Van 
der Sar en Rodenhuis meerden rond 05.00 uur af aan 
hun steigers in respectievelijk Hoek van Holland en 
Stellendam. 
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Bemanning lekgeslagen duwbak van boord 
Breskens - 6 december 2007 

Wind: ZW 6

Voor schipper Van den Nieuwendijk en zijn bemanning 
begon de dag vroeg. De reddingboot Zeemanshoop 
kreeg om 04.28 uur alarm voor een zinkende duw-
bak op de strekdam bij de boei Noordnol (Borssele). 
De Zeemanshoop was snel ter plaatse en zette twee 
opstappers over om de situatie in te schatten. De twee 

constateerden water in de machinekamer, waarna voor 
de zekerheid drie van de zes (Franse) opvarenden van 
boord werden gehaald. Er gingen nog twee opstappers 
over op de duwbak Belfort, voorzien van in totaal drie 
motorpompen. Hiermee werd de situatie gecontro-
leerd totdat de sleepboten arriveerden. Die hebben de 
Belfort onder begeleiding van de hulpdiensten naar de 
Calohaven gesleept, alweer het schip werd afgemeerd. 
Duikers stonden gereed om de lekken te dichten. De 
Zeemanshoop was om 12.30 uur terug in Breskens. 

Brand zonder persoonlijke 
ongevallen 
Stellendam / Ouddorp - 15 

december 2007 

Wind: NO 5

De bemanning van de reddingboot 
Prinses Margriet werd gealarmeerd 
voor brand op een viskotter op de 
Noordzee. Het bleek te gaan om 
de twaalf meter lange, polyester 
viskotter SL 18, die ter hoogte van 
de Bollenboei voer. De oorzaak van 
de brand was niet bekend en er 
waren twee personen aan boord. De 
Prinses Margriet voer binnen enkele 
minuten uit en op dat moment kreeg 
ook het reddingstation Ouddorp 
alarm. De reddingboot Griend moest 
een extra brandbluspomp naar de 
plaats van het ongeval brengen. 
Ter plaatse gekomen konden de 
redders niets anders concluderen 
dan dat de kotter volledig in brand 
stond. De twee opvarenden hadden 
zich in een rubberboot in veiligheid 
weten te brengen. Zij werden door 
de Prinses Margriet aan boord 
genomen. De bemanning van de 
reddingboot probeerde de brand 
nog te blussen, maar deze pogingen 
bleken vergeefs. Omdat er ook 
gasflessen aan boord van de kotter 
waren, werd om veiligheidsredenen 
besloten om afstand te nemen en 

de kotter te laten uitbranden. Er 
werd een berger ingeschakeld om 
het wrak te bergen voor nader 
onderzoek. De Prinses Margriet 

bracht de geschrokken visserlui aan 
land. De vissermannen stuurden de 
KNRM-bemanningen enige tijd later 
een brief. Enkele citaten daaruit:

Heren,

Naar aanleiding van uw inzet op 15 december het volgende: De dag 
na de gebeurtenis draai je het filmpje voor de zoveelste maal terug. 
Je schip verlaten in een levensbedreigende situatie, als gevolg van 
een brand in de machinekamer, is niet iets dat je even opzij schuift. 
Natuurlijk ben je opgelucht als je op zee uit een reddingvlot wordt 
opgevist, maar wat ons vooral is bijgebleven is de snelle en uiterst 
professionele aanpak van de bemanning van de Prinses Margriet 
tijdens de reddingactie. Ook de opvang achteraf geeft blijk van een 
no-nonsense cultuur waarin plaats is voor het menselijke aspect. Het 
uitspreken van een woord van dank vinden wij dan ook op zijn plaats 
en bij deze willen wij graag een pluim op jullie hoed steken. 

Met dank en bewondering,
De bemanning van de ‘Vertrouwen’ Stellendam 18



8  De Reddingboot  verslag 199 Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Op 6 december werd de reddingboot Jeanine Parqui 
(Hoek van Holland) verzocht uit te varen voor een 
medische evacuatie (medevac) van een patiënt met 
oogletsel. De man bevond zich op de bulkcarrier Ellen 
P en hij moest volgens de dienstdoende arts van de 
Radio Medische Dienst dringend naar een ziekenhuis. De 
reddingboot vertrok om 09.50 uur naar ankergebied 3, 
ruim 35 mijl uit de kust. Er stond een krachtige tot harde 
zuidwestenwind (6-7 bft) en een golfhoogte van drie 
tot vier meter. Hierdoor werd de vaarsnelheid van de 
Jeanine Parqui beperkt tot 15 knopen. 
Tijdens de vaart van de reddingboot kwam de 
bulkcarrier ankerop, zodat de overname gemakkelijker 
kon verlopen. Na aankomst spraken schipper Van der Sar 
en de kapitein van de Ellen P een koers en een snelheid 
af, waarna de Jeanine Parqui om 12.00 uur langszij kon. 
Aangezien de patiënt niets meer zag, werd besloten de 
man met een mand aan de scheepskraan over te zetten 
op de reddingboot. Door uitstekend manoeuvreren 
van Van der Sar kon de mand ondanks de hoge zee op 
het voordek worden neergelaten. De terugreis verliep 
zonder problemen. In de Berghaven bedankte de Griekse 
zeeman alle bemanningsleden van de Jeanine Parqui, 
waarna hij op transport ging naar het ziekenhuis. 

Drie dagen later kreeg de reddingboot Koos van 
Messel (IJmuiden) het verzoek om een patiënt van een 
zeeschip te halen. De zuidwestenwind was inmiddels 
aangewakkerd tot een volle storm (ZW 9), de golfhoogte 

Reddingboten varen volop voor 
beroepszeevarenden
Uit het KNRM-jaarverslag over �007 kan worden opgemaakt dat het aantal acties voor de beroepsvaart weer 
aan het toenemen is. De stranding van de Zhen Hua 10 haalde veelvuldig het landelijke nieuws en staat 
velen op het netvlies gegrift, maar dergelijke strandingen zijn een echte zeldzaamheid geworden. De meeste 
reddingacties worden in volstrekte anonimiteit verricht. Heel vaak betreffen het spoedacties voor zieken en 
gewonden aan boord van zeeschepen. Een willekeurige greep uit de voorbije wintermaanden.

bleef rond de 3-4 meter. Het Kustwachtcentrum 
meldde dat er aan boord van de Pietari Bruin een 
opvarende verschijnselen had die wezen op een acute 
blindedarmontsteking. Het zeeschip voer in de positie 
52.35N 003.58O, op ongeveer 17 mijl van IJmuiden. 
Onder de heersende omstandigheden was dat voor de 
Koos van Messel een klein uur varen. Bij aankomst vroeg 
plaatsvervangend schipper Ton Haasnoot de kapitein 
van de Pietari Bruin om meer lij te geven, waarna de 
patiënt zonder problemen werd overgenomen. De Koos 
van Messel zette de man in IJmuiden aan land, waar 
een geregelde taxi hem verder vervoerde naar het Rode 
Kruis Ziekenhuis in Beverwijk.

Op de dag dat de KNRM met name in de weer was met 
de dichte mist (zie pagina 4/5), kreeg de reddingboot 
Zeemanshoop (Breskens) op 20 december ook nog een 
‘normale’ melding. De reddingbootbemanning kreeg 
om 21.54 uur alarm voor een vrouw met een mogelijke 
maagbloeding aan boord van de ferry Pride of Bruges, 
die vanuit Zeebrugge was vertrokken richting Hull in 
Engeland. Er was haast bij, te meer daar de helikopter 
vanwege de dichte mist niet inzetbaar was en de vrouw 
dus helemaal afhankelijk was van de reddingboot. 
Na een kort moment gewacht te hebben op de 
gewaarschuwde ambulance, vertrok de Zeemanshoop 
naar zee. De ferry, die de reddingboot tegemoet voer, 
bevond zich bij de Westpit-boei, op ongeveer 18 mijl van 
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Breskens. Twee opstappers en de ambulancemedewerkers 
werden overgezet om de situatie te beoordelen. De 
patiënt werd gestabiliseerd en op brancard door de vele 
nauwe gangen naar de gangway gebracht. Van daaruit 
kon de vrouw worden overgezet op de reddingboot. 
Omdat de situatie van de patiënt verslechterde, kreeg 
de Zeemanshoop opdracht om de vrouw en haar 
echtgenote naar de dichtstbijzijnde haven te brengen. 
In de visserijhaven van Zeebrugge stond een ambulance 
te wachten. De opstappers droegen de vrouw over de 
spiegelgladde steiger naar de ziekenauto, die de patiënt 
naar Knokke bracht. De reddingbootbemanning was 
rond 04.00 uur weer thuis.

Op 9 januari was het in Hoek van Holland wederom de 
beurt aan de Jeanine Parqui. In het ankergebied, op 10 
mijl van de Hoekse pieren, moest een Russische zeeman 
met brandwonden worden geëvacueerd. De man was 
tijdens zijn werkzaamheden in aanraking gekomen 
met hete stoom en was over 20 tot 30% van zijn lijf 
verbrand. Mede dankzij de geringe golfhoogte van één 
meter verliep de overname van de patiënt soepel. Rond 
het middaguur werd de Rus overgedragen aan een 
gereedstaande ambulance. 

Ruim een week later betrof de melding een zeeman met 
een ernstige hoofdwond. Het containerschip Sealand 
Performance waarop de man voer, bevond zich in 
ankergebied 4 voor Hoek van Holland. Opnieuw alarm 
dus voor schipper Jan van der Sar en zijn bemanning. 
Het was mistig en er stond een knobbelig zeetje, maar 
ondanks dat kon de reddingboot volle kracht doorzetten 
naar de opgegeven positie. De 30-jarige Amerikaan was 
lopend patiënt en kon via de loodsladder aan boord 
worden genomen. In het stuurhuis van de Jeanine Parqui 

bleek dat de wond goed was ingepakt en waarschijnlijk 
ook ‘meeviel’. Hierop werd na overleg met de reder 
besloten om de man naar de huisartsenpost te brengen. 
Dit gebeurde na aankomst in de Berghaven met een 
bestelde taxi. 

Anders dan voor de Hoekse redders is een medische 
evacuatie voor station Terschelling een niet-alledaagse 
melding. De reddingboot Arie Visser kreeg op 22 januari 
alarm voor een gewonde aan boord van de 103 meter 
lange tanker Ingrid Jacobsen. De scheepskok was van 
een trap gevallen en had daarbij zwaar letsel aan 
zijn rug opgelopen. De Arie Visser vertrok rond 08.00 
uur met ambulancepersoneel en een loods richting 
de opgegeven positie. Daar aangekomen werden de 
loods en het ambulancepersoneel overgezet. Nadat 
het slachtoffer was gestabiliseerd werd, mede gezien 
de zeegang, besloten de kok aan boord van de Ingrid 
Jacobsen te laten. Het ambulancepersoneel zou tijdens 
de reis naar Harlingen bij de patiënt blijven. De Arie 
Visser bleef op verzoek van de Kustwacht de hele 
reis stand-by. In Harlingen werd de man door een 
hoogwerker van de brandweer liggend van boord 
gehaald. De Arie Visser meldde zich om 12.45 uur retour 
station en werd door de Kustwacht bedankt voor de 
medewerking.        

Hoewel de beeldvorming anders is, laten de 
jaarcijfers over �007 zien dat de KNRM blijvend in 
touw is voor de beroepsvaart, de doelgroep van het 
eerste uur. Anders dan in het hoogseizoen worden
de wintermaanden bepaald door acties voor de 
binnen- en zeevaart, alsmede voor de beroepsvisserij.  
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De KNRM biedt haar vrijwilligers een mix van oplei-
dingen. Zo zijn voor alle varende vrijwilligers de oplei-
dingen ‘SAR craft operations’ en EHBO verplicht. De 
overige opleidingen voor navigatie, communicatie en 
operationele vaardigheden zijn aanvullend. Het totale 
opleidingspakket voorziet in de eisen van de internatio-
nale IMRF (International Maritime Rescue Federation) 
common standard of training  (internationale richtlijnen 
voor bemanningen van reddingsschepen).

Eén van de verplichte trainingen voor nieuwe varende 
vrijwilligers is SAR craft operations. Opstappers van 
de KNRM gaan naar die cursus als ze tussen de een en 
twee jaar bij een station varen. De KNRM kiest er voor 
om deze training in Stonehaven in Schotland aan te 
bieden. Inclusief opleiding, verblijf en reizen met de 
veerboot en het busje kost de cursus € 3000 per persoon. 
Directeur Roemer Boogaard realiseert zich dat dit veel 
geld is: “Professionaliteit komt met de jaren. Je wordt 
niet als redder geboren, maar het helpt wel als je er 
van jongs af aan mee wordt grootgebracht. Het is een 

“Er zijn veel meer vaardigheden nodig
om van A naar B te varen en weer terug”
Op reddingbootdag kunnen Redders aan de wal een kijkje achter de schermen van een reddingstation krijgen. 
Maar hoe worden redders eigenlijk opgeleid? Voor de vrijwilligers van de KNRM is het woord Stonehaven 
synoniem aan de opleiding SAR craft operations in Schotland. Het is een van de verplichte trainingen die 
opstappers van de reddingboot moeten volgen. Tien dagen lang leren de opstappers de kneepjes van het vak en 
beleven met elkaar een intensieve maar onvergetelijke training. “Het is een geweldige tijd”. 

grote uitdaging voor de KNRM de kennis en ervaring 
van professionele vrijwilligers voor de toekomst door te 
geven aan nieuwe, jonge en enthousiaste vrijwilligers. 
De KNRM investeert daarom tijd en geld met een 
intensief oefenproject. Die investering wordt uiteindelijk 
geretourneerd in de vorm van waardevolle tijd die de 
professionele vrijwilliger steekt in het reddingwerk.”

Germ Martini, Operationeel Inspecteur en inmiddels 9 
keer in Schotland geweest als begeleiding vanuit het 
hoofdkantoor, vult aan: “Kennisuitwisseling die in een 
vreemde omgeving plaatsvindt komt beter tot zijn recht 
dan thuis. Schotland biedt veel voordelen ten opzichte van 
Nederland. Mensen willen in Nederland vaak naar huis na 
een dag training. Naast de training test je mensen nu ook 
in  sociale vaardigheden. Je ziet wat voor vlees je in de 
kuip hebt. Je test niet alleen of ze met een reddingboot 
kunnen varen. Er zijn veel meer vaardigheden nodig om 
van A naar B te varen en weer terug.”

De KNRM oefenmethodiek is gebaseerd op de driehoek: 
Werkomgeving, materieel en vaardigheden met de 
hulpverlening als centraal punt. Schotland brengt alles 
samen. Martini: “Je bent tien dagen van huis, sommigen 
spreken geen woord Engels, anderen zijn voor het 
eerst in het buitenland. Een opdracht uitvoeren is in 
Schotland: Redden in vreemd water, in een vreemde 
taal, in een vreemde omgeving op zee en het land en 
met meest vreemde mannen. En daar leer je heel veel 
praktische zaken van.”

Eelko Basting (27) vaart sinds 2 jaar op reddingboot 
Winifred Lucy Verkade-Clark in Cadzand. Basting  werkt 
samen met zijn broers op de campings van zijn ouders en 
is net terug van Schotland. Zijn verwachting werd vooral 
gevoed door de verhalen van zijn mede-opstappers. Toch 
was hij wel wat nerveus. “Zoveel kom ik het dorp ook 
niet uit.” 

Achtergrond
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Zijn voorbereiding op Schotland begon eigenlijk al voor 
de zomer. Met de boot van Cadzand voer hij regelmatig 
met wat opstappers naar Breskens om daar extra te 
oefenen in de haven. Manoeuvreren, aan- en afmeren, op 
stroom, steeds een beetje moeilijker. Ook bij de reguliere 
oefenavonden zat hij met regelmaat achter het stuur. 
“Maar je moet er zelf achteraan zitten. Als je alleen op de 
oefenavonden gaat, staan er nog 8 mensen die hetzelfde 
willen. En het maakt natuurlijk ook uit hoe je jezelf 
opstelt. Als je aangeeft dat je veel wilt leren en er tijd in 
wilt stoppen, dan kan het ook bij ons op het station.”

Vrijdags vertrekt de groep van maximaal acht vrijwilligers 
vanuit IJmuiden naar Stonehaven voor een cursus Fast 
Rescue Boat Training bij het Maritime Rescue Institute. 
Germ Martini: “Voor de meesten is het de eerste keer dat 
ze op het hoofdkantoor in IJmuiden komen en kennisma-
ken met de beroepsorganisatie.” Aan boord van de ferry 
die de cursisten overbrengt naar Schotland begint het 
programma. De groep krijgt een rondleiding op de brug 
en in de machinekamer van de veerboot. 

Op zondag bezoekt de groep een Engels reddingstation 
van de RNLI, de Engelse Reddingmaatschappij, en vaart 
mee met het reddingboten van het station Arbroath, 
dat een half uurtje ten zuiden van Stonehaven ligt. 
Dit station heeft als laatste in Schotland nog een 
zogenaamde ‘slipway’ (een soort helling) waar de 
reddingboot bij een uitruk vanuit het boothuis met een 
vaart het water in glijdt. 

Op maandagmorgen begint het officiële trainingspro-
gramma bij de MRI. De meeste lessen beginnen met the-
orie, gevolgd door praktijk oefeningen. Op deze eerste 
cursusdag gaat de groep in de avond naar Aberdeen 
voor een HUET (Helicopter Underwater Escape Training). 
Deze training bereidt de reddingboot bemanningen 
voor op een kapseis, maar begint met zwemoefeningen 
over hoe je jezelf het beste in het water kan bewegen. 
De HUET doe je drie keer: een keer alleen rechstandig 
met de cabine, daarna met de kanteling erbij en de 

derde keer in het donker. Martini: “Je ziet de koppies 
wel wat pips worden voor de HUET, maar de opluchting 
is groot als het voorbij is. Ik maak altijd foto`s voor en na 
de kanteling en het verschil in houding is meestal duide-
lijk zichtbaar en voor de begeleider ook een opsteker:
Ze hebben het toch maar weer even gefikst”.

Op dinsdag wordt het kantelen van reddingboten in 
de haven van Stonehaven geoefend. Woensdag en 
donderdag komen er verschillende technieken aan bod. 
Man over boord, het slepen van schepen, pacing en 
zoek-patronen. 
De laatste cursusdag op vrijdag bestaat uit twee grote 
oefeningen. Sommige zien dit dan ook echt als een 
examen. De groep krijgt twee verschillende scenario’s 
voorgeschoteld die ze tot een goed einde moeten 
brengen. De oefeningen behelzen een situatie van een 
motorjacht zonder voortstuwing met een gewonde aan 
boord en een drenkeling van de rotsen halen. Aan het 
einde van de evaluatie wordt het certificaat uitgereikt 
als teken dat de SAR craft operations cursus is voltooid.

Jeroen Mulder (44) is plaatsvervangend schipper op 
reddingboot Alida in Hindeloopen. In het dagelijks leven 
is hij havenmeester van de plaatselijke jachthaven. Ruim 
vijf jaar geleden ging hij als opstapper naar Schotland. 
Toen zat hij al een paar jaar bij de KNRM, maar door 
drukke werkzaamheden was het er niet van gekomen 
om eerder naar Schotland te gaan. Terugkijkend op 
Schotland heeft het toentertijd vooral veel indruk 
gemaakt. “Niet alleen de omgeving van de hoge 
rotsen, maar vooral dat je met een compleet vreemde 
ploeg KNRM-ers die elkaar niet kennen, aan het einde 
van de week een team vormt.” 

Als Mulder nu kijkt naar een opstapper “voor en na” 
Schotland ziet hij een groot verschil. “Je ziet vaak dat 
mensen zelfverzekerder terugkomen. Dat valt echt op. 
Als je ze overzet op een boot in de problemen stralen ze 
die zelfverzekerdheid uit en dat maakt dat de mensen 
die geholpen worden het idee krijgen: het komt goed.”



1�  De Reddingboot  verslag 199 Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl

Radio Medische Dienst

De Radio Medische Dienst is onderdeel van de KNRM. 
Artsen van de RMD adviseren zeelui over de hele wereld 
in geval van ziekte of een ongeval.

Franse frietjes
Ruim 80 mijl noordwest van Den Helder is een 120 
kilo zware eerste stuurman bij zwaar weer van de 
trap gevallen en heeft daarbij zijn enkel verstuikt of 
gebroken. De man kan er niet op staan en de enkel is 
flink opgezwollen. Aan boord hebben ze een praktische 
oplossing gevonden: de zwelling wordt tegengegaan 
met een zak ingevroren Franse frietjes! Aangezien het 
schip de volgende morgen in Den Helder binnenloopt, 
wordt er alleen rust en als medicijn ibuprofen 
voorgeschreven. 

Ster
Een opvarende van een vissersboot nabij Ierland is met 
zijn kin in het visverwerkende deel van het schip tegen 
een stalen buis geslagen. Daardoor is er een stervormige 
wond ontstaan. Omdat de dichtstbijzijnde haven 10 uur 
stomen is moet er aan boord iets gedaan worden aan 
de verwonding en belt de kapitein met de arts van de 

RMD. Die concludeert dat hechten, gezien de soort van 
de wond, niet aan boord kan plaatsvinden. Hij adviseert 
met zwaluwstaartpleisters de wondranden tegen elkaar 
aan te drukken.

Waterstof
De kapitein van een tanker 20 mijl west van Cadzand 
heeft waterstofsulfide ingeademd. Na de lunch stortte 
hij in met duizeligheid, hoofdpijn en misselijk. Nadat 
de RMD arts informatie heeft ingewonnen adviseert 
hij de kapitein iets heel natuurlijks: frisse lucht. De 
misselijkheid en hoofdpijn gaan daar niet meteen van 
over, maar de kapitein voelde zich wel alweer wat beter. 

Biotex
De kok van een schip heeft een infectie aan zijn vingers. 
Het begon met de duim, maar na een week begint de 
ringvinger en drie dagen daarna ook de andere duim 
te onsteken. Medicijnen slaan niet goed aan. Omdat 
het niet opknapt is het advies 3 maal daags in de Biotex 
te weken en dan betadine te smeren. Bij het aanlopen 
van de haven wordt het advies gegeven de huisarts te 
bezoeken.
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Donateurspas

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

Amsterdams Openbaar Vervoer Museum 
Het Amsterdams Openbaar Vervoer Museum vaart in het 
seizoen met een historische salonveerboot (1928) twee 
uur durende IJ-buurtveertochten. De tochten beginnen 
achter het Centraal Station en hebben ondermeer stop-
plaatsen op het Java- en KNSM-eiland. Meevaren kost 
normaliter € 4,50 per persoon. Donateurs van de KNRM 
krijgen op vertoon van hun donateurpas € 1,25 korting, 
met een maximum van vijf personen per getoonde pas.
www.museum-ijveren-amsterdam.nl

Op zaterdag 10 mei, zaterdag 14 juni, zaterdag 12 juli, 
zaterdag 9 augustus en zaterdag 13 september 2008 
organiseert het AOM dagtochten naar Pampus. Deze 

tochten starten en eindigen achter het Amsterdam CS. 
We vertrekken om 10.00 uur en de tocht eindigt om 
16.00 uur. Een retour voor volwassen kost € 22,50. Meer 
informatie kunt u vinden op onze website en reserveren 
is mogelijk via dit e-mail adres. Op vertoon van een 
kaartje van het IJ-buurtveer krijgt u 2,50 korting op een 
retourkaartje.
   
Brandweermuseum Hellevoetsluis
Het Nationaal Brandweermuseum toont de historie van 
het brandweerwezen, van de meest primitieve middelen 
uit 1550 tot de meest geavanceerde apparatuur van 
 vandaag de dag. De collectie is de grootste van Europa. 
Donateurs van de KNRM krijgen op vertoon van de 
donateurpas € 1,00 korting op de toegangsprijs. 
www.nationaalbrandweermuseum.nl 

Fries Scheepvaartmuseum, Sneek 
Het Fries Scheepvaartmuseum toont de rijke historie 
van de Friese scheepvaart en –bouw, van de 17e eeuw 
tot nu. Redders aan de wal krijgen € 0,50 korting op de 
entreeprijs, met een maximum van vier personen per 
getoonde pas. www.friesscheepvaartmuseum.nl 

Donateurspas geeft Redders aan de wal voordeel 
Redders aan de wal die hun jaarlijkse bijdrage hebben betaald, krijgen voor het 
vierde achtereenvolgende jaar een donateurpas van de KNRM. De KNRM heeft 
gemeend bepaalde (kleinschalige) privileges aan de pas te verbinden. Dit om 
de waardering voor de trouwe achterban tot uiting te brengen. De KNRM kan 
deze voordeeltjes aanbieden dankzij de welwillende medewerking van enkele 
maritieme instellingen. 
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Communicatie en Fondsenwerving

Nieuwe brochure 
Uw schenking helpt 
levens redden
De nieuwe brochure Uw 
schenking helpt levens 
redden is samengesteld 
om u te informeren over 
de verschillende manieren 

waarop u de KNRM kunt ondersteunen. Dat kan op 
bescheiden wijze, met kleine donaties, maar ook op een 
ruimhartige manier, waarbij de Staat u bovendien enige 
fiscale tegemoetkomingen biedt. 
U kunt de brochure bestellen bij de KNRM met 
bijgevoegde bestelkaart of via telefoon 0255 - 54 84 54 
of downloaden van www.knrm.nl. Voor alle vragen 
die nog resteren na het lezen van de brochure kunt u 
geheel vrijblijvend contact opnemen met de KNRM. 
Vanzelfsprekend worden al uw vragen vertrouwelijk 
behandeld.

De KNRM kan beschikken over voldoende bemannings-
leden voor de zestig reddingboten die in haar gebied 
gestationeerd liggen. Gelukkig maar. Zonder de inzet 
van de bijna 1.000 vrijwillige bemanningsleden zouden 
de reddingboten van de KNRM niet los van de steiger 
komen. Tegelijkertijd zijn de bemanningen afhankelijk 
van het allerbeste materieel, dat dank zij donaties, 
schenkingen en nalatenschappen kan worden aange-
schaft en onderhouden. Feitelijk staat de schenker of 
donateur aan de basis van het reddingwerk. Door de 
KNRM te steunen als Redder aan de wal (donateur) 
of bij testament te gedenken, helpt u daadwerkelijk 
mee aan het levensreddende werk van de Redding 
Maatschappij. En dat terwijl ú bij stormweer thuis kunt 
blijven.

Reddingmuseum weer open! 
U hoopt nooit gebruik te hoeven maken van de diensten 
van de KNRM. Maar bent u wel nieuwsgierig naar de 
geschiedenis van het Nederlandse reddingwezen op 
zee? Kom dan eens langs met uw boot en meer af bij 
het museum in de Binnenhaven van Den Helder. Het 
interactieve museum is in trek bij zowel jong als oud.
Van 15 maart t/m 2 november is er de expositie Hout en 
staal; motor en zeil, scheepsportretten van C.A. de Vries. 
Kees de Vries schildert met uiterste precisie de beroeps-
zeilvaart en stoomvaart uit de periode van ca 1850-1950. 
Zijn gouaches weten een sfeerbeeld op te roepen van 
voorbije scheepvaart. Schepen van bekende Nederlandse 
rederijen ten anker in fjorden van Noorwegen of bij 
eilanden in het voormalig Nederlands-Indië. 
Met de donateurspas kijgt u ook dit jaar weer korting 
op de toegangsprijs. Voor meer informatie:
www.reddingmuseum.nl

Nieuwe folder Mensen 
redden mensen
Omdat de folder Redden op Zee 
wat gedateerd werd is er een 
nieuwe algemene folder over 
de KNRM geschreven met de 
titel Mensen redden Mensen, 
professionele vrijwilligers staan 
dag en nacht klaar. 
Bij uitstek een folder om te 
geven aan iemand in uw omge-
ving die nog niet bekend is met 
de KNRM, maar ook interessant voor u zelf om te de 
zaken nog eens op een rij te hebben. Aan de achterkant 
van de folder staat een aanmeldingskaart voor nieuwe 
Redders aan de Wal. U kunt de brochure bestellen bij de 
KNRM via telefoon 0255 - 54 84 54 of downloaden van  
www.knrm.nl. 

Carillon
Op vrijdagavond 25 april 2008 om 19.30 uur is de 
her-ingebruikname van het Nationaal monument 
voor het Nederlandse Reddingswezen. Het carillon, 
met een dertigtal klokken, word door de stadsbeiaar-
dier bespeeld en begeleid door de Marinierskapel. 
Aanleiding van de oprichting van het monument 
was de dood van Dorus Rijkers in 1928. Uiteindelijk 
werd in 1935 het ‘Nationaal monument voor het 
Nederlandse Reddingwezen’ in Den Helder onthuld 
door Koningin Wilhelmina. In 1999 werd het monu-
ment grondig gerestaureerd. 
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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�55-548454
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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De Nationale Reddingbootdag is dé dag bij uitstek 
om kennis te maken met het werk, de mensen en het 
materieel van de KNRM. Op zaterdag �6 april kunt u een 
kijkje nemen in de keukens van de 40 reddingstations. 
De 1000 vrijwilligers nodigen u persoonlijk uit om langs 
te komen om kennis te maken met de bemanningen. 
Ze zouden het leuk vinden als u ook nog een vriend of 
bekende meeneemt naar Reddingbootdag. Zodat we 
kunnen rekenen op nog meer nieuwe donateurs. 

Als blijk van onze waardering voor de steun van onze 
Redders aan de Wal trekken onze bemanningen één dag 
per jaar alle registers open om u een kijkje te gunnen 
in de wereld van het reddingwezen Reddingbootdag 
is een belevenis voor jong en oud. Ronkende motoren 
aan de steiger, rijen overlevingspakken in het boothuis, 
een plekje naast de schipper, een praatje met een echte 
redder of onvergetelijk fotomoment van de kleine op de 
reddingboot. Een belevenis!

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

Wie neemt u mee naar 
Reddingbootdag 26 april 2008?

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

- een wervingsactie te ontplooien, bijvoorbeeld op 
uw watersportvereniging 

- een vriend of bekende mee te nemen naar 
Reddingbootdag

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

Win een boot!
Voor mensen die vóór 15 mei 2008 Redder aan 
de Wal worden heeft de KNRM een speciaal 
cadeau in het vooruitzicht! Heeft u nog vrienden 
en familie die donateur willen worden? Doe het 
nu! Adventure Boats uit Stellendam heeft aan de 
KNRM de schitterende gezinssloep Adventure 4.70 
beschikbaar gesteld. Yamaha Nederland maakte de 
boot compleet door te zorgen voor een 8pk buiten-
boordmotor. 
De notaris van de KNRM zal in mei uit een van de 
nieuwe Redders aan de Wal de gelukkige winnaar 
trekken. De uitslag wordt bekend gemaakt op 
www.knrm.nl.
De prijswinnaar ontvangt 
persoonlijk bericht.


