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Dordrecht en Hansweert
verdienen uw steun!
Helpt u mee de twee nieuwe reddingstations van 
de KNRM op te bouwen? In Dordrecht staan 40 
opgeleide en geoefende vrijwilligers van de Dordtse 
Reddingsbrigade (zie foto) klaar om het nieuwe 
reddingstation te gaan bemannen. Op 12 juni wordt het 
reddingstation officieel van de KNRM. In de komende 
jaren zullen hun boothuis en reddingboot vervangen 
worden. 
In Hansweert zijn 30 enthousiaste vrijwilligers 
geselecteerd om op te leiden en te trainen. 
Rijkswaterstaat heeft een ligplaats en een locatie voor 
een bemanningsverblijf beschikbaar gesteld. Helpt u 
mee om nieuwbouw, opleidingen en reddingen vanuit 
deze nieuwe reddingstations mogelijk te maken?

Bedrijven helpen mee!
De bedrijven Venturn uit Breda (management 
ondersteuning) en Koninklijke Boskalis 
Westminster uit Papendrecht (waterwerken) 
hebben toegezegd een flinke duit in het zakje 
te doen. Venturn ondersteunt de exploitatie van 
het reddingstation Hansweert. Boskalis draagt 
de komende jaren bij aan investeringen en 
opleidingen voor Dordrecht.

Iedere gift is welkom. Via de acceptgiro bij dit 
jubileumnummer van De Reddingboot, of rechtstreeks 
op giro 26363, onder vermelding van Nieuwe 
reddingstations. Online doneren kan ook, via
www.knrm.nl.

Jubileumnummer
Jaarverslag

De Reddingboot
Juni 2008 verslag200
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Kiellegging nieuwe reddingboot Stellendam
In maart 2008 was de feestelijke kiellegging van de 
nieuwe reddingboot van het type Arie Visser. Deze 
boot zal eind 2009 in dienst worden gesteld op station 
Stellendam ter vervanging van de huidige reddingboot 
Prinses Margriet.
Op de werf Aluboot in Hindeloopen waren naast de 
schenker de heer Ruigrok, zijn vrouw en kinderen, een 
groot deel van de bemanning en Plaatselijke Commissie 
van station Stellendam aanwezig. 
De echtgenote van de schenker, mevrouw Ruigrok, plaatste 
symbolisch, met hulp van een kraan, het laatste stuk van de 
kiel op de juiste plek. De naam van de nieuwe reddingboot 
wordt “Antoinette”, naar de echtgenote van de schenker.

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Voorwoord Nieuws

Voor u ligt editie 200 van ons orgaan De Reddingboot. 
Of van ‘het blaadje’, zoals veel Redders aan de Wal 
het blad noemen. Het is mij onduidelijk waar deze 
ietwat denigrerende benaming vandaan komt, maar op 
beurzen en andere ontmoetingsmomenten met onze 
achterban is het een veel gehoorde opmerking: “Wij 
hebben laatst ‘het blaadje’ weer in de bus gehad”.

Wij hechten bijzonder veel waarde aan het kwartaalblad. 
Simpelweg omdat u als Redder aan de Wal recht heeft 
op een vorm van verslaglegging over wat er met uw 
gewaardeerde bijdrage is gedaan. U kunt lezen welke 
investeringen in het reddingwerk er zijn gedaan. Maar 
vooral: u krijgt een beeld van wat er dankzij uw jaarlijkse 
donatie is bereikt. Wij tonen dat graag aan u, te meer 
daar de acties van onze redders normaliter buiten uw 
gezichtsveld plaatsvinden. De Reddingboot overbrugt de 
fysieke afstand tussen ons werkterrein en uw deurmat. 

Editie 200 is niet heel bijzonder voor een doorsnee 
magazine. Een maandblad haalt die mijlpaal binnen 20 
jaar, een weekblad doet er nog geen vier jaargangen over, 
om over een dagblad nog maar te zwijgen. Maar bij De 
Reddingboot ligt dat anders. Gedurende de meeste jaren 
verscheen De Reddingboot slechts tweemaal per jaar. Over 
drie jaar vieren we Jaargang 100 van De Reddingboot. In 
zo’n geval is editie 200 een markeringspunt en het toont 
nog maar weer eens aan hoe stabiel onze organisatie door 
de jaren heen is geworden. 

Ondanks alle moderne middelen als internet, blijft een 
gedrukt tijdschrift een belangrijk instrument om te 
vertellen over het werk van de KRNM. Om het jubileum 
extra glans te geven, hebben wij besloten tot vele 
extra’s, waardoor dit nummer een extra dikke uitgave 
is geworden. Zelfs zó dik dat van een ‘blaadje’ eigenlijk 
geen sprake meer kan zijn.

Bij deze complimenteer ik iedereen die door de jaren 
heen betrokken is geweest bij de realisatie van De 
Reddingboot. En natuurlijk wens ik u veel leesplezier en 
dank ik u voor uw structurele steun.

C. van Duyvendijk, voorzitter KNRM 

Ingebruikname Kapiteins 
Hazewinkel op Urk
Staatssecretaris Tineke Huizinga-
Heringa heeft in april de red-
dingboot Kapiteins Hazewinkel 
(van het Johannes Frederik-type) 
officieël in gebruik genomen. Zij 
overhandigde aan de Urker schip-
per Dirk Korf een symbolische 
sleutel en daarmee was de officiële 
indienststelling van de reddingboot 
èn het definitieve afscheid van de 
reddingboot Koningin Beatrix een 
feit. De Kapiteins Hazewinkel deed 
vanaf 1995 dienst tot 2006 in Hoek 
van Holland. De boot vervangt de 
oudste en eerste grote RIB van de 
KNRM, die in 1984 werd gebouwd. 

Tijdens de vaart na de overdracht 
nam de staatssecretaris het roer 
over  van schipper Dirk Korf. Bij 
terugkomst in de haven sprak 
Huizinga lovende woorden. 
,,Een prachtig schip, voor een 
prachtige organisatie. De KNRM 
redt een groot aantal levens 
en dat er zoveel professionele 
vrijwilligers achter staan, daar heb 
ik grote bewondering voor''. De 
staatssecretaris werd ter plekke 
Redder aan de Wal.

Feestelijke her-ingebruikname van 
het redderscarillon in Den Helder
Het Nationaal Monument voor het Nederlandse 
Reddingwezen in Den Helder is opgeknapt en werd 
in april 2008 feestelijk her-ingebruik genomen. Na 
verschillende toespraken werden er kransen gelegd 
bij het Reddersmonument door KNRM, Stichting 
Helden der Zee-Fonds Dorus Rijkers en de gemeente 

Den Helder. De beiaardier en Marinierskapel sloten met een concert de 
plechtigheid af. Het monument werd in 1935 door koningin Wilhemina 
onthuld. In 1999 werd het ter gelegenheid van het 175-jarig bestaan van de 
KNRM gerestaureerd, maar in 2005 werd de bediening door brand verwoest. 
Vanaf nu is het carillon weer met regelmaat te horen. Naast de buitenkant 
is vooral de binnenkant van het monument, waar het klokkenspel van het 
carillon hangt, onder handen genomen.

Reddingboot Engelina
De reservereddingboot Engelina werd in IJmuiden gedoopt door mevrouw 
Engelina Roodhart. Als trouwe donateur draagt zij de KNRM al jaren een 
warm hart toe. De Engelina is van het type Atlantic 21 en werd aangekocht 
bij de Britse zusterorganisatie van de KNRM, de RNLI. De reddingboot wordt 
ingezet als vervangende reddingboot op het moment dat een reguliere boot in 
onderhoud of reparatie is. Het type Atlantic 21 is een beproefd model waarvan 
de KNRM al eerder zeven reddingboten in de vaart nam.

Reddingboot Kitty Roosmale Nepveu
Mevrouw Roosmale Nepveu-Louis-Dreyfus doopte de nieuwe reddingboot 
voor het reddingstation Scheveningen. De boot van het type Arie Visser 
kreeg bij de doop de naam Kitty Roosmale Nepveu mee. Het schip is 
genoemd naar de moeder van de schenker. De schenker en zijn echtgenote 
zijn altijd verwoed watersporters geweest en besloten door middel van een 
schenking de aanschaf van een reddingboot mogelijk te maken. Schipper 
Jaap Pronk is trots en blij. “We hebben er als station lang naar uitgekeken. 
Ik heb de periode van de bouw met veel plezier meegemaakt. Van de 
kiellegging op de werf tot de kantelproef in onze eigen haven in de week 
voor de doop. Ik ben enorm trots om met zo’n schip te mogen varen.” 
De vorige boot van Scheveningen, de Jan van Engelenburg, gaat in het 
najaar naar het nieuwe reddingstation Hansweert.

Nieuws
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Samenvatting Jaarverslag 2007

>TROSSEN LOS>>>
Het klinkt als een spannende kreet. Zodra de trossen los 
gaan komen er krachten vrij. Er gaat iets gebeuren. Dat 
weet je van tevoren. Zodra de trossen los gaan komt 
een schip in beweging. Bij de Redding Maatschappij 
gaat dat gepaard met veel pk’s en snelheid. Maar je ziet 
ook bemanningen aan het werk. Geroutineerde handen 
maken de trossen los, geven een handsignaal, roepen 
“achter los” en weg zijn ze.

Trossen los heeft iets bevrijdends. Iets avontuurlijks. Je 
gaat het zeegat uit. Maar dan altijd bekeken vanuit het 
perspectief van de bemanning die gaat varen. Zij is los 
van de vaste wal. Op eigen kracht onderweg naar een 
vastgestelde bestemming. 
Bij de KNRM gaan de trossen 1.700 keer per jaar los 
voor actie. Als ondersteunende organisatie weet je dat 
de bemanning er op voorbereid is. Daarvoor zijn ze 
opgeleid en zijn ze wekelijks op oefentocht. En toch voel 
je de spanning en voel je grote verantwoordelijkheid als 
de vlaggen strak in de wind staan en de weermannen 
spreken van onstuimig weer. Maar… de trossen moeten 
los.

Vanuit KNRM oogpunt bekeken zijn ook de trossen 
los voor meer zichtbaarheid. De Redding Maatschappij 
heeft een trouwe achterban en een solide financiering, 
maar voor de toekomst is meer zekerheid nodig voor 
de financiële uitvoering van het reddingwerk. Daarvoor 
moeten meer Redders aan de wal gevonden worden en 
meer schenkers en sponsors, die de KNRM willen helpen 
redden. Met donaties, steun in natura of schenkingen 
en nalatenschappen voor nieuwe reddingboten en 
projecten.

De beste redders staan aan wal. Zij geven het vertrouwen 
in de vorm van donaties en gooien daarmee voor 
de bemanningsleden op de reddingboten onder alle 
weersomstandigheden de trossen los.

Bedankt daarvoor! U heeft beslist levens gered.

Vrijwilligerswerk is onbetaalbaar.
1.000 mannen en vrouwen zetten zich vrijwillig 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.
En juist om dat laatste is het de meesten te doen. 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.

Vrijwilligerswerk is professioneel.
Bij de KNRM wordt ‘professioneel’ vertaald in vakman-
schap. Vakmanschap heeft niets te maken met betaald 
of onbetaald werk. Dat heeft te maken met ervaring, 
levenswijsheid, kennis en passie. Hart voor de zaak. 
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 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. 

Een deel van die kennis kun je onderwijzen, maar een 
groter deel alleen ervaren. 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 vrijwilliger steekt in het 
reddingwerk.

Realisatie van doelstelling en strategie in �007
Naar de doelstelling van de KNRM gemeten zouden de 
hulpverleningscijfers het resultaat aanduiden. Feitelijk 
is het resultaat van de doelstelling zichtbaar te maken 
met de statistiek van de hulpverleningen en reddingen 
in 2007: 1.79� hulpverleningen en reddingen en �.419 
geredden.

Maar om die cijfers te behalen is meer nodig dan alleen 
mensen in nood op het water.
Het zijn tevens alle inspanningen die de KNRM 
pleegt om operationeel gereed te zijn voor klein- en 
grootschalige incidenten.
Operationele gereedheid wordt bereikt door:
- Beschikbaarheid van professionele vrijwilligers op elk
 moment van de dag, binnen tien minuten na 

alarmering.
- Geoefendheid in alle aspecten van hulpverlening op 

het water en varen met snelle reddingboten.
- Beschikbaarheid van reddingboten en 

kusthulpverleningsvoertuigen.

In de doelstelling is opgenomen dat de uitvoering van 
het reddingwerk voor degene die hulp behoeft geheel 
kosteloos is. Financiering van het reddingwerk geschiedt 
door “Redders aan de wal”. De uitvoering van het 
reddingwerk geschiedt door professionele vrijwilligers.

Doelstellingen in �007 
Alle hulpvragen werden beantwoord. De gestelde 
responstijd werd ruimschoots behaald.
De personele beschikbaarheid schoot één keer tekort,
maar door snel handelen van het betreffende redding-
station is aan de hulpvraag tijdig voldaan door een buur-
station. Het materieel is altijd beschikbaar geweest voor 
hulpverleningen. In alle gevallen van uitval door onder-
houd of storingen kon een vervangende boot worden 
geplaatst, maar niet altijd van een gelijkwaardig type.

Niet gere(e)d in �007
De bouw van de nieuwe reddingboot voor Scheveningen 
is vertraagd, waardoor de indienststelling pas in mei 
2008 kan plaatsvinden. Hierdoor loopt ook de bouw van 
de volgende reddingboot van dit type, voor Stellendam, 
vertraging op en zal de reddingboot pas in 2009 worden 
opgeleverd.
Nieuwe boothuizen voor Enkhuizen en Petten zijn, 
ondanks optimisme over de procedures, niet gerealiseerd 
in 2007. Met de bouw kan pas in 2008 worden begonnen.
De specifieke KNRM-methodiek voor opleiden en 
oefenen is weliswaar in 2007 gereed gekomen, maar 
de implementatie ervan via speciale oefenkaarten en 
evaluatieformulieren is pas eind 2007 gereed gekomen 
en in januari 2008 operationeel geworden via
www.mijnknrm.nl.

Het volledige jaarverslag met 
jaarrekening 2007 is op te
vragen bij de KNRM,
tel. 0255-548454 of via
www.knrm.nl beschikbaar.

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl
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Reddingen en hulpverleningen
(en de niet-financiële resultaten)
 �007 �006
Totaal acties 1.79�  1.66� 
Totaal geredden  �.419 �.109 
Totaal dieren  60 63 
  
Aard actie 
Hulpverlening/redding  1.552 1.398 
Zoekactie  140 196 
Medische evacuatie  32 43 
Loos alarm (geen zoekactie)  65 22 
Stoffelijk overschot bergen  6 4 
Totaal  1.79� 1.66� 

Actie ten behoeve van: 
Watersport  1.307 1.205 
Beroepsvaart  222 167 
Diversen (zoekacties, loos alarm, etc.)  266 291 
Totaal  1.79� 1.66� 
  
Vaargebied 
Noordzee 597 502
Waddenzee 262 253
IJsselmeer/Markermeer 452 383
Zuid-Hollandse en Zeeuwse wateren 291 340
Randmeren 116 120
Overig 77 65
Totaal 1.79� 1.66�

Aantal hulpverleningen t.o.v. voorgaande jaren
2007  1.795
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

Radio medische consulten
Aantal eerste consulten 517 527
Aantal vervolgconsulten 110 130
Aantal consulten totaal 6�7 6�7

Radio medisch advies t.b.v. 
Zeescheepvaart  341 345
Zeevisserij  118 111
Overig  58 71

Aard van het radio medisch advies  �007 �006
Alleen radio medisch advies  378 389
Medische evacuatie  110 85
Medische hulp in eerstvolgende haven  20 28
Overig 9 25

Positie aanvrager advies
Rest van de wereld  221 232
Europa  132 130
Nederlands continentaal plat  109 88
Binnenwateren  10 19
Onbekend 45 58

Patiëntenvervoer waddeneilanden
Ameland Ballumerbocht 113 111
Schiermonnikoog 44 44
Terschelling-West 40 44
Vlieland 19 20
Den Helder (van Texel) 2 1
Lauwersoog (van Schiermonnikoog) 2 -
Totaal 220 220

Actie t.b.v. (voor zover bekend)
Kajuitzeiljacht 628 586
Motorkruiser 169 145
Windsurfer/kitesurfer 156 142
Visserij 75 59
Open motorboot 70 74
Open zeilboot 67 67
Open catamaran 63 50
Zoekactie 62 85
Sportvisboot 51 44
Binnenvaart 40 22
Charterschepen 35 34
Zoekactie n.a.v. noodsignaal 33 36
Zwemmer 32 44
Zoekactie n.a.v. vermist persoon 24 22
Koopvaardij 23 16
Gewondenvervoer 16 11
Dieren 13 16
Kano 13 9
Sleepvaart/berging 8 5
Kajuitcatamaran 6 9
Bergen stoffelijk overschot 6 3
Veerboot 5 1
Baggerschepen 4 4
Duikers 2 4
Wadloper (s) 2 2

  
Oorzaken (voor zover bekend)  �007 �006 
Motorstoring 423 325
Navigatiefout 251 203
Roer- of schroefproblemen 86 87
Averij aan romp en tuigage 84 81
Slechte weersomstandigheden 72 67
Onvoldoende kennis en ervaring 60 79
Ongeval aan boord 24 20
Aanvaring 23 4
Ziekte aan boord 21 10
Brand/explosie 20 18
Conditie bemanning 12 11
Onzeewaardig schip 7 5
Ongeval aan de wal 7 5
Paniek/angst 5 11
EPIRB alarm 2 3

Gevolgen
Stranding of vastgelopen 442 401
Stuurloos 188 151
Afgedreven 154 179
Ten anker 101 80
Omgeslagen 60 53
Zinkende 39 38
Ongeval aan boord 23 11
Man overboord 16 13
Vermissing 15 45
Desoriëntatie 14 27
Brand aan boord 5 6
  
Windkracht
0 32 38
1 90 82
2 255 260
3 388 325
4 334 331
5 304 268
6 238 231
7 101 88
8 29 32
9 19 2
10 en meer 5 6

Windrichting
Noord 150 107
Noord-Oost 272 205
Oost 90 120
Zuid-Oost 75 143
Zuid 66 83
Zuid-West 532 471
West 221 204
Noord-West 313 263
Variabel 76 67

Drukste dagen (>�0 acties per dag) acties wind
zaterdag 28 april 30 N 2 > NO 5 
zondag 29 april 30 NO 3 > 7
vrijdag 18 mei 23 ZW 3 > 7
zaterdag 14 juli 30 ZW 2 > 6
dinsdag 24 juli 20 NW 4 > 9
donderdag 16 augustus 20  ZW 3 > NW 9

Acties per maand �007 �006
januari 51 35
februari 31 17
maart 80 52
april 197 110
mei 184 182
juni 178 231
juli 343 356
augustus 302 248
september 190 184
oktober 113 136
november 80 77
december 46 35

Uitbreiding reddingstation Ouddorp
Op basis van het rapport Ruim Binnenwater van de 
KNRM in 2006 is bepaald dat extra reddingcapaciteit 
nodig is voor de Grevelingen, het oostelijk deel van de 
Oosterschelde en de Westerschelde. In 2007 is besloten 
in Ouddorp een drijvend boothuis te plaatsen voor 
een extra reddingboot van het type Atlantic75. Met 
welwillende medewerking van Rijkswaterstaat is in 
2007 een buitendijkse havendam aangelegd, waar 
het boothuis beschermd tegen wind en golven kan 
worden afgemeerd. De reddingboot zal in 2008 worden 
gestationeerd. Het drijvend boothuis “Willemijntje” is 
afkomstig uit Lauwersoog, waar in 2007 een vervangend 
kleiner boothuis is gestationeerd, dat de naam heeft 
gekregen van oud-schipper Anno Baas van Lauwersoog.

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl
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Gelieerde reddingsbrigades
Het rapport Ruim Binnenwater onderstreept ook het 
belang van extra capaciteit op het oostelijk deel van 
het Haringvliet. Daartoe is in 2007 contact gezocht met 
de reddingsbrigade Dordrecht, die aan het Hollandsch 
Diep een reddingstation heeft ingericht. Met deze 
reddingsbrigade is een gelieerde status aangegaan, die 
voorziet in ondersteuning van de reddingsbrigade door 
de KNRM. Op termijn zal het reddingstation in Dordrecht 
overgaan naar de KNRM. De gelieerde status verplicht de 
reddingsbrigade 24 uur per dag inzetbaar te zijn en een 
geoefendheid na te streven naar de normen van de KNRM.
Op deze basis is ook een gelieerde status aangegaan 
met reddingsbrigades van Zeevang en Andijk en een 
zelfstandig reddingstation in Wijdenes. In 2008 zullen 
deze overeenkomsten worden geëvalueerd.

Bijdragen Redders aan de Wal
In 2007 hebben de Redders aan de wal met hun jaarlijkse 
bijdragen een bedrag van € 1,74 miljoen bijeengebracht. 
Dit betekent een stijging van 10,7% t.o.v. 2006. Deze 
stijging is voornamelijk te danken aan de stijging van 
het aantal vaste betalende donateurs.

Nalatenschappen en legaten
De inkomsten uit nalatenschappen en legaten zijn in 
2007 met ruim 107% toegenomen tot € 3,7 miljoen. Dit 
is een geweldig resultaat, maar geeft tegelijkertijd de 

grilligheid aan van deze bron van inkomsten, omdat ze 
volstrekt onvoorspelbaar is qua aantal nalatenschappen 
en de omvang ervan. 

Bestedingen aan het reddingwerk
Het totaalbedrag aan gerealiseerde bestedingen is 
nagenoeg geheel in lijn met de begroting van 2007. 
De KNRM heeft haar bestedingen goed onder controle 
en ziet jaarlijks kans, ondanks het uitbreiden van 
activiteiten, de totale uitgaven niet noemenswaardig
op te laten oplopen.  

Doelbestedingsratio van de baten over vijf jaar
Het percentage is sterk wisselend door de fluctaties
in het rendement op de beleggingen.
Berekeningswijze = bestedingen aan doelstellingen : 
totale baten.
2007 104,61%
2006 76,40%
2005 58,50%
2004 100,40%
2003 82,47%

Nieuwbouw
Om de vloot van reddingboten modern te houden en 
een betrouwbare inzetbaarheid te garanderen, is het 
noodzakelijk elk jaar 3 à 4 nieuwe schepen te bouwen. 
Jaarlijks wordt rekening gehouden met een bedrag van 

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

€ 2 miljoen voor de bouw van nieuwe reddingboten. In 
2007 is € 1,5 miljoen geïnvesteerd in de aanschaf van 
vijf reddingboten. De onderschrijding van € 0,5 miljoen 
is veroorzaakt door een vertraging in de bouw van de 
nieuwe reddingboot voor Scheveningen. 
Reddingboten worden niet geactiveerd, maar in het jaar 
van aanschaf volledig als kosten verantwoord.

Reddingboten moeten ook worden gehuisvest of 
hebben een natte infrastructuur nodig voor het afmeren 
en aanlanden. Voor de bemanning is een adequaat 
bemanningsverblijf nodig voor samenkomst en instructie 
of de opvang van geredden. In 2007 is voor een bedrag 
van bijna € 600.000,- in deze zaken geïnvesteerd.
Voor de lancering van reddingboten en voor de 
zogenaamde kusthulpverlening is de aanschaf van 
rollend materiaal noodzakelijk. In 2007 is hier een 
bedrag van ruim € 400.000,- in geïnvesteerd.

Investeringen in onroerend goed en rijdend materieel 
worden geactiveerd en vervolgens afgeschreven in de 
daarvoor vastgelegde termijnen (zie de waarderings-
grondslagen in de jaarrekening). De afschrijvingskosten 
op in eerdere jaren gedane investeringen bedroegen
€ 1,311 miljoen.

Exploitatiekosten van reddingboten,
-materieel en -stations
De exploitatiekosten van reddingboten, -materieel en 
-stations bedroegen bijna € 7,5 miljoen. Dit betekende 
een overschrijding van de begroting van 6% of bijna
€ 500.000,-. Doordat de nieuwbouw van reddingboten 
met eenzelfde bedrag achterbleef bij de begroting zijn 
de totale bestedingen conform de begroting gebleven. 
Dit is elk jaar een grote uitdaging. Bij de KNRM staat 
voorop, dat er niet bezuinigd wordt op betrouwbaarheid 
van het materieel en daarmee de veiligheid van de 
bemanningen. Dit uitgangspunt dwingt continu tot het 
maken van keuzes in dit zeer kapitaalintensieve bedrijf. 
Nut en noodzaak worden overwogen.
De afwijking t.o.v. de begroting is met name veroorzaakt 
door de stijgende energiekosten voor schepen en 
boothuizen (+ € 135.000), groot onderhoud aan 
reddingboten (+ € 335.000) en aanschaffingen ten 
behoeve van reddingboten, waaronder een reserve-
motor voor de Valentijnklasse en 20 boordcomputers
(+ € 225.000). Hiertegenover stonden onderschrijdingen 
voor reparaties en onderhoud aan reddingboten en 
rijdend materieel van -/- € 150.000. 

Kosten redders
De kosten voor de vrijwilligers en beroepsschippers 
lopen op, vanwege het groeiende aantal vrijwilligers dat 

hun diensten aanbiedt. Hierdoor zijn grotere financiële 
inspanningen nodig om ook al deze nieuwe vrijwilligers 
de door de KNRM vereiste opleidingen te laten volgen. 
In 2007 werd een bedrag van bijna € 400.000 aan 
opleidingen geïnvesteerd. 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 waarde, 
dan de kosten die daar voor de KNRM tegenover staan. 
Gelukkig is er een groeiend aantal donateurs dat 
het belang van goede opleidingen, en daardoor de 
veiligheid van onze bemanningen, op de juiste waarde 
weet te schatten en door de stichting van een Fonds 
op naam een bijdrage levert aan de financiering van 
deze zo noodzakelijke opleidingen. Voor nu en voor de 
toekomst.  

De KNRM-Radio Medische Dienst
Met 627 radio medische adviezen op afstand en een 
totale financiële last van € 171.000,- kan eenvoudig 
berekend worden dat de consultprijs per radio 
medisch advies € 273,- bedraagt. Hiermee zijn zowel 
de technische infrastructuur, die de verbindingen met 
schepen over de hele wereld mogelijk maakt, als de 
artsen, die volgens rooster 24 uur per dag 7 dagen per 
week beschikbaar zijn, volledig betaald.

Op �1 december �007 stonden de volgende aantallen 
medewerkers ingeschreven:   

  �007 �006 �00�
bemanningsleden (vrijwillig) 762 725 670
schippers (beroeps) 10 10 10
plaatselijke commissieleden (vrijwillig) 162 157 157
bestuursleden (vrijwillig) 7 10 10
technische en operationeel
personeel (beroeps) 22 21 21
kantoorpersoneel (beroeps) 20 22 22
medische en technische
adviseurs (vrijwillig) 15 9 9
vrijwilligers kantoor 29 11 11
vrijwilligers werkplaats 15 7 7
artsen Radio Medische Dienst (bezoldigd) 4 5 5
reddingwinkelhouders (vrijwillig) 69 71 47
  
Aantal vrouwen in bemanning (vrijwillig) 22 25 18
Aantal vrouwen in plaatselijke
commissie (vrijwillig) 12 11 10
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ACTIVA �007 �006

MATERIËLE VASTE ACTIVA 
Activa t.b.v. de doelstelling 5.371 5.633
Activa t.b.v. de bedrijfsvoering 3.174 2.925
Activa als belegging
(o.g. uit nalatenschappen) 294 173
 �.��9  �.7�1 
 
VOORRADEN 320 291

VORDERINGEN EN
OVERLOPENDE ACTIVA 1.203 972

EFFECTEN 95.327 98.858

LIQUIDE MIDDELEN 1.538 1.130

 9�.��� 101.��1

TOTAAL 107.��7  109.9�� 

PASSIVA �007 �006 

RESERVES EN FONDSEN
Reserves
Continuïteitsreserve 7.212 7.577 
 
Bestemmingsreserves: 
* Reserve als bron van
   inkomsten 70.289 71.155
* Reserve financiering
   activa doelstelling 5.371 5.633
* Reserve financiering
   activa bedrijfsvoering 3.174 2.925
 �6.046 �7.�90 
Fondsen
Bestemmingsfondsen: 
* Fondsen op Naam 14.747 13.845
* Investeringsfonds reddingboten 1.093 3.348

Kapitalen bezwaard met
vruchtgebruik en nog niet
afgewerkte nalatenschappen P.M. P.M.
 15.840 17.193
 101.��6 104.4��
VOORZIENINGEN 
Voorziening ingegane pensioenen 574 636 

Voorziening toekomstige
pensioenverplichtingen 2.600 2.600
 �.174 �.��6

LANGLOPENDE SCHULDEN ��1 6��
KORTLOPENDE SCHULDEN 1.��6 1.60�
TOTAAL  107.��7 109.9��

ACCOUNTANTSMEDEDELING

De op pagina 10 en 11 opgenomen financiële 
gegevens zijn ontleend aan de door het Bestuur en 
de Raad van Toezicht op 12 maart 2008 vastgestelde 
en goedgekeurde geconsolideerde jaarrekening 
van de Stichting Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij te IJmuiden. Bij deze jaarrekening is 
door KPMG Accountants NV op 12 maart 2008 een 
goedkeurende accountantsverklaring afgegeven.

Het volledige jaarverslag met 
jaarrekening 2007 is op te
vragen bij de KNRM,
tel. 0255-548454 of via
www.knrm.nl beschikbaar.

GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEREKENING 
(alle bedragen x € 1.000)

BATEN �007 �006
BATEN EIGEN FONDSENWERVING 
Jaarlijkse bijdragen 1.740 1.572
Scheepsbijdragen en bijz. donaties 188 223
Giften o.a. n.a.v. acties 2.187 3.255
Periodieke schenkingen 464 462
Bunkerbootjes 31 33
Brutowinst verkoop artikelen 182 129
Nalatenschappen en legaten 3.728 1.797
 �.��0 7.471
    
BATEN UIT ACTIES VAN DERDEN 0 -69
SUBSIDIES VAN OVERHEDEN 34 195
BATEN UIT BELEGGINGEN 2.005 6.266
OVERIGE BATEN 106 423
SOM DER BATEN 10.66� 14.��6
 
LASTEN
BESTEED AAN DOELSTELLINGEN
Nieuwbouw boten 1.805 2.309
Exploitatie reddingboten/stations 7.488 6.886
Beroepsredders en vrijwilligers 1.536 1.430
Radio medische dienst 171 158
Preventie & voorlichting 157 132
 11.1�7 10.91�
WERVING BATEN
Kosten eigen fondsenwerving 1.064 950 
Verkoopkosten artikelen 108 104 
Kosten van beleggingen 205 115 
 1.�77 1.169 

BEHEER EN ADMINISTRATIE 7�� 7�� 

SOM DER LASTEN 1�.�6� 1�.�7� 

RESULTAAT -�.�97 1.414 

RESULTAATBESTEMMING 
Ten laste / ten gunste van Reserve als
bron van inkomsten -3.157 72
Ten laste van Investeringsfonds reddingboten -389 -406
Ten gunste van Fondsen op naam 949 1.748
 -�.�97 1.414

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

Het kasstroomoverzicht geeft inzicht in de geldmiddelen die gedurende het boekjaar beschikbaar zijn gekomen en in het benutten van die geld

middelen in hetzelfde boekjaar. Feitelijk wordt de exploitatierekening ontdaan van de invloeden die de waarderingsgrondslagen met zich meebrengen.

     

KASSTROOM uIT OpERATIOnElE ACTIVITEITEn 2007 2006

Bedrijfsresultaat  2.597 1.414

Afschrijvingen 1.311 1.342

Mutaties voorzieningen 62  1.960

Mutaties voorzieningen via Reserve als 

bron van inkomsten 0 1.900

 62 60

Mutaties werkkapitaal:

 toename voorraad 29 13

 toename vorderingen 231 116

 afname / toename kortlopende schulden 19 240

 279 111

Kasstroom uit operationele activiteiten -1.627 2.807

KASSTROOM uIT InVESTERIngSACTIVITEITEn

Investeringen in materiele vaste activa  1.419  1.297

(Des)Investeringen in financiële vaste activa 0 20

Kasstroom uit investeringsactiviteiten -1.419 -1.277

KASSTROOM uIT fInAnCIERIngSACTIVITEITEn

Aflossing van langlopende schulden  153 120

Ontvangsten uit langlopende schulden 76 418

Kasstroom uit financieringsactiviteiten -77 298

nETTO KASSTROOM -3.123 1.828

Saldo beleggingen en liquide middelen per 11 99.988 98.160

Saldo beleggingen en liquide middelen per 3112 96.865 99.988

-3.123 1.828

lASTEnVERDElIng         (alle bedragen x  1.000)

DOElSTEllIngEn  WERVIng BATEn

                                                            REDDIng & HulpVERlEnIng  Eigen
nieuwbouw Exploitatie  preventie & fondsen- Beleg- Verkoop TOTAAl BEgROTIng TOTAAl

boten stations Redders RMD voorlichting werving gingen goederen 2007 2007 2006

Aankopen en verwervingen 1.805 4.426 694 97 10 796 205 28 0 8.061 7.638 7.669

Personeelskosten 0 1.578 714 61 123 212 0 67 525 3.280 3.507 3.180

Huisvestingskosten 0 63 29 3 5 10 0 3 27 140 156 135

Kantoor en algemene kosten 0 204 99 10 18 36 0 10 93 470 494 544

Afschrijvingen 0 1.217 0 0 1 10 0 0 83 1.311 1.400 1.342

TOTAAL 1.805 7.488 1.536 171 157 1.064 205 108 728 13.262 13.195 12.870

Gemiddeld aantal fte's 2007 0,0 20,6 10,0 1,0 1,8 3,6 0,0 1,0 9,4 47,4   

Gemiddeld aantal fte's 2006 0,0 21,6 10,0 1,0 1,8 4,0 0,0 1,0 9,6  49,0

   Doelbestedingspercentage van de baten:

   Bestedingen aan doelstellingen / totale baten      104,61%  76,40%

   Doelbestedingspercentage van de lasten:

   Bestedingen aan doelstellingen / totale lasten        84,13%  84,80%

   fondsenwervingspercentage:

   Kosten eigen fondsenwerving / baten eigen fondsenwerving       12,49%  12,72%

BEHEER
En

ADMInI-
STRATIE

LASTENVERDELING (alle bedragen x € 1.000)

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl
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K. Wijker
Opstapper, plaatsvervangend 
schipper van reddingstation 
Egmond aan Zee
Van 1954 tot 1996
Overleden op 21 oktober 2007 

J.L. Muyskens
Lid plaatselijke commissie van 
reddingstation Terschelling-
Paal 8
Van 1987 tot 2000
Overleden op 4 november 2007 
 
J. Douwstra
Lid plaatselijke commissie van 
reddingstation IJmuiden
Van 1988 tot 1997 
Overleden op 23 november 2007 

A. Swart
Vuurpijlrichter, opstapper, 
motordrijver van station
Terschelling-Paal 8 en lid van 
de plaatselijke commissie op 
Terschelling
Van 1957 tot 1997
Overleden op 5 december 2007

D. van Holk
Motordrijver van reddingstation 
Terschelling-Paal 8
Van 1958 tot 2003
Overleden op 23 december 2007

W.A. de Clercq
Lid van het hoofdbestuur
van de KNRM
Van 1971 tot 1994
Overleden op 19 januari 2008 

P. de Vries
Helper aan de wal, vuurleider en 
vuurpijlrichter van reddingstation 
Terschelling-Paal 8
Van 1963 tot 1986 
Overleden op 30 januari 2008

D.W. Spaans
Helper aan de wal en opstapper
van reddingstation Zandvoort
Van 1969 tot 1997
Overleden op 26 februari 2008 

A. van der Meij
Helper aan de wal van 
reddingstation Wijk aan Zee
Van 1967 tot 1978
Overleden op 8 maart 2008

C.R. Dikken
Plaatvervangend schipper van 
reddingstation Den Oever
Van 2000 tot 2007
Overleden op 26 maart 2008  
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W.J. Robijn 
Secretaris/penningmeester 
plaatselijke commissie en
reddingwinkelhouder van 
reddingstation Cadzand
Van 1994 tot 2005
Overleden op 26 april 2007

A.H. Huizenga
Secretaris van reddingstation Elburg
Van 2006 tot 2007
Overleden op 24 mei 2007 

J. van Loo
Roeiredder bij reddingstation 
Egmond aan Zee, daarna bij 
reddingstation Texel-De Cocksdorp 
opstapper en plaatsvervangend 
schipper
Van 1932 tot 1972
Overleden op 26 mei 2007 

H.J. Weewer
Opstapper van reddingstation 
Terschelling
Van 1958 tot 1965 
Overleden op 6 juni 2007 

M. Lier
Hoofd administratie en 
boekhouding hoofdkantoor KNRM
Van 1976 tot 1985
Overleden op 12 juni 2007 

J. Kedde
Motordrijver bij het voormalige 
reddingstation Nijkerk
Van 1961 tot 1965
Overleden op 3 augustus 2007 

C. Toet
Helper/opstapper van 
reddingstation Scheveningen
Van 2005 tot 2007
Overleden op 12 augustus 2007 

J. Zwart
Walbaas van het reddingstation 
Egmond aan Zee
Van 1972 tot 1994
Overleden op 20 augustus 2007 

A. Schipper
lid van de plaatselijke commissie 
reddingstation Texel
Van 1989 tot 1994
Overleden op 29 augustus 2007 

A.J. Smit 
Vuurleider van reddingstation 
Noordwijk aan Zee
Van 1961 tot 1991
Overleden op 22 september 2007

A. Zwart
Opstapper van reddingstation 
Egmond aan Zee
Van 1966 tot 1996
Overleden op 3 oktober 2007 

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

Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl
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Reddingstations en -materieel

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
Kitty Roosmale Nepveu *  2008  Scheveningen
Antoinette *  2009  Stellendam (in aanbouw)

 18,8 x 6,1 x 1,05 m, 2 x 1.000 pk, 32 knopen
 120 geredden, 6 bemanning 

JOHANNES FREDERIK KLASSE
Prinses Margriet * 1990 Stellendam
Jan van Engelenburg * 1990  Hansweert
Graaf van Bylandt * 1996  Vlieland
Jan en Titia Visser *  1996  Eemshaven
Kapiteins Hazewinkel * 1997 Urk
Christien * 1993 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
Valentijn * 1990 reserve
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
 10,6 x 4,1 x 0,75 m, 2 x 430 pk, 34 knopen
 50 geredden, 4 bemanning

Harder * 1987 Noordland-Burghsluis
Johanna Margareta * 2003 Den Oever
Martijn Koenraad Hof * 1995 reserve
DRB 49 2005 Dordrecht
 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
Orca 2002 Elburg
Gooier 2006 Huizen
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
Griend * 2006   Ouddorp
Maria Paula * 2006 Reserve
Veronica * 2007 Harlingen
Neeltje Struijs * 2007 Stellendam
Corrie Dijkstra-Van Elk * 2007 Reserve
Engelina * 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
 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
Meerval  1996 Vlieland
Zalm * 1992 De Koog
Forel 1994 Breskens
Fint  1992 Scheveningen
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

19 kusthulpverleningsvoertuig Unimog en Ginaf.

3 seatracs, waterdichte rupsvoertuigen voor lancering.

11 waterdichte tractoren en bootwagens voor lancering.

43 boothuizen en bergplaatsen met bemanningsverblijf.

13 hijskranen en takels t.b.v. reddingboten.

8 pontons en loopbruggen, waarvan drie met tankinstallaties.

22 waltanks met pompinstallatie.

17 trailers t.b.v. reddingboten en aanhangers.

1 vrachtwagen t.b.v. transport reddingboten.

* Deze reddingboten werden de KNRM geschonken
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Redden in vreemde omgeving
Den Oever - 23 februari 

Wind: ZO 3

Eigenlijk was de reddingboot Annie Poulisse onderweg 
na een ‘knippen en scherenbeurt’ van de werf naar huis 
toen de havendienst van Den Oever, vlak na het verlaten 
van de sluis, de reddingboot uit Zandvoort aanriep. In de 
sluiskom lag al enige tijd een visbootje voor anker en de 
havendienst vroeg of de reddingboot even een kijkje wil 
nemen. Toen ze langzij kwamen bleek dat de stalen vlet 
WR 332 weliswaar voor anker lag, maar dat de accu van 
de buitenboordmotor dienst weigerde. Dat maakte dat 
de jonge opvarenden niet anker op konden. 

De bemanning van de Annie Poulisse besloot de vlet 
op sleeptouw te nemen en naar de vissershaven van 
Den Oever te brengen. Toen het transport een kwartier 
later arriveerde stond op de kant de schipper van het 
reddingstation Den Oever te wachten. Hij had vanaf de 
wal het bootje ook waargenomen en stond op het punt 
met zijn eigen boot of met de reddingboot assistentie 
te gaan verlenen, toen de ‘vreemde’ reddingboot er 
aankwam en de taak op zich nam. Na een heerlijk 
maaltje vis in de haven vervolgde de Zandvoorters hun 
reis naar huis. 

Aan het begin van de middag ging het alarm van 
station Elburg. Via 112 is er een melding gedaan 
door een kleine zeilboot zonder tuig met vier 
opvarenden. De net aangeschafte buitenboordmotor 
die aan het bootje was gehangen, was niet goed 
gemonteerd en verdween in het water. Met de 
harde wind dreef het bootje snel af. In het riet van 
het eiland De Ral bleef het bootje steken en vroeg 
het viertal via de mobiele telefoon om hulp. Binnen 
een kwartier was de reservereddingboot Jacoba 
Elisabeth ter plaatse. Ook de boot Bravo 3 van de 
reddingsbrigade Veluwemeer bleek op het water 
te zijn en kwam polshoogte nemen. Gezamenlijk 
werden de opvarenden van boord gehaald en weer 
bij de camping afgezet. 
De buitenboordmotor was 
niet meer te traceren.

Om kwart over drie ging voor de bemanning van 
station Stellendam voor de tweede keer de pieper. 
Om 10 uur in de morgen was de bemanning van 
schipper Eric Rodenhuis opgepiept voor een bootje 
met motorstoring. Nu was er een surfer in de 
problemen. Met een gebroken mast was hij op de 
Slijkplaat terecht gekomen. Eerst had een ander 
jacht geprobeerd de surfer te helpen maar deze kon 
vanwege de ondiepte niet dichtbij komen. Toen de 
reddingboot aankwam bij de surfer namen ze niet 
alleen de man, maar ook zijn uitrusting mee aan 
boord. Nadat de man was teruggebracht naar zijn 
auto keerde de reddingboot Prinses Margriet om 
half vijf terug op station. Vanaf dat moment bleef 
het voor de rest van de dag stil op de piepers van de 
bemanningen. 

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl

Reddingrapporten

Drukke zaterdag 
Diverse stations - 12 april

Wind: ZW 5-6

Op zaterdagmorgen 12 april ging om 8.15 uur de pieper 
van de bemanning van reddingstation Enkhuizen. De 
melding betrof een man over boord. Er stond een flinke 
zuidwesten wind van 6 Beaufort. In de vroege morgen 
was een zeiljacht met twee personen onderweg van 
Enkhuizen met als bestemming Stavoren. Ter hoogte 
van de KG-boei verloor één van de opvarenden het 
evenwicht en viel overboord. 

Pogingen van de achtergebleven opvarende om de 
over boord gevallen persoon weer aan boord te krijgen 
liepen op niets uit en via de mobiele telefoon werd 
er om hulp gevraagd. Aangezien de positie van zowel 
het zeiljacht als de man in het water niet duidelijk 
waren, werd direct groot alarm geslagen. Naast de 
reddingboten Watersport en de Rien Verloop van KNRM 

station Enkhuizen, werden ook de boten Bernardine en 
’t Span van de reddingsbrigades Medemblik en Andijk, 
de P85 en P175 van de waterpolitie Enkhuizen en een 
helikopter van de Kustwacht gealarmeerd.

Het zeiljacht werd gelukkig snel gevonden en met de 
verschillende zoekeenheden werd gezocht naar de 
overboord gevallen persoon. Na geruime tijd werd het 
slachtoffer door de P175 gevonden met een geactiveerd 
reddingvest om. De persoon bleek zwaar onderkoeld en 
had een lichaamstemperatuur van 24 graden. 
Aan boord van de politieboot startte de reanimatie 
terwijl er in volle vaart koers werd gezet naar de haven 
van Enkhuizen. Daar nam het ambulancepersoneel de 
medische zorg over en werd het onderkoelde slachtoffer 
naar de inmiddels ook gelande trauma helikopter 
gebracht om in het VU-ziekenhuis in Amsterdam verder 
behandeld te worden. Zijn lichaamstemperatuur werd 
naar 34 graden gebracht, maar later die dag overleed de 
man aan de gevolgen van de onderkoeling. 
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medische evacuatie uitgevoerd 
moest worden vanaf het 
zelfde schip….

Woensdag 27 februari rond 
half tien in de ochtend 
werd er door de Kustwacht 

alarm gegeven voor een medevac. Aan boord van 
dezelfde Oranje bevond zich een opvarende die een 
chemische vloeistof over het gezicht had gekregen en 
dringend naar het ziekenhuis vervoerd moest worden. 
Reddingboot Jan van Engelenburg koerste naar de 
opgegeven positie terwijl de zuiger koers zette richting 
Scheveningen. Op 6 mijl buiten de pieren ontmoetten de 
schepen elkaar en stapten de patiënt en zijn begeleider 
over op de reddingboot. Via het Kustwachtcentrum 
werd er een ambulance besteld die de man, bij aankomst 
in de eerste haven, naar het ziekenhuis bracht. 

Jacht zinkt
Enkhuizen - 30 maart 

Wind: ZW 5

Reddingstation Enkhuizen en 
reddingsbrigade Medemblik werden 
gealarmeerd voor een schip dat 
water maakte. Het jacht had via 
de telefoon alarm geslagen, maar 
de opvarenden wisten niet precies 
waar ze zich bevonden. Het schip 
was vertrokken uit Stavoren richting 
Enkhuizen, had zijn koers verlegd 
naar Medemblik en de beller wist te 
vertellen dat hij vlak bij groene en 

rode boeien zat! De Bernadine van 
Medemblik koerste naar de boeien 
bij Oude Zeug en de Watersport 
naar die bij iacon om het jacht te 
traceren. Toen uiteindelijk toch een 
boeinummer werd doorgegeven 
bleek de Watersport het dichtste in 
de buurt.

De berger was ook ter plaatse en 
zette een man over op het scheepje 
dat nog maar weinig vrijboord had. 
Toen de Watersport langzij kwam 
werden eerst de mensen van het 
jacht afgehaald voordat er een 

opstapper met pompslangen werd 
overgezet. Het jacht liep ondanks de 
pomppogingen vol en zonk met de 
opstapper en de berger aan boord. 
De berger had geen droogpak aan 
en werd door de opstappers van 
de Watersport opgepikt en op het 
bergingsvaartuig gezet.  

De positie waar het jacht afzonk 
werd met stootwillen gemarkeerd. 
De reddingboten keerden terug naar 
het station waar de opvarenden even 
op adem konden komen voordat ze 
werden opgehaald. 

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Fatale duik
Ouddorp - 30 maart 2008

Wind: ZW 4

Met de reserve reddingboot Corrie Dijkstra-van Elk, de 
tijdelijke vervanger van de Griend, voer de bemanning 
van station Ouddorp uit voor het bergen van een stof-
felijk overschot. Uit het verslag van schipper Willem van 
Sighem: “Omstreeks 12.40 uur werden de politie, ambu-
lance en de traumaheli opgeroepen voor een duikongeval 
in de omgeving van de Preekhilpolder te Ouddorp. Enige 
tijd later werd ook de Ouddorpse brandweer opgepiept. 
Het bleek te gaan om een duikongeval waarbij tijdens 
het duiken door drie personen er één van hen aangaf zich 
niet goed te voelen. Door zijn duikmaten werd het slacht-
offer aan wal gebracht bij de dijk van de Preekhilpolder. 
Daar het slachtoffer geen tekenen van leven meer ver-
toonde werd hij door zijn duikmaten gereanimeerd. 
Ondanks deze levensreddende handeling is de duiker 
overleden. Gelet op de grote afstand tussen de weg en 
de locatie op de dijk werd besloten om het stoffelijk over-
schot met behulp van de reddingboot naar de ambulance 
te brengen. Dit werd vervolgens door de bemanning van 
de Corrie Dijkstra - van Elk uitgevoerd.”

Brand aan boord
Urk - 12 februari 

Wind: NO 1

Nog geen drie dagen na de indienststelling van de 
Kapiteins Hazewinkel kreeg de nieuwe reddingboot 
van Urk letterlijk en figuurlijk haar vuurdoop. Om zes 
minuten over half twaalf dinsdagavond ging de pieper 
voor een Prio 1 melding: brand aan boord. 

Uit het verslag van schipper Dirk Korf:
“Gealarmeerd voor een brand aan boord van een binnen-
vaartschip. Gebeld met de AC voor brandweerassistentie. 
De Willemtje vooruit gestuurd voor een verkenning en 
de Kapiteins Hazewinkel nam de brandweer aan boord. 
Er bleek brand in de voorpiek te zijn ontstaan door 
laswerkzaamheden eerder op de dag. De opvarenden 
waren niet in gevaar en een 2e binnenvaartschip lag 
ernaast voor assistentie. Met de brandweer ter plaatse 

Medische evacuatie vanaf 
sleephopperzuiger 
Scheveningen - 27 februari 2008 

Wind: W7

Op 23 februari oefende de bemanning van de Noordwijkse 
reddingboot Paul Johannes twee medische evacuaties 
vanaf de sleephopperzuiger “Oranje” van Boskalis, die op 
dat moment werkzaam was voor de kust van Noordwijk 
(zie foto's). Tijdens de geslaagde oefening kon niemand 
bedenken dat vier dagen later er daadwerkelijk een 

Sloep maakt water
Huizen - 1 maart 2008 

Wind: W7

Het waait een stevige west 7 als het alarm van redding-
station Huizen afgaat voor een melding. Via de 
telefoon was er een melding binnengekomen van een 
hagelnieuwe 25 voets sloep die water maakte nabij de 
Stichtse brug. 
Omdat de situatie niet duidelijk was, werden ook 
de reddingbrigades van Naarden en Blaricum 
gealarmeerd. Op het water werd het al snel duidelijk 
dat de sloep vlakbij de haven voer en op eigen kracht 
in staat was om de haven te bereiken. De reddingboten 
Gooier en Huizer gaven richting en houden het 
schip in de luwte. Vlakbij de haven werd de sloep 
leeggepompt. De hevelwerking van het toilet bleek de 
oorzaak van het probleem.
Voor de zekerheid werd de havenmeester van de 
jachthaven gevraagd om de boot op het droge te 
zetten voor nadere inspectie en eventuele milieuschade 
van het verontreinigde water in de boot. 

gekomen en met behulp van de pompinstallatie van 
de Kapiteins Hazewinkel de kleine, maar hevige brand 
geblust. Na controle of alles goed geblust was en geen 
gevaar meer opleverde, de spullen weer ingepakt.” Om 
half twee ’s nachts meerden de twee reddingboten weer 
af in de haven van Urk
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Zoekaktie Lauwersmeer
Lauwersoog - 3 april 2008

Wind: NW 5

Plaatsvervangend schipper Jan Jansma wordt gebeld 
door de vader van een jongen die met een jachtje 
onderweg is van Zoutkamp naar Lauwersoog maar aan 
de grond is gelopen. Jansma laat de
reddingboot Palace Noordwijk alarmeren terwijl hij 
contact opneemt met de opvarende. Hoewel de mobiele 
telefoon bijna op is, kan hij nog net vertellen waar hij 
ongeveer zit, maar daarna wordt het contact verbroken. 
De Palace Noordwijk maakt zoekslagen, maar door de 
invallende duisternis en het ontbreken van een lichtje 
aan boord, wordt het er niet makkelijker op.

Uit het verslag:
“Als na een half uur nog niks is gevonden besluit ik 
in overleg met het KWC om de brandweerboot van 
Zoutkamp in te zetten. Ook deze komt ter plaatse. Na 
overleg met de Palace Noorwijk besloten om met de 
brandweerboot zo oost mogelijk van het Jaap Deensgat 
te laten zoeken en de Palace Noordwijk in de Vlinderbalg. 
Na enige tijd vindt de brandweerboot het jachtje en 
probeert erbij te komen. Dit lukt. Het jacht zit zo geboeid 
dat besloten wordt om de opvarende eraf te halen en op 
de Palace Noordwijk te zetten. Ik vraag aan de bemanning 
hoe de toestand van de opvarende is. Ze vertrouwen het 
niet. Ik bestel een ambulance en laat de reddingboot 
naar boothuis Anno Jan Baas varen. Het ambulance 
personeel ontfermt zich over de drenkeling en constateert 

een temperatuur van 35.4 graden. 
De man wordt ingepakt en komt 
weer op verhaal. Ik laat de man 
naar boothuis Titia Visser brengen 
alwaar wij hete thee serveren. Als 
de man weer op verhaal is kan hij 
weer met zijn vader huiswaarts 
keren. Dit echter wel met een 
aanmeldingsformulier in de hand.”

De volgende dag keert de 
bemanning nog een keer terug 
naar de plek om het scheepje 
los te trekken. Het jacht gaat op 
eigen kracht naar Lauwersoog 
onder begeleiding van de Palace 
Noordwijk.

Onderkoelde meisjes van 14 en 1� jaar uit zee gered
Noordwijk aan Zee - 8 mei 2008

Wind: NO 4 

Begin mei stond er een aantal dagen een oostelijke en daarmee aflandige 
wind. De Redding Maatschappij voer in die dagen herhaaldelijk uit voor 
mensen die op een luchtbed, in een bootje of op een zwemband te ver 
waren afgedreven van het strand. Ter hoogte van de Langevelderslag dreven 
twee meisjes van 14 en 15 jaar, elk in een opblaasband, ca. 1 km uit de kust 
toen het alarm ging voor de bemanning van Noordwijk. Een paar jongens 
in een opblaas rubberbootje waren de zwemmers te hulp geschoten maar 
zij konden door de sterke aflandige wind en onderstroming de meisjes ook 
niet meer terug naar het strand krijgen. Bij aankomst van de reddingboot 
Paul Johannes hadden de jongens al een van de twee meisjes uit het water 
gehaald en aan boord van het rubberbootje genomen. Aangekomen bij 
de drenkelingen aarzelde de bemanning geen moment en sprong een 
opstapper in het water om de meisjes aan boord van de Paul Johannes te 
krijgen. Aangezien beide meisjes zwaar onderkoeld waren is er direct een 
ambulance besteld. De slachtoffers werden ingepakt in dekens en er werd 
met spoed terug naar de Seatrac in Noordwijk gevaren. De twee meisjes 
werden het kusthulpverleningsvoertuig ingedragen en naar het boothuis 
gebracht waar ze met de gereedstaande ambulances naar het LUMC 
werden gestuurd. Een van de twee meisjes is de volgende dag ’s avonds pas 
ontslagen uit het ziekenhuis. Het andere meisje begon in de ambulance 
weer wat op te warmen en mocht eerder naar huis

Van de dienstdoende politieman kregen de Noordwijkers de volgende 
informatie: “Een van de meisjes vertelde dat ze continu probeerden een 
voet aan de grond te houden vanwege de aflandige wind. Echter vlak na 
de zandbank verloren zij het contact met de grond en dreven zij al snel van 
de kust af. Samen spraken ze af dat ze op de luchtbanden zouden blijven 
en niet terug zouden zwemmen naar de kust. Beiden hadden ze wel door 
dat de temperatuur van het water veel te laag was om het stuk te gaan 
zwemmen. De angst zat inmiddels in de benen bij de meiden en zij waren 
heel blij dat de hulp kwam.”

Medische evacuatie met 
reserveboot
Noordland - 27 maart

Wind: Variabel 2

Uit het verslag van plaats-
vervangend schipper Jacob van 
der Laan:
“Te 00.37 uur gealarmeerd voor 
een medische evacuatie prio 1. Te 
00.55 uur Dorus Rijkers bemand en 
klaar om te vertrekken. Via KWC 
- Den Helder begrepen dat we 
moesten wachten op ambulance 
personeel. De medische evacuatie 
betrof een bemanningslid 
met verschijnselen van een 
blindedarmontsteking aan boord 
van de motortanker AGIASMA 
ten anker in het ankergebied 
Steenbank, ongeveer 15 mijl 
WNW van het station. Te 01.05 uur 
ambulancepersoneel aan boord. 
Te 01.10 uur vertrokken. Tijdens 
de heenreis contact gezocht met 
het schip en bijzonderheden 
m.b.t. patiënt opgevraagd. Te 
01.40 uur langszij de Agiasma 
en onze eigen opstapper èn 
verpleegkundige Arno de 
Landmeter overgezet om te zien 
of de patiënt zelf goed kon lopen. 
Vanwege de deining besloten 
geen ambulance personeel over 
te zetten. Te 01.50 uur Arno en 
de Filippijnse messbediende weer 
via de accommodatieladder aan 
boord genomen. Te 02.20 uur 
tussen de pieren van Noordland 
en om 02.25 uur gemeerd aan 
het station. Vervolgens de patiënt 
naar de gereedstaande ambulance 
gebracht. Nog even via de VHF 
aan de Agiasma laten weten dat 
hun bemanningslid veilig met de 
ambulance onderweg was naar 
het ziekenhuis in Goes. Te 02.45 
uur de Dorus weer gereed voor de 
volgende actie.”

Station Dordrecht voer 
uit voor de melding 
vaartuig maakt water. Op 
het Zuid Maartensgat lag 
een zinkende kajuitboot 
met drie volwassenen 
en drie kinderen aan 
het dek. Nadat de 
mensen aan boord waren 
genomen werden deze 
eerst teruggebracht naar 
het station om even op 
adem te komen van het 

hachelijke avontuur. 
Daarna werd er terug-
gevaren naar het bootje. 
Het jacht was over een 
stenen rij gevaren en 
had een gat van circa 15 
centimeter doorsnee in de 
romp. Na het leegpompen 
werd het jacht provisorisch 
gedicht en naar de wal 
gebracht. De beide gezin-
nen zijn Redder aan de 
Wal geworden. 

6 personen ternauwernood
gered van zinkend jacht
Dordrecht - 11 mei 2008

Wind: ZO 2

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl
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Paraglider stort neer
Noordwijk - 6 april

Wind W5

In Noordwijk stortte een paraglider neer die door 
zijn parachute enkele meters werd meegesleurd. De 
strandpolitie trof de man aan en alarmeerde daarop 
de ambulance en het kusthulpverleningsvoertuig 
(khv) van de KNRM. De truck wachtte op de 
ambulancemedewerkers die mee gingen met de 
truck. Met een draadschaar werd het prikkeldraad 
doorgeknipt om zo dicht mogelijk bij de patiënt te 
kunnen komen. De man had pijn in zijn onderrug 
en werd op een back-board gelegd en met het khv 
naar het boothuis vervoerd. Daar werd de patiënt 
overgeladen in de ambulance en naar het ziekenhuis 
vervoerd. 

Vast op de Noorderhaaks
Den Helder/Texel - 20 maart 

Wind: NW 7

Om half elf ’s avonds ging het alarm van de beman-
ning van station Den Helder. Op de Zuidwestpunt van 
de Haaksgronden blijkt het motorjacht Fifty Fifty aan 
de grond gelopen. 

Er staan deze avond zware grondzeeën en daardoor 
kan de Joke Dijkstra niet dichtbij het jacht komen. 
Onder de driekoppige Deense bemanning aan boord 
van het gestrande jacht is er geen paniek. Ze blijken 
vetrokken te zijn vanaf Chatham (Engeland) en waren 
onderweg naar Den Helder, maar moeten een boei 
gemist hebben waardoor zij verkeerd uitkwamen en 
met redelijke vaart op de Zuiderhaaks zijn gelopen. 
De inmiddels ook opgeroepen reddingboot Francine 
Kroesen van Texel zet een opstapper over boord 
om poolshoogte te nemen aan boord van het 
dubbelschroefsjacht. De Denen geven aan niet van 

boord te willen, maar schipper Coen Bot adviseert de 
boot wel het anker uit te zetten zodat het jacht bij 
opkomend tij met de kop naar open water komt te 
liggen en het niet verder op de plaat wordt gezet. 

In afwachting van het hoogwater keert de Joke Dijkstra 
samen met de collega’s van de Francine Kroesen terug 
naar de haven in Den Helder. In het boothuis luistert de 
bemanning bij de koffie naar kanaal 16 en bespreken de 
situatie van het jacht en de omstandigheden ter plaatse. 
Om 3.10 uur gaat het alarm de tweede keer. Nu ook 
voor reddingboot Zalm van Texel De Koog en de Koen 
Oberman van Callantsoog. Uit veiligheidsoverwegingen, 
zodat de drie kleinere reddingboten elkaar kunnen 
assisteren op de ondiepten. 

Om tien voor vier ’s nachts ontvangt de Joke Dijkstra 
een melding van een man over boord. Het is onbekend 
van welk vaartuig het is, maar het blijkt even later om 
schipper Marcel Hollander van de Koen Oberman te 
gaan, die in een grondzee overboord was geslagen. 

Hij wordt binnen een paar minuten weer aan boord 
genomen door de twee overgebleven bemanningsleden 
en mankeert gelukkig niks. 

Flinke zeegang en zware branding verhinderen om dicht 
bij het motorjacht te komen. Daarom wordt er overleg 
gevoerd tussen alle boten. Om 4 uur wordt het besluit 
genomen dat de risico’s voor de reddingboten en hun 
bemanning te groot zijn om iets voor de Fifty-Fifty te 
kunnen betekenen. 
Omdat de opvarenden slechts twee reddingvesten 
en geen overlevingspakken aan boord hebben, is 
van boord gaan, en lopend naar de oostpunt van de 
Haaksgrondente gaan te riskant. Daarom wordt een 
reddinghelikopter ingezet. De Koen Oberman en 
Francine Kroesen blijven stand-by omdat de komst van 
de heli even op zich laat wachten. Het is al bijna half 
zes in de ochtend als de opvarenden van boord worden 
gehoist en bijna zes uur als de reddingboten weer retour 
station gaan. 

Nieuwe booteigenaar 
heeft hulp nodig
Urk - 24 april 2008

Wind: Z4

In het voorjaar voer de KNRM regel-
matig uit voor nieuwe booteige-
naren. Mensen die een nieuw schip 
kochten en direct een flinke afstand 
op het water moesten afleggen 
voordat de nieuwe thuishaven in 
zicht was. Reddingstation Urk voer 
dit jaar al meerdere malen uit voor 
zo’n kersverse eigenaar. 

Op 24 april was het voor een 
speedboot die van Ketelhaven naar 
Amsterdam voer, maar vast kwam te 
zitten op het Vossemeer. Niet dat de 
opvarenden meteen alarm sloegen, 
maar na een paar uur tevergeefs 
proberen los te komen besloten de 
twee opvarenden maar advies in 
te winnen bij een passerend Duits 
jacht. Uiteindelijk werd via 112 
de Kustwacht gealarmeerd die de 
pagers van de Urkers over liet gaan. 

De plaatselijke berger spoedde zich 
eveneens naar het Vossemeer met 
de vraag hij iets kon betekenen voor 
de onfortuinlijke watersporters. 
Deze kon echter niets anders doen 
dan standby blijven omdat de 
sleeptros aan boord van zijn boot 
niet lang genoeg was. De Kapiteins 

Hazewinkel kwam met een lange 
sleeplijn ter plaatse om de boot met 
bemanning uit het ondiepe water 
naar de vaargeul te begeleiden
In een mum van tijd was dat dan ook 
gebeurd en konden de reddingboten 
terug naar het station. 

Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl
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Twee zinkende jachten in een nacht 
IJmuiden, Zandvoort en Katwijk, 1 mei 2008

Wind: N 4-7

Drie reddingboten waren in de nacht en vroege 
ochtend van 1 mei in touw voor zinkende jachten 
ter hoogte van IJmuiden en Zandvoort. Beide 
incidenten stonden geheel los van elkaar. Zeven 
opvarenden werden van hun zinkende schip gehaald 
en in IJmuiden aan wal gebracht. De zeiljachten zijn 
verloren gegaan.
Omstreeks 02.00 uur ontving het Kustwachtcentrum 
in Den Helder een noodbericht van het jacht ‘Regina’, 
dat zich op ongeveer 65 kilometer west van IJmuiden 
bevond. Het zeiljacht had een gebroken mast nadat 
het in aanvaring was gekomen met een coaster. Aan 
boord waren vier opvarenden. De reddingboot van 
IJmuiden en een helikopter van de Koninklijke Marine 
spoedden zich naar de opgegeven positie. Vanwege 
de weersomstandigheden kon een te hulp gesneld 
vrachtschip de opvarenden van het jacht niet aan 
boord nemen. Ook de helikopter, die een heliredder 

op het jacht had afgezet wachtte bij voorkeur de hulp 
van de reddingboot af. Alle opvarenden zijn later 
veilig aan boord van de reddingboot ‘Koos van Messel’ 
genomen. Het jacht is korte tijd later gezonken. 

Een paar uur later meldde het zeiljacht ‘Phantom’ met 
drie personen aan boord water te maken op ongeveer 
9 kilometer ten westen van Zandvoort. De reddingboot 
van Katwijk, die al voor een zoekactie gealarmeerd 
was, spoedde zich naar de opgegeven positie en ook de 
Zandvoortse reddingboot werd gealarmeerd. Pogingen 
om met pompen het jacht drijvende te houden zijn 

mislukt. De opvarenden zijn daarop veilig aan boord van 
de reddingboot van Zandvoort genomen. 

De geredden zijn in het bemanningsverblijf van de KNRM 
in IJmuiden opgevangen. Ze zijn voorzien van eten en 
drinken en droge kleding. De politie onderzocht de 
toedracht van beide incidenten. Dat twee zeiljachten in 
één nacht zinken in hetzelfde kustgebied is zeldzaam. 
De omstandigheden waren ongemakkelijk: een harde 
noordenwind, kracht 7 Beaufort en een ruwe zee. Dankzij 
de goede noodapparatuur, goede communicatiemiddelen 
en coördinatie konden zeven mensen worden gered.

Zand!
Cadzand - 3 mei 2008

Wind: NO3

Een Duitse familie had een 
vakantie aan zee geboekt en 
brachten met het mooie weer 
de dagen door op het strand. 
Terwijl vader en moeder bij het 
water vertoefden, was de zoon 
van twaalf druk doende een 
flinke kuil te graven onder aan 
het duin. Eerst kreeg hij nog hulp 
van zijn zusje, maar later schepte 
hij er in zijn eentje vrolijk op 
los. Ergens aan het begin van de 
middag sloeg het noodlot toe 
toen de jongen onder het zand 
bedolven werd. Het zusje ontdekte 
haar broer en zag alleen een paar 
benen boven het zand uitsteken. 
Ze haalde snel haar vader erbij. Bij 
terugkomst zijn al enkele mensen 
aan het graven om de jongen te 
bevrijden uit zijn benaderde 
positie, maar de vader reageerde 
resoluut en pakte de benen van 
zijn zoon en trok hem in één keer 
uit het zand.

De jongen bleek al een tijdje 
onder het zand te hebben 
gelegen en was bewusteloos. 
Een op het strand aanwezige arts 
reanimeerde de jongen totdat 
zijn eigen ademhaling weer op 
gang kwam. De jongen werd in 
het kusthulpveleningsvoertuig 
gelegd en naar de klaar staande 
ambulance vervoerd. Deze 
bracht de jongen naar een 
ziekenhuis in België. Enkele 
KNRM vrijwilligers begeleiden en 
ondersteunen de ouders, naar en 
in het ziekenhuis. Gelukkig kon 
de jongen na een paar dagen het 
ziekenhuis verlaten.

Boterhammen in de nacht
Marken - 17 mei 2008

Wind: NO 3 

Het was zaterdagochtend 2.38 
uur toen de bemanning van 
reddingstation Marken de pieper 
hoorde afgaan. Aan de oostkant 
van Marken bleek er een zeiljacht 
op de dijk te liggen. De opvarenden 
stonden op de wal en het schip lag 
als verloren op de basaltblokken te 
bonken. 

Na het uitvaren van beide 
reddingboten, sprongen twee 
bemanningsleden in hun auto om 
de opvarenden van het jacht, die 
op de dijk stonden te kleumen, op 
te vangen. De bemanning van de 
reddingboot Hendrik Jacob bracht 
de sleeptros van de reddingboot 
Frans Verkade over naar het jachtje. 
Nadat de sleepverbinding was 
gemaakt trok de Frans Verkade 
het zeiljacht los naar open water. 
Al snel bleek dat het jacht water 

maakte en werd er een opstapper, 
mèt pomp, overgezet. Terwijl 
het scheepje naar de haven 
van Volendam werd gebracht, 
slingerde het bootje, door de 
hoge golven en het ontbreken 
van het roer, dat bij de stranding 
werd verloren, alle kanten op. In 
de haven werd het scheepje met 
hulp van de brandweer verder 
leeggepompt. Op de helling van de 
jachthaven werd het jacht op het 
droge gezet. 

In het boothuis werden 
ondertussen de twee opvarenden 
opgevangen om bij te komen van 
de schrik en om op te warmen.  Eén 
van de opstappers reed zelfs nog 
naar huis om wat boterhammen 
klaar te maken voor de 
drenkelingen, die honger hadden 
gekregen. Na de boterhammen, 
een kop koffie en met droge kleren 
aan, werden zij per taxi huiswaarts 
gebracht. 

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl



�6  De Reddingboot  verslag 200 �7  De Reddingboot  verslag 200

Nationale Reddingbootdag 2008

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



��  De Reddingboot  verslag 200 �9  De Reddingboot  verslag 200

Nummer 1  februari 1911

De Reddingboot verscheen met als doel meer 
informatie te verschaffen aan de donateurs dan 
alleen via het jaarverslag. De Reddingboot zou 
verschijnen “…zoo dikwijls daartoe aanleiding 
bestaat, en kosteloos worden toegezonden 
aan hen, die onze Maatschappij helpen 
instandhouden”. (Rechts: H. de Booij)

Na de oprichting in 1824 moest de reddingmaatschap-
pij het nog 87 jaar zonder ‘orgaan’ doen. Communicatie 
ging vooral mondeling; het ‘schuytepraetje’ in de trek-
schuit was het opinievormend equivalent van de moder-
ne column. Ontwikkelde Nederlanders lazen kranten, 
velen vonden dat poelen van geestelijk verval, getuige 
Bosboom Toussaint‘s Don Abbindio II, de man die geene 
couranten leest’. Kranten verschenen twee keer per week 
en dienden ook de reddingmaatschappijen tot medium 

naar mogelijke weldoeners: vermogende particulieren, 
rederij-, bank- en verzekeringswereld. Overige vader-
landers hielden ternauwernood zichzelf boven water. Als 
de aardappeloogst mislukte, zoals in 1845/1846, heerste 
honger; een jaar later sloeg cholera toe. 

In de tweede helft van de 19e eeuw zorgden spoor-
wegen, telegrafie, fotografie en de telefoon voor snel-
lere berichtgeving; typemachine en zetmachine maak-
ten het mogelijk kranten actueler, sneller, smakelijker 
en goedkoper te maken. Verschijningsfrequenties en 
 oplagen gingen omhoog; het uitgeven van bladen voor 
beperkte doelgroepen werd haalbaar. 

Bij zijn aantreden in 1906 als bestuurslid/secretaris van 
de NZHRM trof de luitenant-ter-zee der 1e klasse H. de 
Booy een slaperige boel aan: van bestuur was nauwelijks 
sprake, de stations verwaarloosden hun materieel en 
oefenden te weinig. Het contact met contribuanten, 
potentiële erflaters en bedrijven beperkte zich tot 
toezending van een gortdroog jaarverslag. De Booy 
bracht samenhang en pakte de verbetering van 
materieel aan. Met Daan Goedkoop ontwierp hij een 
motorreddingboot, de ‘Jhr Mr J.W.H. Rutgers van 
Rozenburg’, die in 1907 het water raakte. 

Voor zijn nieuwbouwplannen had De Booy extra geld 
nodig; met de toen slechts 125 contribuanten kon 
de voor exploitatie benodigde f 40.000,- onmogelijk 
bijeen worden gesprokkeld. Zeezeilen voor het plezier 
was zeldzaam, weinig burgers hadden enige binding 
met de zee. De Booy besloot die binding de huiskamer 
binnen te brengen. In februari 1911 verscheen de eerste 
‘De Reddingboot’. Het nieuwe blad berichtte over 
spannende reddingbootacties en stoere bemanningen: 

de cijfers van het jaarverslag verdwenen naar de marge. 
‘De Reddingboot’ werd kosteloos toegezonden ‘zoo 
dikwijls daartoe aanleiding bestaat’ aan contribuanten 
en een geselecteerde groep gegoede burgers. De 
Booy schreef het blad zelf vol en ging het land in voor 
lezingen ‘met lichtbeelden’ over het reddingwezen. 
Met indrukwekkend resultaat: binnen een jaar 
verzevenvoudigde het aantal contribuanten, in 1924 
waren er al 3000.

In het eerste ‘Reddingboot’-nummer wordt Jacob 
Glas, alias 'Jaepie Jaepie’, herdacht, die van 1860 tot 
1903 de reddingboot van Egmond bemande, vanaf 
1889 als bootsman (schipper). Hij redde 130 mensen 
van scheepstypen die wij uit het museum kennen: 
brikken, barken, schoeners, stoomschepen, ‘Engelsche 
vischsmaks’, botters en loggers. Ook aandacht voor 
het afscheid van Dorus Rijkers op 6 maart 1911, na 38 
tochten en 487 geredden sinds 1872. Dat alles in open 
roeiboten bij zware storm en wintertij rond de Razende 
Bol. Ook verbetering van het Friese reddingwezen 
werd beschreven: overname van de noodlijdende 
Harlinger Reddingmaatschappij, waarbij de gammele 
roeireddingboot werd vervangen door een zelflozende 
vlet van 8,80m bij 2,60m, en oprichting van station 
Hindeloopen met net zo’n vlet, bedoeld voor hulp 
bij strandingen op de Makkumerwaard. Oudeschild 
kreeg een 6m vlet voor de Texelstroom. Rottumeroog, 
bewoond door voogd Toxopeus en zijn gezin met vier 
waterstaatswerklieden, vulde het grote gat tussen 
Schiermonnikoog en Borkum. Mankracht voor een 
roeireddingboot ontbrak en de NZHRM verstrekte 
Toxopeus een onzinkbare zeilboot, waarmee de 
reddingmaatschappij eigenlijk de overheid sponsorde!

Trots wordt de gloednieuwe ‘Brandaris’ beschreven: 
17,50m lang, de modernste motorreddingboot ter 
wereld. Het in 1910 in dienst gekomen schip kostte 
f 23.300,-. In oktober 1921 zou het onzinkbare 
wonderschip met alle hens vergaan. De Booy voelde de 

ontwikkelingen goed aan waar hij nog middenin zat: 
‘De ontploffingsmotor heeft zich nog niet zoodanig 
ontwikkeld dat wij die geschikt achten tot plaatsing in 
de (strandredding)boten (.........).’ Dit zou ‘thans nog 
den eisch van lichtheid en andere eischen, dien wij aan 
de strandbooten moeten stellen, teveel in den weg 
staan. Komt de motor echter tot eene samenstelling 
die haar wat bouw en betrouwbaarheid betreft, ook 
voor een strandboot geschikt maakt, dan zullen wij 
ook bij die booten daarmede proeven moeten nemen.’ 
De secretaris draalde niet: in 1924 waren er al zes 
motorreddingboten en een motorstrandreddingboot, 
naast 30 roeireddingboten wier geringe diepgang aan 
de kust nodig bleef. 

De motoren, ijzeren schepen met ingewikkelder 
technische uitrusting (vanaf 1928 zelfs radio’s) en 
beroepsschippers, vergden meer organisatie dan wat 
één man aankon. In 1930 kwam zoon H. Th. de Booy 
(Tom) in dienst als adjunct-secretaris. Pa gaf echter 
moeizaam werk uit handen, zodat Tom vooral artikelen 
over marinepolitiek schreef voor het Handelsblad 
en vakbladen -ook hij was oud-marineofficier. Zijn 
literaire ervaring zou uiteindelijk het Reddingwezen 
grote diensten bewijzen, in boeken en artikelen die de 
aanhang zeer verbreedden. In 1933 trad senior terug en 
kon jr serieus aan de slag.

Vanaf 1934 verscheen De Reddingboot in een 
moderner jasje en op vaste tijdstippen: in het voorjaar 
het jaarverslag met, naast de cijfers, beschrijvingen 
van diensten, en in de winter het Kerstnummer, met 
sfeervolle reddinghistoriën. Deze opzet is tot de fusie 
van beide reddingmaatschappijen in 1991 zo gebleven.
In het jaarverslag 1939 (nr 49), verschenen in mei 
1940, vergeleek De Booy de stand van het materieel 
met 1911. Destijds beschikte de NZHRM over twee 
motorreddingboten, begin 1940 waren dat er 17. Hij 
verwachtte dat eind 1940 alle belangrijke stations een 
motorreddingboot zouden hebben, met slechts zes 

Tweehonderd Reddingboten
Een historische beschouwing door Hans Vandersmissen, maritiem schrijver

Nummer 1 t/m 9 verscheen met een 
eenvoudige omslag. Reddingen, 
redders en reddingboten werden 
er in beschreven. Ieder nummer 
gaf aandacht aan fondsenwerving. 
Ter dekking van de kosten werd 
de achterpagina benut voor 
advertenties.
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Nummer 10  juli 1914

De schilder E.M. Eden maakte
tot 1933 de omslagen voor
De Reddingboot. 

roeiboten resterend. Op het moment van schrijven was 
Nederland nog niet in de oorlog betrokken, maar de 
Britse RNLI had reeds de handen vol aan getorpedeerde 
of op mijnen gelopen schepen. Vanwege de 
oorlogsdreiging waren ook in Nederland verschillende 
kustlichten gedoofd en benoorden de Waddeneilanden 
lagen mijnen; navigatie was hachelijk. Op 1 oktober 
1939 liep de mijnenveger ‘Jan van Gelder’ in het 
Boompkensdiep op een mijn. De ‘Brandaris’ (II) zocht 
vergeefs naar overlevenden. 
Onder deze dreigende omstandigheden was De Booy 
tevreden over een moderne vloot te beschikken. 
Onderwijl was hij als reserve officier opgeroepen, maar 
de marine gaf hem redelijk de ruimte. Zijn bezoeken 
aan stations werden echter veel schaarser, wat hem 
zwaar viel. Nummer 49 was ter perse toen de Duitsers 
binnenvielen; op een groen inlegvel riep De Booy de 
lezers dringend op om de reddingmaatschappij trouw te 
blijven. 
Bij zijn terugtreden in 1963 blikte H. Th. de Booy 
in Reddingboot nr 95 terug op de oorlogsjaren. Hij 
verhaalde hoe, bij een bezoek aan Terschelling in 
de barre winter van 1942, hij had laten weten: ‘als 
er vannacht alarm is moet je me wekken, dan ga 
ik mee.’ In zijn warme hotelmandje griezelend bij 
het natuurgeweld kreeg hij spijt. ‘s Nachts ontaard 
gestommel op de gang. ‘Daar heb je de poppen aan het 

dansen’ dacht hij, ‘nu is er geen ontkomen meer aan’. 
Het bleek een dronken hotelgast te zijn. Opgelucht 
besefte de secretaris ‘voor eens en voor altijd wàt het 
betekende voor een reddingbootbemanning om des 
nachts bij zulk hondeweer een warm bed te moeten 
verlaten en zonder aarzelen aan boord van een 
reddingboot de zware stormnacht in te varen.’ 

Terwijl verschijning van De Reddingboot vanaf eind 
1940 précair was door papierschaarste -de meeste 
Nederlandse tijdschriften werden verboden- en zowel 
de secretaris als bestuurslid F. de Boer enige tijd in het 
gevangenkamp St.Michielsgestel werden opgeborgen, 
schreef De Booy het blad trouw twee keer per jaar vol, al 
streepte de censuur steeds meer weg. In 1944 (nummer 
55) mocht niet meer worden gepubliceerd over het 
zoeken naar vliegtuigwrakken en het bergen van lijken. 
Het jaarverslag 1944, verschenen in de zomer van 1945, 
was eindelijk weer ongecensureerd. De vertikale blauwe 
band aan de linkerzijde van de cover was vervangen 
door een rood-wit-blauwe band.

In het Kerstnummer van 1947 (nr 63) schetst de secretaris 
het vlot herstel van oorlogsschade en looft hij het 
herstel van de contacten tussen reddingmaatschappijen 
tijdens de vijfde Internationale Reddingbootconferentie 
te Oslo. ‘Internationale tegenstellingen, waarop zo 
menige conferentie schipbreuk lijdt, bestaan niet bij 
het reddingwezen (...).’. De belangrijkste trouvailles 
kwamen uit de VS, maar de ZHMRS presenteerde een 
nieuw lijnwerpmortier, met de lijn opgeschoten in het 
projectiel.
 
Tom de Booy was een begenadigd schrijver; zoals hij
reddingverhalen schreef beleefde je ze mee. Bijvoor-
beeld de wonderbare redding van Klaas van der Zee op 
de Engelsmanplaat in september 1954. In 1909 had zijn 
vader reddingbootschipper Teerdstra uit een open praam 
bij Moddergat gered. Teerdstra stond weer quitte.
De Booy werd in 1963 afgelost door alweer een 

luitenant-ter-zee 1e klasse, Charles van der Zweep, die 
stroomlijning van de vloot en de kantoororganisatie 
energiek aanpakte. De oude heer bleef echter schrijven 
voor ‘De Reddingboot’. In 1970 werd die rol volledig 
overgenomen door de oud-schipper van Oostmahorn, 
Siep Zeeman. Deze voormalige coasterkapitein zocht een 
walfunctie en beschikte over de kracht van het woord, 
zowel in de Reddingboot als in zijn geestige lezingen in 
den lande. 

De vormgeving werd stapsgewijs iets levendiger, de 
foto’s werden beter en groter afgedrukt, maar het bleef, 
getrouw aan het cachet van de reddingmaatschappij 
zelf, eenvoudig. Terwijl men het allerwege in 
tijdschriftenland zocht in steeds meer kleuren en een 
‘glossier’ uitstraling, bewees Zeeman dat een blad 
toch in de eerste plaats zijn waarde ontleent aan de 
inhoud. Speelse koppen en gevoel voor het ongerijmde 
maakten ‘De Reddingboot’ veler favoriete maritieme 
lectuur, nog steeds met het jaarverslag in het voorjaar en 
diepgaander historiën in het decembernummer.  
In 1974 sierde het ‘150 reddingjaren’-logo de cover, afge-
lost door een reddingboei, vanaf het decembernummer 
1981 kreeg de coverfoto een -ongebruikelijk flitsende- 
oranje omlijsting en vijf jaar later kwamen er blauwe 
golfjes, maar verschijningsdata, opzet van de inhoud en 

zelfs de drukkerij van het eerste uur, 
Jacob van Campen te Amsterdam, 
bleven dezelfde. Ook de moeder aller 
veranderingen: de fusie in 1991 van 
KNZHRM met de KZHMRS, veranderde 
dat niet. 
 
In deze fusie speelde andermaal 
een oud-marine-officier op de 
directeursstoel de hoofdrol: Sip 
Wiebenga, die in 1989 na vijf jaar 
inwerken Ch. van der Zweep als 
directeur had afgelost. De bundeling 
van krachten in de KNRM gaf de 

afdeling publiciteit veel meer armslag en dat werd 
al snel duidelijk in ‘De Reddingboot’: de cover kreeg 
kleur evenals het binnenwerk. Meer opstappers namen 
camera’s mee, wat veel meer actiefoto’s opleverde. 
Vanaf 1997 kwam het winternummer, dat een steeds 
actueler karakter kreeg, in november en in 2000 
verschenen voorzichtig dunne ‘Reddingboot Actueel’ 
extra’s in maart en september. Sluipsgewijs werden 
ze dikker en sinds 2002 verschijnen vier volwaardige 
‘Reddingboten’ per jaar en nog kan slechts een deel van 
het sterk toegenomen aantal acties worden beschreven. 
Voor wie niets wil missen is daarom de website www.
knrm.nl een waardevolle aanvulling langszij ‘De 
Reddingboot’.

De contribuanten hebben dus een steeds betere 
‘deal’ gekregen en ook daarmee is ‘De Reddingboot’ 
representatief voor de hele KNRM: deze is het resultaat 
van zo’n zeldzame fusie waarbij, dankzij veel grotere 
efficiency, het geheel meer presteert dan de som 
der delen. Inmiddels is oud-marineofficier Wiebenga 
opgevolgd door oud-collega Roemer Boogaard, die sinds 
1997 heeft bewezen uitstekend te passen binnen de 
KNRM-traditie: behoudt het goede met een open oog 
voor wenselijke veranderingen. Reken op nog vele jaren 
‘De Reddingboot’ in de bus.    
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Nummer 24  juni 1925

In 1924 verscheen er geen nummer van
De Reddingboot. Het jubileumjaar van de 
100-jarige reddingmaatschappijen was 
te druk voor de secretaris om ook aan de 
redactie te werken. Met excuses verscheen 
in juni 1925 weer een nieuw nummer.

Door Dirk van der Meulen, hoofdredacteur van 
Weekblad Schuttevaer, het vakblad voor de
Rijn- en binnenvaart en oprichter/eigenaar van het 
internetplatform vaart.nl

Moderne binnenschepen zijn van alle 
gemakken voorzien. Een stuurhuis vol 
nautische apparatuur, een verhoogde 
den voor voldoende vrijboord, en 
motorvermogens waar je ‘u’ tegen 
zegt. Vaak zelfs dubbel uitgevoerd. 
Dus wat kan er dan nog fout gaan?! 
Schipper Jan Blonk van de Princess 
weet inmiddels beter. Hij werd 
zaterdag 29 maart met zijn, met 1700 
ton grind geladen motorvrachtschip 
compleet overvallen door plotselinge hoge golven bij de 
Rotterdamse Hoek tussen Urk en Lemmer. 
De Rotterdamse Hoek is berucht bij binnenschippers. 
Marker- en IJsselmeer zijn vrijwel de enige wateren waar 
de beroepsbinnenvaart regelmatig kennismaakt met de 
redders van de KNRM. De Princess was niet de eerste 
die daar (bijna) ten onder ging. In de 120 jaargangen 
van Weekblad Schuttevaer komt de Rotterdamse Hoek 
regelmatig voor. De Onderzoeksraad voor Veiligheid 
(toen nog: Raad voor de Transportveiligheid) onderzocht 
al eens tien vergelijkbare scheepsongevallen op ruim 
vaarwater en kwam met aanbevelingen voor schippers, 
brancheorganisaties in de beroepsvaart en voor de 
overheid. Regels en goede voornemens zijn niet altijd 
tegen de elementen bestand. Gelukkig zijn de redders 
wel steeds paraat…

Binnen twintig minuten
De Princess vervulde bij slecht weer in de vroege ochtend. 
Matroos Jaap Dooge zat opgesloten in zijn woning 
op het voorschip. Vluchten kon niet meer door de 

overkomende golven. Hij werd bevrijd 
door de KNRM, die binnen twintig 
minuten aanwezig was. Schipper Blonk 
bleef aan boord en probeerde met hulp 
van de redders van Urk, Lemmer en 
Enkhuizen met pompen te voorkomen 
dat het schip helemaal onder zou gaan. 
In Weekblad Schuttevaer zei Blonk 
over de plotselinge hoge golven: ‘We 

hebben een denneboom van 1,60 meter die 1,80 meter 
boven het water uitstak en ook nog eens een bulb van 
dertig centimeter en de voorspelling was West 6. Er was 
helemaal niets aan de hand. Totdat ik bij de Rotterdamse 
Hoek de koers verlegde en aanstuurde op de vaargeul 
naar Lemmer verliep alles normaal. Toen kwam er 
opeens een enorme golf op ons af met een hoogte van 
2,25 meter. En die gooide in één keer 300 tot 400 ton 
water in het open ruim.’
 
Golven van windkracht 9
De ervaren schipper Blonk kent het IJsselmeer, komt er 
elke tweede reis en weet hoe het zich gedraagt. ‘Naar 

ons idee hebben we nu met 
windkracht 6 golven gehad van 
windkracht 9.’ Hij verweert zich 
tegen de kritiek van collega’s. Na 
een paar dagen waren er zo’n 
100 reacties op de website Vaart!, 
deels opbeurend maar ook reacties 
waarin hem slecht zeemanschap 
werd verweten vanwege het 
varen zonder luiken. ‘We hebben 
een Fries aluminium luikenkap, 
dat zijn spatwaterluiken. Tegen 
zo’n vloedgolf waren die echt 
niet bestand geweest, die waren 
ingezakt.’
Blonk is in Schuttevaer zeer te 
spreken over de hulpverlening: 
‘Die jongens van de KNRM zijn 
fantastisch en ook Rijkswaterstaat 
en de politie deden wat ze 
konden. Al met al zijn we erg 
goed opgevangen. Die jongens 

van BTS ook. Goed, ze waren te laat, maar toen ze 
er eenmaal waren… Mensen die zó de handen uit de 
mouwen steken kom je niet veel meer tegen.’
De Princess is 86 meter lang, 6,5 jaar oud en meet 1815 ton. 
Het schip is op de werf helemaal leeggehaald. ‘Eigenlijk is 
alleen het casco nog goed. Er moeten nieuwe motoren in, 
nieuwe betimmering, bekabeling en alles moet worden 
schoongemaakt. Er is olie uit de tanks in de woning en de 
machinekamer gekomen, het is een verschrikkelijke bende. 
Alles zit onder de olie’, vertelde Blonk.

Lering
Zo’n ongeval gaat je als schipper niet in de koude 
kleren zitten. De Raad voor de Transportveiligheid 
onderzocht er in 2001 een tiental, vooral bedoeld om 
lering uit te (laten) trekken. Er was een groot aantal 
overeenkomsten. Onder andere het zeeklaar maken, 
de weerssituatie en de scheepsconstructies kwamen 
regelmatig als oorzaak terug.

Voor de hand liggend waren de aanbevelingen voor 
verbetering van de wet- en regelgeving met betrekking 
tot ruim water (zone 2), spatwater- en regendicht, veilig-
heidsafstand en het vrijboord van binnenvaartschepen. 
De Raad concludeerde dat ‘menig gebruiker van het 
Marker- en IJsselmeer een veilige vaart onder de heer-
sende omstandigheden op dit ruime water onderschat’. 
Afgezien van uitgebreidere informatie over het weer en 
de golfhoogten is er na het onderzoek in concrete zin 
weinig veranderd. Of het moet al zijn dat meer schippers 
bij windkracht 6 of meer blijven wachten voor ze het 
ruime water op gaan. De Princess drukt ze opnieuw met 
de neus op de feiten.

KNRM en beroepsvaart
Rotterdamse Hoek bij schippers berucht
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Nummer 28a  mei 1928

De Redding Maatschappij was zo trots op haar 
nieuwste zelfrichtende motorreddingboot 
Insulinde, dat er een special nummer van De 
Reddingboot aan werd gewijd. Het speciale 
nummer kon door belangstellenden worden 
aangevraagd.

Na twee roemruchte schippers van het Toxopeus-
geslacht werd Siep Zeeman in 1964 schipper op de 
reddingboot Insulinde in Oostmahorn. Door persoonlijke 
omstandigheden zocht hij echter zeven jaar later naar 
een andere functie. Als freelance schrijver solliciteerde 
hij naar een redacteursfunctie bij een krant. Toen 
de toenmalige directeur dit vernam stelde hij direct 
voor om Zeeman een andere functie bij de Redding 
Maatschappij aan te bieden:
“Directeur Van der Zweep zag het wel zitten om mij 
als schrijver voor De Reddingboot over te plaatsen 
naar het hoofdkantoor in Amsterdam. Het blad werd 
toen geschreven door de directeur en de oud-directeur 
De Booij. In de avonduren gaf ik lezingen met film 
door het hele land. Mijn eerste grote verhaal in een 
decembernummer ging over Klaas Duit. Een redder 

uit Huisduinen. Mijn eigen schrijfstijl was 
uiteraard anders dan de vorige redacteuren 
en werd dan ook kritisch beoordeeld, 
maar was geheel verantwoord voor De 
Reddingboot. Commentaar is er ook nooit
op gekomen”.

Wat waren de leukste schrijfklussen voor
De Reddingboot?
“Het blad kwam toen twee keer per jaar 
uit. In juni een jaarverslag en in december 
een speciaal themanummer. Toen ik begon 
met schrijven waren er al veel te veel acties 
per jaar om allemaal op te beschrijven in 
De Reddingboot. We maakten daarom een 
selectie van de meest spraakmakende. Dat 
was mooi om te schrijven, maar na een 
paar jaar komt dat natuurlijk vaak wel op 
hetzelfde neer. De rest van het juninummer 

was hoofdzakelijk een personeels- en materieelverslag. 
Het mooiste werk vond ik de decembernummers. Daarin 
had ik de vrije hand en kon ik veel speurwerk in het 
archief verrichten. Ik had daarvoor in feite bijna een jaar 
de tijd. Ik mag graag maritieme boek doorspitten en 
een verhaal onderbouwen met feiten. Zo heb ik door de 
jaren heen de serie met historische beschrijvingen van 
reddingstations en reddingboten compleet gemaakt”. 
 
Is er ooit onderzocht wat de Redders aan de wal van
De Reddingboot vinden?
“In mijn tijd niet. Zo lang er geen commentaar is op je 
verhalen, ga je er van uit dat het goed is. Ik weet dat 

er later wel lezersonderzoek is gedaan en dat daarna 
andere keuzes zijn gemaakt voor de inhoud van De 
Reddingboot. Dat is heel goed uitgepakt, want De 
Reddingboot ziet er nog altijd aantrekkelijk uit en is 
interessant om te lezen. Het is allemaal veel actueler en 
je hebt natuurlijk veel meer foto’s tot je beschikking. 
Tegenwoordig worden bijna altijd foto’s gemaakt bij 
acties. Vroeger gebeurde dat zelden”.

Vlak voor het interview met Zeeman heeft hij een 
verhaal geschreven over een redding bij Scheveningen 
in 1938. Daarvan zijn spectaculaire foto’s gemaakt. Voor 
Siep Zeeman een buitenkansje om als freelance schrijver 
nog eens iets te produceren.
"Die redding door de Zeemanshoop is dit jaar 70 
jaar geleden, dus er is vast wel een blad dat het wil 
publiceren. Zo heb ik na mijn pensioen in 1989 nog heel 
wat verhalen gemaakt. Voor De Reddingboot heb ik 

nooit van andere schrijvers gebruik hoeven maken. Alle 
informatie voor verhalen hadden we zelf voorhanden en 
ik had de luxe daar veel in te kunnen lezen om goede 
verhalen uit op te tekenen”.

Als je nu weer redacteur zou zijn, zou je dan het blad 
veranderen?
“Ik heb in mijn periode wel eens wat veranderingen 
voorgesteld, maar niet alles was financieel haalbaar. 
Kleur is er inmiddels wel gekomen. Advertenties heb 
ik wel eens voorgesteld, die stonden er vroeger ook in. 
Als er een financiële noodzaak toe is moet je het doen, 
maar daarmee verklein je de redactionele ruimte en om 
die weer te vergroten maak je het blad weer dikker, 
dus veel schiet je er niet mee op. Natuurlijk trekt mijn 
belangstelling naar de historie van het reddingwezen, 
maar bijna alles is al beschreven, dus dan val je in 
herhaling. Zoals het blad nu is vind ik het mooi”.

Het mooiste werk vond ik de decembernummers"
Oud-reddingbootschipper èn redacteur De Reddingboot: Siep Zeeman

Nummer 29  september 1928

In De Reddingboot werd voor het eerst ook het 
Jaarverslag opgenomen.
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Nummer 34  mei 1932

Er is de komende jaren nadrukkelijk aandacht 
voor de redders en bijzondere reddingen. De 
foto’s worden op gladder papier gedrukt en zijn 
daardoor duidelijker.

Aan de vormgeving van De Reddingboot is in 200 
nummers het één en ander gewijzigd. Tot 1997 maakte 
drukkerij Jacob van Campen ook de lay-out, daarna 
werd dat gedaan door Spider Media. Peter van den 
Berg is sindsdien de vaste vormgever voor de KNRM. 
Zijn werkgever Thomas Steenvoorden is niet alleen 
directeur, maar in zijn vrijwilligersfunctie ook schipper 
van de reddingboot van Noordwijk. Dat heeft volgens 
Peter alleen voordelen: “De KNRM is niet alleen klant 
bij Spider Media, maar ook vaak onderwerp van 

gesprek als de baas weer terug 
is van een reddingsactie. Het 
personeel raakt daar vanzelf in 
betrokken zodra de pieper gaat. 
De directeur rent dan het bedrijf 
uit. Het maakt niets uit of er 
toevallig een goede klant bij hem 
aan tafel zit”.

Het personeel van Spider Media 
is al eens meegevaren met de 
reddingboot. Zodoende weten de 
medewerkers wat het is om op 
zee te zijn en in overlevingspak 
overboord te stappen. Voor Peter 
maakt dat het vormgeven van De 
Reddingboot weer iets makkelijker: 
“Je leert zo langzamerhand 
de verschillende reddingboten 
onderscheiden en je weet daardoor 
welke tekst bij een foto past. 
Overigens levert de redactie van de 
KNRM tekst en foto’s altijd perfect 

aan. Daar kan ik direct mee aan de slag en dat werkt 
lekker efficiënt. Zodoende kost het vormgeven van De 
Reddingboot gemiddeld niet meer dan 20 uur”.

Wat maakt De Reddingboot anders dan andere boekjes 
die je maakt?
“Het was één van de eerste opdrachten die ik bij 
Spider Media maakte en sindsdien zijn er 38 nummers 
gevolgd. Het is mijn langstlopende opdracht. De 
samenwerking met de KNRM is heel prettig en het 

fotowerk bijna altijd prachtig. Er is veel materiaal 
beschikbaar om mooi vormgegeven drukwerk te 
maken”.

Wat vind je belangrijk in de vormgeving van
De Reddingboot?
“De Reddingboot moet een breed publiek aanspreken. 
De lezers variëren in leeftijd tussen 10 en 100 jaar. 
Dat vraagt een duidelijke en neutrale stijl, die goed 
leesbaar is en aantrekkelijk blijft om door te bladeren. 
De huisstijl, die de KNRM in 2005 introduceerde helpt 
daar enorm bij”.
 
Lees je De Reddingboot van A tot Z?
“Nee, niet bewust. Soms moet je wel even meelezen 
om de foto’s op de juiste plaats te monteren 
en daardoor trekken sommige stukken meer 
aandacht dan andere. Het artikel dat ik me nog 
goed herinner ging over een jongen die zijn arm 
verloor toen hij werd voortgetrokken door een 
speedboat. Dat soort verhalen maken je duidelijk dat 
reddingbootbemanningen ook hele nare incidenten 
meemaken". 

Wat doet Spider Media voor de KNRM, buiten de 
betaalde vormgeving?
“Met een reddingbootschipper als directeur krijgt
de KNRM sowieso voorrang in het werk. Uiteraard 
krijgt de KNRM een aangepaste, lagere productie-
prijs. Maar Spider Media maakt ook geregeld 
kosteloze producties, die meehelpen om fondsen 
te werven voor het reddingwerk. Vooral voor het 
Reddersgala, een benefietgala in het Kurhaus 

in Scheveningen, maakt Spider Media kosteloze 
producties om het gala bekend te maken en de 
opbrengst te verhogen”. 

Zou je aan De Reddingboot of het drukwerk van de 
KNRM nog iets veranderen als jij redacteur zou zijn?
Nee. Zorg er alleen voor dat er goede camera’s op de 
reddingboten zijn en goede foto’s worden gemaakt om 
de verhalen goed te kunnen illustreren.

Peter van den Berg 
was al eerder te 

zien bij de KNRM als 
model in verschillende 

uitgaven van de 
Reddingwinkelcatalogi.

“De Reddingboot moet een
  breed publiek aanspreken” 
   Vormgever van De Reddingboot
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Nummer 40  december 1935

Het eerste “Kerstnummer”. Voortaan verscheen 
De Reddingboot halverwege het jaar met een 
jaarverslag en in december als kerstnummer,
met bijzondere verhalen.

Voortgekomen uit het Algemeen Handelsblad werd 
in 1918 drukkerij Jacob van Campen aan de Oudezijds 
Voorburgwal gevestigd. Op loopafstand van het 
toenmalige hoofdkantoor van de KNRM, waar de 
secretaris H. de Booij zorgde voor de redactie van De 
Reddingboot. Sindsdien werden briefpapier, enveloppen, 
brochures en De Reddingboot bij Jacob van Campen 
gedrukt. Na een uitstapje naar een andere drukker is 
De Reddingboot van 1921 tot 1997 bij dezelfde drukker 
gemaakt. Paul Saelens, nu directeur van Jacob van 
Campen, is inmiddels 43 jaar werkzaam bij de drukkerij 
en kent de KNRM als zijn oudste en trouwste relatie.

In 1997 ging de KNRM 
voor het drukken van De 
Reddingboot naar een andere 
drukker. Was dat voor Jacob 
van Campen een groot gemis? 
Paul Saelens weet het nog als 
de dag van gisteren:
“Jazeker. Dat vonden we 
heel erg. Maar hadden 
het wel aan zien komen. 
De oplage was in 1997 
opgelopen naar 75.000 
exemplaren. Dat was voor 
onze vellen-offsetpersen 
eigenlijk niet rendabel. 
Op een rotatiepers is dat 
efficiënter en goedkoper te 
drukken. De KNRM deed er 
verstandig aan om elders te 
drukken. We waren echter 
bang dat de KNRM daarmee 

ook haar andere drukwerk niet meer bij ons zou 
besteden. Dat is gelukkig niet zo geweest”.

Wat maakt De Reddingboot dan zo bijzonder?
“Het is niet zozeer De Reddingboot, wat een 
prachtig blad is, maar vooral de relatie die voor 
Jacob van Campen belangrijk is. Het is een beetje 
een hofleverancier-effect als je kunt laten zien dat 
je drukwerk maakt voor de KNRM. Een betrouwbare 
organisatie met een prachtige uitstraling. We zijn dan 
ook erg trots dat we het huisstijldrukwerk, brochures en 
de kerstkaarten nog steeds mogen produceren”.

Er is sinds 1918 veel veranderd in de drukkerijen. Wat 
waren de grootste veranderingen die je meemaakte?
“Vroeger bracht de secretaris van de KNRM zijn 
geschreven of getypte vellen bij ons. Daar maakten 
we in lood zetsel van en zogenaamde cliches van 
de foto's. Jacob van Campen was gespecialiseerd in 
tijdschriften en daardoor produceerden we relatief 
snel. Toch spreek je dan nog over een productietijd van 
tenminste vier weken. De grootste verandering kwam 
in 1972 met de overgang naar de offsetdrukmethode. 
Daarvoor kwamen totaal andere en snellere machines, 
verdween het loodzetsel en moest het hele personeel 
omgeschoold.
Minstens zo ingrijpend waren de jaren ’90. Al het 
voorbereidende werk voor het daadwerkelijke drukken 
ging digitaal. Steeds meer klanten, waaronder de KNRM, 
stapten daarvoor over naar andere vormgevers dan de 
drukker. Daarmee is de drukkerij een productieschakel 
geworden in het hele proces en heeft Jacob van Campen 
niet het hele traject in handen”. 

Zijn er nummers van De Reddingboot die je je nog
steeds herinnert?
“Ja, ik ben Redder aan de wal en lees elk nummer nog 
altijd van A tot Z. Wat me altijd is bijgebleven is de 
ramp met de Amelander paarden van de reddingboot. 
We hoorden het op het nieuws en voelden ons direct 
heel erg betrokken. Kort daarna maakten we het 
decembernummer van De Reddingboot. Dat kan ik me 
nog goed voor de geest halen. Nog altijd moet ik even 
aan de KNRM denken als het stormt. Op de een
of andere manier staat de organisatie na 43 jaar dicht 
bij je”.

De KNRM is een kritische drukwerkinkoper. Toch heeft 
Jacob van Campen een lange relatie met de KNRM. Wat 
moet je als drukker daarvoor doen?
“Een scherpe prijs moet je altijd bieden. Toen drukkerij 
Jacob van Campen werd opgenomen in drukkerij 
Aeroprint heb ik de directie daarvan op het hart gedrukt 
de relatie goed te houden. Behalve een goede prijs krijgt 
de KNRM daarom jaarlijks een kortingsbonus op basis 
van de omzet”.

Zou je aan De Reddingboot iets veranderen als je 
redacteur zou zijn?
“Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik zou proberen 
het blad commerciëler te maken. Wellicht bekostigen 
vanuit advertenties en interessant maken voor een nog 
breder publiek. Het wordt dan meer een magazine. 
Maar nu spreek ik meer als uitgever dan als redacteur. 
De KNRM koerst steevast op een onafhankelijke 
uitstraling en dat maakt het blad uniek. Inhoudelijk valt 
er weinig te verbeteren. Ga zo door, dan blijf ik na mijn 
pensionering de KNRM van dichtbij volgen”.

“Een betrouwbare organisatie met
  een prachtige uitstraling” 
   Drukker van het huisstijldrukwerk, brochures en de kerstkaarten
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Nummer 39  april 1935

Het omslag heeft een nieuwe 
vormgeving gekregen, die tot 1957 
stand houdt.

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl
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Nummer 50  december 1940

In het eerste oorlogsjaar beschreef directeur De Booij 
de werkwijze van de Redding Maatschappij onder 
oorlogsomstandigheden. Het 50e nummer had verder 
geen bijzondere inhoud.

Bas Krom leest naar zijn idee al heel lang De Reddingboot. 
Dat is niet vreemd als je opgroeit aan boord van een 
klipperaak, je ouders daarmee fanatiek zeilen en Redder 
aan de Wal zijn. “Hij ligt al heel lang bij mijn ouders op 
tafel. Vanaf mijn twaalfde blader ik er ook in of er iets 
leuks in staat. En sinds ik een eigen boot heb, ben ik zelf 
donateur geworden.” 

Naast zijn werk op de jachthaven in Vinkeveen vaart Bas 
met Scouting Pampus Groep Muiden op hevelaak Jan 
Krul, en verwacht hij na drie jaar klussen in het najaar 
op zijn eigen tjalk te kunnen gaan wonen. Met al die 

activiteiten op het water is het fijn dat de KNRM er is. 
“Ik zie de KNRM als een soort waterwacht. Ik ben veel 
op het water en dan is het fijn om te weten dat mocht 
er iets ernstigs gebeuren, de KNRM klaar staat om je te 
helpen. En daar mag best een donatie tegenover staan.”

Wat hij het eerste leest? “Ik scan het blad door en lees 
de dingen die mij aangaan en die ik belangrijk vind. 
Effe in de reddingrapporten kijken wat er gebeurd 
is en waar.” Want die vind hij toch het leukste om te 
lezen. Om te lezen wat ze gedaan hebben om een 
schip in nood te helpen, maar ook om er van te leren. 
“De reddingrapporten hebben een educatieve functie 
over wat er gebeurt op het water en vooral van wat er 
fout kan gaan. Want denk niet: dat gebeurt mij niet. 
Iedereen kan de KNRM een keer nodig hebben!”

Het artikel over de kapseis van de Amelander 
reddingboot Anna Margaretha (De Reddingboot 
nummer 194) staat Bas nog steeds bij. “Je hebt er al 
veel over gehoord, maar in De Reddingboot lees je 
dan wat er precies is gebeurd en kan je op de site het 
evaluatierapport downloaden.” 

Mocht Bas ooit voor de redactie gevraagd worden, dan 
zou hij wat dieper op de materie in willen gaan. “Ik zou 
graag willen lezen waarom iets fout ging en wat mensen 
zelf geprobeerd hebben voordat ze via kanaal 16 alarm 
sloegen. En geef het blad een educatieve functie. 
Over hoe mensen bepaalde zaken hadden kunnen 
voorkomen.” 

En de oude De Reddingboten? “Die verdwijnen op een 
stapeltje, worden af en toe nog eens doorgebladerd, 
maar eindigen toch onherroepelijk in de kachel.”

Door Frits Wester

Als ik vrij ben, ben ik het liefst op of aan het water 
te vinden. Vandaag de dag op ons eigen schip, maar 
vroeger ook al. Zo heb ik tijdens mijn middelbare 
schoolperiode heel wat weekeinden en zomervakanties 
doorgebracht als maatje op de Bruine Vloot. Traditio-
nele Hollandse schepen als tjalken en klippers die 
rondvaren met groepen gasten. 
Zo ook in de zomer van 1979. We voeren met een 
groep Duitse schoolkinderen verdeeld over vier sche-
pen. Een van de belangrijkste regels aan boord was 
zo’n beetje “nooit rennen en springen op het schip”. En 
vooral met kinderen moest je die regel constant herha-
len. Toch ging het die keer goed fout. We kwamen van 
Terschelling en waren op weg naar Ameland. Ergens 
tussen de eilanden lagen we droog in afwachting van 
voldoende water om het wantij over te steken. 

Een paar kinderen zaten elkaar achterna op het dek 
en een jongetje springt in zijn enthousiasme zo van 
het dek het ruim in waarbij hij in zijn sprong het 
openstaande stalen luik vastgreep. Hij klapte daarbij 

met zijn hoofdje op de stalen rand om vervolgens het 
stalen luik recht in zijn gezicht te krijgen.
Zwaar gewond lag het ventje daar en de paniek aan 
boord was groot. Via de verkeerscentrale werd om 
de reddingboot gevraagd. De strandreddingboot 
van Ameland, de Adriaan de Bruine, werd door de 
acht paarden gelanceerd om ons tegemoet te varen. 
Met de huisarts aan boord werd het jongetje van ons 
overgenomen. Als blijk van dank werden alle schippers 
en maten diezelfde avond in de haven van Ameland 
Redder aan de Wal. Groot was dan ook de schrik toen 
dezelfde paarden die ons geholpen hadden een paar 
weken later verdronken bij een nieuwe actie.
Veel is er sinds die tijd veranderd. Reddingboten en 
vletten werden sneller en professioneler en de laatste 
generatie paarden treedt alleen nog voor de toeristen 
op als eerbetoon aan het verleden. Maar één ding is niet 
veranderd sinds die zomer van 1979: tot op de dag van 
vandaag ben ik Redder aan de Wal.

“Hij ligt al heel lang bij mijn ouders op tafel” 
   Lezer van De Reddingboot Bas Krom

Redder aan de Wal

Nummer 48  december 1939

Het nummer werd geheel geschreven en geïllustreerd 
door de kunstschilder W.J. Dijk, die een tocht over de 
wadden maakte en reddingstations bezocht.
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Nummer 67  november 1949

Op 11 november 1949 bestond de Redding 
Maatschappij 125 jaar. Voortaan mocht er `Koninklijke` 
voor de naam worden gezet. Het nummer beschreef 
beknopt de historie van 1824 tot 1949.

Door Ingeborg Berghuijs, hoofdredacteur 
Waterkampioen.

Sinds mijn eigen mensenheugenis valt De Reddingboot 
bij ons op de deurmat. Vroeger, bij mijn ouders, en nu 
bij ons thuis aangezien ook wij donateur zijn. Vier keer 
per jaar gaat De Reddingboot van hand tot hand en 
lezen we deze klassieker van top tot teen. 
De meest bijzondere editie was voor mij het nummer 
waarin ik las over een redding van de Fragile. Inmiddels 
is het ruim 25 jaar geleden dat dit ongemotoriseerde 
jachtje ’s nachts op het Enkhuizerzand was vastgelopen 
en vervolgens door de KNRM werd losgesleept. Het 
toeval wilde dat het scheepje van mijn broer dezelfde 
naam droeg, én dat hij ’s avonds een afspraakje in 
Enkhuizen had. Nog een goede reden dus om De 
Reddingboot te blijven lezen. 
Ook al ben ik zelf gelukkig nooit gered, voor mij is de 
KNRM al jarenlang een vanzelfsprekende vertrouweling. 
Als hoofdredacteur van de ANWB Waterkampioen vind 
ik het ook grote noodzaak om samen te werken. En mis-
schien wel meer dan dat; met het hoge aantal geredde 
‘doelgroepers’ vind ik zelfs dat het grootste watersport-
magazine dit een beetje verschuldigd is aan de KNRM.
Als we de statistieken van het KNRM-jaarverslag 2007 
er namelijk op naslaan, zien we dat de meeste uitge-
voerde reddingsacties de watersport betreffen. In de 
top-3 is de grootste groep geredden: kajuitzeiljachten. 
Motorkruisers staan op een goede tweede plaats, 
gevolgd door de kite- en windsurfers. 
De meeste oorzaken van deze gestrande of vastgelopen 
watersporters liggen bij motorstoringen of navigatie-

fouten. Roekeloosheid qua vaargebied en weersver-
wachting viel deze pechvogels niet te verwijten. Het 
aantal acties rondom het IJsselmeer bij een gemiddelde 
windkracht van 3-4 kwam het meest voor. Kortom: de 
KNRM en wij hebben dus dezelfde doelgroep. Logisch 
dat de ANWB Waterkampioen wil samenwerken om 
deze trend te doen dalen. 
 
In het kader van het KNRM preventieprogramma 
‘Zeevast’ komen we jaarlijks samen en stemmen onze 
thema’s op elkaar af. Zo testte de Waterkampioen-redac-
tie afgelopen jaar 150N- en 275N-reddingvesten. Hieruit 
kwam naar voren dat het veelgedragen 150N-vest niet 
afdoende is om te overleven na een val overboord waar-
bij je je bewustzijn verliest. Geheel tegen de verwach-
tingen in was deze onthutsende uitkomst, en de KNRM 
steunde onze bevindingen. Gevolg was dat veel bootei-
genaren veilige(re) reddingvesten hebben aangeschaft. 
Vorig jaar, tijdens ons 80-jarige bestaan, organiseerden 
we - in samenwerking met onze adverteerders - een inter-
netveiling. Ik vind het nog steeds iets om trots op te zijn 
dat de opbrengst van €12.261,73 kon worden besteed aan 
nieuwe brandblusinstallaties voor de reddingmaatschappij. 
KNRM’s Zeevast-thema ‘Zien en gezien worden’ was voor 
ons de reden om dit voorjaar radarreflectoren te testen. 
Ook deze test baarde het nodige opzien. Zo ontdekten 
we bijvoorbeeld dat buisreflectoren weinig effect heb-
ben en dat er slechts een handjevol goed werkende 
radarreflectoren op de markt verkrijgbaar is. 
Op onze agenda voor het komende seizoen staat nog 
een reddingvlottentest. Zodat we steeds minder ramp-
zalige of minder erge stukjes (over vastgelopen broers) 
in De Reddingboot hoeven te lezen. De Waterkampioen 
gaat graag door met deze goede samenwerking. 
Gefeliciteerd met jullie 200ste nummer!

“Een goede reden om De Reddingboot
  te blijven lezen” 

Nummer 58  september 1945

Het eerste nummer na de oorlog verscheen op 
opmerkelijk goed papier. In december 1944 en 
juni 1945 was De Reddingboot niet verschenen. 
In december 1945 werd het kerstnummer geheel 
gevuld met een overzicht van werkzaamheden in 
de oorlogsperiode.
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1978 had hij alle moge-
lijke dingen op het wad 
gedaan. Rondvaarten, 
chartervaart, wadlopen 
en vissen. “Toen ik bij de 
KNRM kwam had ik bijna 
twintig jaar ervaring. Zowel 
droog als nat kende ik het 
wad. Ik wist wel ongeveer hoe 
het eruit zag achter de dijk; 
al verandert het wad elke 
dag.”

In 1995 begon Wim Bosscher 
als opstapper, stroomde in 
1998 door naar plaatsver-
vangend schipper en werd 
in 2001 schipper. Bosscher 
heeft veel dingen zien ver-
anderen in de afgelopen 
jaren. “Het wordt moeilijker 
om mensen te vinden die dit 
onvoorwaardelijk naast hun 
gewone leven erbij willen 
doen. En daarnaast wordt 
er meer - en in verschillende 
situaties een beroep gedaan 
op de bemanning. De KNRM 
stelt hogere eisen aan de 
bemanning. Dat zie je aan 
het aanbod van cursussen en 
opleidingen”

Duits marine schip was On Scene Coordinator. Dat kon 
niet beter. Het was een enorme zoekactie. Een actie 
volgens het boekje. En niet te vergeten de stormnacht 
van 1 november 2006. De momenten van onzekerheid 
over het lot van vermiste collega’s vergeet je nooit weer.”
Voor de generatie na hem wil Bosscher, na enig naden-
ken, nog wel wat meegeven. “Het is geen vrijblijvende 
hobby. Als je er aan begint, dan moet je er voor staan. 
Dat is alles. De wereld heeft ook zoveel andere leuke din-
gen als vrije tijdsbesteding. En er is meer variatie. En dat 
maakt het moeilijk om mensen vast te houden.” 

Als Wim Bosscher in de komende winter afscheid neemt 
van reddingstation Eemshaven is hij 57 jaar, maar dan is 
het nog niet zomaar voorbij. “Als ik een rol op het sta-
tion kan spelen ben ik beschikbaar. Maar ik hou niet van 
gecreëerde functies. Je moet een duidelijke taak heb-
ben.” De 15 tot 20 uur die hij nu wekelijks besteed aan 
de KNRM houdt hij dan over. Het gedoe om het varen 
heen zal hij niet missen. Maar het varen wel. “Als ik stop 
bij de KNRM, ga ik waarschijnlijk wel weer op een ande-
re manier wat (wad)varen. Want dat is het mooiste.”

Nummer 79  december 1955

Voor het eerst werd in het decembernummer de historie 
van een reddingstation opgetekend. Na Scheveningen 
zouden in de volgende jaren alle reddingstations aan de 
beurt komen.

Met 55 jaar moet een varende vrijwilliger met ‘pen-
sioen’. Dispensatie is mogelijk, maar op een gegeven 
moment houdt dat op. In overleg met de plaatselijke 
commissie van station Eemshaven werd er besloten dat 
schipper Wim Bosscher tot uiterlijk 2009 in dienst zou 
blijven. 

“Half november 2007 heb ik aangegeven dat ze nog 
ruim dertien maanden de tijd hadden om alles te vra-
gen. Want daarna ben ik niet meer aan boord.” In 2006 
werd het duidelijk dat de opvolging van de schipper 
van station Eemshaven een probleem zou worden. Met 
die wetenschap in het achterhoofd ging Wim Bosscher 
aan de slag: “De afgelopen jaren is er gezorgd dat er 
voldoende ervaring is. We zijn nu concreet bezig om 
meer potentieel te kweken. Je hebt hier een dunbe-
volkt achterland wat bovendien agrarisch is: je komt 
moeilijk aan mensen die dit erbij willen doen.”

Vanaf 1984 is er een reddingdienst actief in de 
Eemshaven, maar pas begin jaren negentig werd er op 
papier een KNRM reddingstation opgericht. In 1994 
werd de Valentijn Anna Dorothea als eerste KNRM 
reddingboot gestationeerd op de Eems. In 2000 kwam 
daarvoor de reddingboot Jan en Titia Visser in de 
plaats. 

Met als beroep meet- en regeltechnicus in de aard-
gasindustrie verwacht je niet direct een nautische 
achtergrond. Bosscher was op het moment dat het 
station werd opgestart de 40 al gepasseerd terwijl 
de limiet lag bij 35 jaar. Toch kon hij meedoen. Vanaf 

Het werk op het water is veranderd. “Het is niet meer 
‘bootje halen en weer terug’ Nee. Je hebt regelmatig 
te maken met veel andere hulpdiensten, en meer 
gecompliceerdere zaken. De mensen zijn veranderd en 
de schepen zijn veranderd. En dat stopt voorlopig niet. 
Het is net begonnen. Ik zeg wel eens dat je de welvaart 
van de mens kan terugvinden in het onderhoud van 
de boot. Ik heb misschien wel meer dan 30 reddingen 
meegemaakt waar was bezuinigd op het onderhoud. 
Vroeger waren de mensen op het water langer 
zelfredzaam. Als het echt niet anders kon dan werd 
er contact gezocht met de Kustwacht. Er is nu een 
categorie die ons als een waterwacht ziet en er gebruik 
van maakt omdat ze donateur zijn. Het is voor een deel 
een mentaliteitskwestie van mensen op het water.” 
 
De eerste actie die Bosscher voor de KNRM meemaakte 
werd het zoeken naar twee collega-redders die op 
nieuwjaarsdag 1995 tijdens onstuimig weer van boord 
van de Duitse reddingboot Alfred Krupp waren geslagen 
en verdronken. “Als dat het eerste is wat je moet doen, 
dan denk je wel: wat voor nieuwe bijbaan is dit? Maar 
het heeft me niet weerhouden om er mee door te 
gaan.” Belangrijk daarin is zijn vrouw. “We moeten het 
er samen over eens zijn. Ze heeft het wel een aantal 
keren spannender gevonden dan ik. Zwaar weer hoeft 
niet altijd gevaarlijk te zijn en mooi weer is niet per 
definitie veilig. Zo kan het zijn dat er een spannende 
situatie aan boord is, terwijl de achterban helemààl niet 
weet wat er speelt.”

Een redding die Bosscher nog in het geheugen gegrift 
staat is die van 11 juni 2004 waar twee viskotters voor 
het Duitse waddeneiland Borkum in aanvaring waren 
gekomen. Een kotter zonk. Van de drie mannen aan 
boord werden er twee gered. De derde werd vier dagen 
later door duikers gevonden in het gezonken schip. 
“Tijdens de actie waren er 28 zoekende eenheden. Een 
“toevallig” (ik geloof niet in toevalligheden) passerend 

Ik weet wel ongeveer hoe
het eruit ziet achter de dijk"
Wim Bosscher (56) neemt eind 2008
afscheid van de KNRM

Nummer 69  december 1950

Het nummer werd geïllustreerd door de tekenaar 
Peter Spier, die sindsdien geregeld voor de Redding 
Maatschappij tekende en kerstkaarten ontwierp.
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Nummer 95  december 1963

Bij de pensionering van directeur H.Th. de Booij schreef de 
scheidend directeur zijn belevenissen tijdens zijn 30 dienstjaren 
in dit speciale nummer van De Reddingboot. In de jaren 
daarna bleef hij het decembernummer vullen met verhalen van 
reddingstations.

Door Jankees Trimpe Burger,
directeur van de Nederlandse Kustwacht 

Sinds het ontstaan van de Kustwacht in 
1987 werken de KNRM en de Kustwacht 
nauw samen. De Kustwacht als 24 uur per 
dag gedurende 365 dagen per jaar bezet 
Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) belast met 
zowel maritieme als aeronautische Search and Rescue 
(SAR) en de KNRM met haar reddingseenheden als de 
primaire uitvoerder, die eveneens iedere dag het hele 
jaar door binnen 15 minuten in actie kan komen. 

Het is een relatie waar de verhoudingen in de loop 
van de jaren geprofessionaliseerd zijn en daarbij toch 
ook zeer warm zijn gebleven. Kenmerkend voor de 
professionalisering van de KNRM zijn bijvoorbeeld 
het zorgvuldige onderzoek naar de noodzakelijke 
reddingscapaciteit per gebied met daaraan gekoppeld 
een vaartuigen plan en de grondige opleidingsplannen 
voor haar mensen. Het Ministerie van Verkeer & 
Waterstaat, beleidsmatig verantwoordelijk voor de 
veiligheid op de Noordzee, zal deze zomer eveneens 
komen met een grondige analyse van de noodzakelijke 
capaciteit voor wat betreft maritieme noodhulp 
(niet alleen SAR maar ook bijvoorbeeld sleephulp en 
brandbestrijding). Voor het aspect SAR vertrouwen 
de zeevarenden graag op de KNRM die een constant 
kwalitatief hoogstaand product levert. 
Gedurende de jaren zijn er vele spraakmakende 
reddingen geweest met veel aandacht vanuit de media 

en soms nog veel spectaculairdere reddingen zonder 
die aandacht. Een veelvoud van deze reddingen 
zijn de talloze recreatievaart reddingen. Veelal niet 
opvallend maar vaak met heel erg opgeluchte en 
dankbare mensen. Bij deze incidenten moet mij 
van het hart dat de verschillende bij de watersport 
betrokken verenigingen en instanties nog veel meer aan 
voorlichting kunnen doen dan nu gebeurt. 

Met plezier tot elkaar veroordeeld

Boten van 
Kustwacht, 
politie en KNRM.

Nummer 81  december 1956

Het formaat en de vormgeving van De Reddingboot veranderden. 
Het fotowerk werd sindsdien grotendeels verzorgd door zeefotograaf 
Cees van der Meulen.
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Ongelukken kunnen altijd gebeuren maar een groot 
percentage van de recreatievaart incidenten had 
eenvoudig voorkomen kunnen worden. Geen brandstof, 
een motor met achterstallig onderhoud die stuk gaat en 
slechte reisvoorbereiding met als resultaat vastlopen en 
het niet luisteren naar weerberichten waardoor men in 
de problemen komt zijn voorbeelden van incidenten die 
voorkomen hadden kunnen worden. Geen enkel groot (en 
soms zelfs klein) wateroppervlak is veilig. Het IJsselmeer 
en de Waddenzee zijn vaak zelfs wreder dan de Noordzee. 

De spraakmakende reddingen trekken de aandacht van 
de media, maar de bemanningen van de KNRM komen 
niet in actie voor die mogelijke aandacht, zij geloven in 
hun taak om te trachten mensenlevens te redden. Toch is 
waardering wel iets waar ieder mens behoefte aan heeft. 
Een waardering overigens die je ook toont door ‘Redder 
aan de wal’ te worden. Het gevoel dat je hebt wanneer 
je diep in de problemen zit en er alles voor over zou heb-
ben om in veiligheid te zijn verandert vaak snel wanneer 
je gered bent, blijkt in de praktijk. Toch is de KNRM vol-
ledig afhankelijk van giften en het lukt jaar op jaar om de 
begroting sluitend te krijgen maar dat moet ook in de toe-
komst zo blijven. Een groot voordeel van het niet zijn van 
een overheidsorganisatie is de reactiesnelheid bij het doen 
van investeringen die in het belang zijn van de veiligheid 
van de KNRM vrijwilligers. Geen lange tijdrovende behoef-
testelling, maar een snelle en gedegen analyse gevolgd 
door de aanschaf van de veiligheid verbeterende spullen. 

Als langdurige zeevarende kan ik het belang van de 
KNRM en het financieel ondersteunen ervan niet genoeg 
benadrukken. Als Kustwacht hebben wij niets anders dan 
de grootste bewondering voor de bemanningen van de 
eenheden van de KNRM die zonder aarzeling onder alle 
omstandigheden wanneer wij dat vragen in actie komen. 
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Nummer 112  juni 1972

Het toenemend aantal hulpverleningen - 205 in 1971 
- stond niet meer toe dat elke actie in De Reddingboot 
werd beschreven. Sindsdien werd een selectie gemaakt en 
een lijst van alle acties opgenomen. De vormgeving werd 
tegelijkertijd aangepast. De teksten werden sindsdien 
geschreven door oud-schipper Siep Zeeman van Oostmahorn.

Door Marcel Debets, hoofdredacteur Vakblad Incident

Op 18 oktober 2007 strandde voor de kust van Goeree-
Overflakkee een zeiljacht op een zandbank. De enige 
opvarende werd door de reddingboot Prinses Margriet 
uit Stellendam in veiligheid gebracht. Op zich geen 
wereldschokkende gebeurtenis, maar de onfortuinlijke 
schipper mocht zich de 75.000e geredde persoon van de 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). 
Jaarlijks worden ruim 3000 personen door de varende 
redders van het ruime sop in veiligheid gebracht. Voor 
de multidisciplinaire hulpverlening in Nederland is de 
KNRM is dan ook een onmisbare partner. De schakel 
naar de zee.

Vrijwillig
De KNRM is zeker niet de opvallendste schakel, al 
was het maar omdat maar een beperkt aantal van de 
ruim 16 miljoen inwoners van ons land aan de rand 
van de Noordzee of de grote binnenwateren woont 
of werkt. Maar er zijn belangrijke overeenkomsten 
tussen de schakel die wel door iedereen direct wordt 
herkend, de brandweer, en de reddingsdienst. Net 
zoals de brandweer, drijft de KNRM voor het grootste 
deel op vrijwilligers. Dat geeft beide organisaties 
een heel bijzondere status. Officieel erkend als 
hulpverleningsorganisatie, met een uiterst professionele 
structuur, maar bemand en gerund door mensen die 
voor hun primaire levensonderhoud van ander werk 
afhankelijk zijn. In beide gevallen betekent dit een grote 
opoffering van privéleven, zowel in de beschikbare tijd 
van de vrijwilliger als zijn en haar familie en vrienden.

Wat heel veel mensen in Nederland niet weten, is dat 
het woord ‘vrijwilliger’ maar beperkt toepasbaar is 
op deze diensten. Het suggereert een vrijblijvendheid 
die helemaal niet bestaat. Ik heb de pas opgerichte 
vereniging van brandweervrijwilligers dan ook weleens 
gesuggereerd om het woord te vervangen door 
‘parttime brandweer’. Helaas ligt dat nogal gevoelig 
heb ik begrepen, zeker nu de reorganisatie van de 
brandweerstructuur in Nederland langzaam maar zeker 
vorm begint te krijgen.

Samenwerking
Soms raken beide werelden elkaar, die van het land 
en die van het water. Slachtoffers van een scheepvaar-
tincident komen immers ergens aan land en moeten 
dan worden overgedragen aan de GHOR. Ook wordt 
bij incidenten op de grote binnenwateren en op zee 

samengewerkt met brandweer en politie, voor zover 
deze diensten zelf geen mogelijkheden hebben om op 
de plaats van een incident te komen. Het schoolvoor-
beeld van multidisciplinaire samenwerking tussen de 
KNRM, de brandweer en de lokale gemeenschap is te 
vinden op Urk. Er wordt veelvuldig samen geoefend 
en informatie uitgewisseld en bij daadwerkelijke inci-
denten worden de vruchten geplukt van die intensieve 

samenwerking. Ook op de waddeneilanden is door-
gaans sprake van sterke samenwerkingsverbanden. Een 
ander voorbeeld, waarbij de KNRM juist de brandweer 
op de wal ondersteunt, is het Zeeuwse Westkapelle. 
Een van de zorgpunten van de brandweer is dat hier in 
het zomerseizoen veel strandhuisjes staan, die bij brand 
voor brandweervoertuigen niet bereikbaar zijn. De 
KNRM heeft daarom in overleg met de brandweer zijn 
reddingboot uitgerust met een pomp, waardoor vanuit 
zee snel bluswater kan worden aangevoerd.
Gelukkig is de KNRM dus geen eiland in de hulp-
verlening. Reden voor Vakblad Incident om deze 
hulpverleningsorganisatie nauwlettend in de gaten 
te houden en te berichten waar het nodig is. Een 
multidisciplinair vakblad kan natuurlijk ook niet 
anders.

Geen eiland in de hulpverlening

Nummer 100  juni 1966

Geen poespas in dit nummer. Alleen een omslag in 
kleur, met een foto van de nieuwste aanwinst, de 
reddingboot Bernard van Leer voor Scheveningen.
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Met het Nederlandse Rode Kruis en PTT Telecom werd 
in 1992 een samenwerkingsovereenkomst gesloten, een 
formalisering van de historisch gegroeide werkwijze. Het 
Kustwachtcentrum was inmiddels al sinds 1987 verant-
woordelijk voor coördinatie van de medische evacuaties. 
De RMD groeide uit tot een waar instituut en genoot 
grote bekendheid binnen zeevaart en visserij. In 
1999 waren er in korte tijd twee ontwikkelingen: 
Scheveningen Radio werd gesloten, waarna het 
Kustwachtcentrum de communicatietaken overnam 
en de KNRM kreeg de rol van het Rode Kruis. De 
Nederlandse Staat tekende een nieuwe samenwerkings-
overeenkomst met beide organisaties en sindsdien is de 
uitvoering van de RMD in handen van de KNRM.
Tot zover de formele en organisatorische relatie tussen 
Verkeer en Waterstaat en de Radio Medische 
Dienst.

Ook inhoudelijk is er een band. Naast 
goede communicatiemogelijkheden 
is goed functioneren van de Radio 
Medische Dienst immers niet mogelijk 
zonder de juiste medicijnen aan 
boord en een goed getrainde 
bemanning. Hiervoor is 
Verkeer en Waterstaat 
beleidsverantwoordelijk.
Andersom zijn de 
ervaringen van 
de RMD-artsen 

input voor medisch beleid. De medisch adviseur 
scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat 
(vroeger: Scheepvaartinspectie) ontvangt daarom de 
geanonimiseerde verslagen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld 
of er hiaten zijn in de praktische vaardigheden waarin 
de stuurlieden worden getraind. Ook geven de artsen 
hun ervaringen met betrekking tot de beschikbare 
medicijnen, verpleegartikelen etc.
Het medisch advies is dus niet alleen een belangrijk 

onderdeel van het medisch-maritieme beleid van 
de Inspectie Verkeer en Waterstaat, maar ook de 
finale toetssteen.
Nederlandse schepen maken gebruik van de 
RMD, omdat het grote voordelen heeft om 
in de eigen taal met een arts te kunnen 
overleggen. Buitenlandse schepen vragen 
advies als zij in Nederlandse kustwateren 

varen, maar heel bijzonder 
is dat zij soms ook vanaf 
de andere kant van de 
wereld contact zoeken. 
Van de Nederlandse RMD 
is namelijk bekend dat zij 
snel bereikbaar is en hoge 
kwaliteit levert.

In 1931 was de 
Nederlandse RMD zijn tijd 
vooruit. Ruim driekwart 
eeuw later is telemedicine 
(geneeskunde op afstand) 
zowel op zee als aan 
de wal een bekend 
verschijnsel. Ik ben 

er van overtuigd dat ontwikkelingen in techniek en 
communicatie interessante nieuwe mogelijkheden zullen 
bieden. Ik wens de RMD toe dat zij haar prominente rol 
op dit internationale speelveld verder kan uitbouwen.

De artikelen in de Reddingboot laten zich bijna lezen 
als spannende verhalen. Maar bedenkt u wel dat dit 
zo ongeveer de moeilijkste vorm van geneeskunde 
is: een diagnose stellen zonder de patiënt te zien of 
te onderzoeken. De behandeling moet vervolgens 
worden uitgevoerd door een weliswaar in eerste hulp 
en ziekteleer goed opgeleide stuurman, die echter geen 
arts of verpleegkundige is. 

Ik feliciteer de KNRM van harte met het verschijnen van 
de 200ste Reddingboot en ik hoop dat onze band via de 
Radio Medische Dienst nog lang zal blijven bestaan.

December 1973

In plaats van een nummer van De Reddingboot werd in december 
1973 voorafgaande aan het 150-jarig jubileum in 1974 een brochure 
uitgegeven met een historisch overzicht en een activiteitenprogramma 
voor het jubileumjaar. Speciaal bedoeld om de fondsenwerving een 
impuls te geven.

Door Marileen Biekart, arts (en oud-arts RMD)
en medisch adviseur scheepvaart bij Inspectie
Verkeer en Waterstaat

Radio medisch advies voor de scheepvaart bestaat in 
Nederland al sinds 1931. Contact met de arts verliep 
via Scheveningen Radio en een niet onbelangrijk detail 
was dat er ook toen al voor de scheepvaart geen kosten 
aan verbonden waren. Het Ministerie van Verkeer en 
Waterstaat en het Nederlandse Rode Kruis waren betrok-
ken vanaf het prille begin.
In 1958 werd de dienstverlening minder vrijblijvend. De 
tekst van een IMO-resolutie destijds luidde: "Lidstaten 
zullen er voor zorgdragen dat door een goede 
organisatie medische adviezen per radio aan schepen op 
zee gegeven kunnen worden, vrij van kosten, op elk uur 
van de dag en nacht". 

Als we in grote stappen door de geschiedenis gaan, 
volgt in 1992 de Europese Richtlijn 92/29. Op grond 
van deze richtlijn kreeg de Nederlandse Staat nu 
echt de wettelijke plicht om een voor zeevarenden 
kosteloze radio medische advies verlening te garanderen 
gedurende 7 dagen per week, 24 uur per dag.
Beleidsverantwoordelijk voor de uitvoering van de EU 
richtlijn is het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

Nummer 130  december 1981

De vormgeving werd aan de moderne tijd aangepast. 
Deze keer in opvallend oranje. De inhoud blijft 
ongewijzigd. De juninummers met een jaarverslag en 
het decembernummer met historische beschrijvingen.

De band tussen Verkeer en Waterstaat
en de Radio Medische Dienst
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Op de dag dat Niels Koornstra in december 2007 18 jaar 
werd, was zijn officiële inschrijving als aankomend opstap-
per een feit. “Eerder mocht niet.” Toch vinden we de 
naam Koornstra al veelvuldig terug in de annalen van red-
dingstation Harlingen. Vader Willem is vanaf 1992 actief 
bij de KNRM. Dus eigenlijk weet zoon Niels niet beter. 

Parmantig hangt reddingboot Wiecher en Jap 
Visser-Politiek in de takels en ligt 

de reddingboot Veronica 
in de gloednieuwe 

aanbouw van het 
boothuis Raphael 

Belinfante dat fier op 
de kop van het dok 

staat. Niels is er vanaf 
zijn 16e actief voor de 
Harlinger KNRM. Hij 

helpt vanaf dat moment 
als een soort junior helper 
aan de wal. Hij staat zijn 

mannetje bij het lanceren 
van de reddingboten 

en ondersteunende 
activiteiten 

zoals Redding-
bootdag. 

Het ‘zoon van’ imago achtervolgt de jongeling niet. “Je 
loopt hier al je hele leven op het boothuis rond, dus de 
vraag ‘Wordt jij later ook opstapper’ had ik al meer dan 
eens gehoord. Maar als mijn vader niet bij de KNRM had 
gezeten was ik er ook vast mee in aanraking gekomen. 
Het is maar net hoe de dingen lopen.” Natuurlijk hoort 
hij wel eens: Zo, waar heb je dat geleerd? Zeker met 
je vader geoefend? Nee. “Ik denk altijd: gewoon goed 
opletten.”

Waarom Niels bij de KNRM wil varen is eigenlijk vrij 
eenvoudig: “Als je zelf vaart weet je hoe het kan zijn om 
gered te worden.” Want varen doet Koornstra eigenlijk 
zijn hele leven al. Met zijn ouders is hij meerdere keren 
geholpen door KNRM collega’s. Omdat ze stomme pech 
hadden met een stuk touw in de schroef. Maar ook een 
keer omdat zijn vader een keer ging koffie drinken en 
Koornstra junior vlak voorbij de haven van Harlingen 
dacht wel even wat meer naar stuurboord te kunnen, 
maar onherroepelijk vastliep op een zandbank. Vader 
Koornstra wil zijn zoon nog wel eens plagen door de 
bewuste zandbank Nielsplaat te noemen. 

De meeste opstappers moeten toestemming vragen aan 
hun werkgever om hun vrijwilligerstaak uit te kunnen 
voeren bij de KNRM. Niels ging naar de directeur van 
zijn middelbare school. Die reageerden heel positief. 
“Ik was de eerste die daar op school mee kwam. Hij 
vond vrijwilligerswerk wel een goede zet en daar was 
hij wel over te spreken. Het informatiepakket dat het 
hoofdkantoor verstrekt voor werkgevers heb ik maar 
aan hem gegeven.” Een keer maakte hij het tot nu toe 
mee dat de pieper ging toen hij op school was. “Het was 
vlak voordat ik de les in moest. Dan is het omdraaien, jas 
aan en naar het reddingstation fietsen.”

Nummer 138  december 1985

Schijnbaar was de oranje kleur te opvallend, want na vier 
jaar kwam er een lichtblauw golfjespatroon voor terug.

Veel acties heeft Niels nog niet op zijn naam staan. 
15 maart 2008 was zijn eerste actie als aankomend 
opstapper, alhoewel zijn naam vanaf 2007 in de 
reddingrapporten voorkomt. Van huis uit kent hij 
wel verhalen die veel indruk op hem maakten. In juli 
1999 haalde station Harlingen samen met Vlieland 
een overleden man en zijn kind van boord van een 
omgeslagen scheepje. Dat werd toen wel als heel 
schokkend ervaren. Een andere redding die hem bij staat 
is die met de Cessna die in mei 2007 in de Waddenzee 
stortte. “Dat heeft mij meer gegrepen dan mijn vader. 
Dan zie je beelden van hoe je vader in de weer is om 
de man te reanimeren.” Bewonderend spreekt Niels 
over zijn vader. “Vooral hoe laconiek hij onder dat soort 
situaties kan blijven.” Laatst hadden de Harlingers een 
‘sjouwtje’ met een viskotter. Vader Koornstra ging aan 
boord van de kotter om polshoogte te nemen, terwijl 
zoon Koornstra de sleeptros belegde op de bolder
“Ik zie dan niet dat ik met mijn vader aan het werk ben, 
maar meer als collega, ook al klinkt dat raar.”

Een leven zonder KNRM 
kan hij zich niet voorstellen. 
“Maar ja, dan had ik ook niet 
geweten hoe het was met 
en dan had ik het ook niet 
gemist. Als ik niet meer zou 
mogen varen, dàt zou ik niet 
trekken. Eigenlijk zou ik het 
een keer moeten meemaken. 
Ik weet niet hoe diep het zit.” 
Naast de hobby die KNRM 
heet, hockeyt Niels en traint 
daarvoor twee keer per week. 
Tijdens de training heeft hij 

de pieper op zak, maar tijdens de wedstrijd niet. Dan 
is het weekend en zijn er in de regel veel opstappers 
beschikbaar. Zijn vrienden hebben gelukkig ook andere 
interesses. Die hebben niks met varen. Ze roepen wel 
eens: “Hou ‘ns een keer op met je KNRM.” Lachend 
voegt hij toe: “Misschien heb ik het er wel te veel over, 
al probeer ik van niet.” 

Niels is in de afgelopen jaren heel natuurlijk naar 
zijn functie aan boord van de reddingboot gegroeid. 
“Eigenlijk leef je er een beetje naar toe. Als klein kind 
wilde ik wel bij de reddingboot, maar wist je eigenlijk 
niet precies wat het inhield. Nu weet ik dat wel.”
Niels is zich terdege bewust van het gevaar. “Dat begint 
bij het trosleggen. Gevaar zit in een klein hoekje. Maar 
daar wordt je dan op gewezen en dat weet je dan weer 
voor de volgende keer. En over sommige dingen ga je 
anders nadenken. Ik rijd nog geen auto, maar je vraagt 
je nu wel al af van waar je ‘em zou neerzetten voor het 
geval de pieper afgaat.” 

Nummer 150  december 1991

Na de fusie van de twee Nederlandse Reddingmaatschappijen werd
De Reddingboot het tijdschrift voor de donateurs. In een geheel nieuwe 
vormgeving en in kleur werd het iets grotere formaat goed ontvangen 
door een groeiend aantal donateurs. De lijst met reddingen werd, 
vanwege het grote aantal acties, niet meer opgenomen in het blad.

“Misschien heb ik het er wel te veel over,
 al probeer ik van niet”. 

Niels Koornstra belegt de tros, 
terwijl vader Willem Koornstra 
op de kotter staat.
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Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl
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Maart 1996

Tussen de nummers van De Reddingboot verscheen vanaf maart 1996 een 
beknopte nieuwsbrief, die werd meegezonden met de acceptgiro voor een 
jaarlijkse bijdrage van donateurs en met de bestelkaart voor kerstkaarten in 
september. In maart 2000 werd de nieuwsbrief een gewoon nummer van
De Reddingboot, die sindsdien vier keer per jaar verscheen.

Feyenoord laat stadion bouwen voor 75.000 
toeschouwers. Amsterdam wil stadion voor 75.000 
bezoekers voor WK voetbal. Het nieuwe stadion 
van voetbalclub Valencia heeft 75.000 zitplaatsen. 
Hoeveel mensen zijn dat eigenlijk, 75.000? Hoe 
kun je je dat voorstellen? Anderhalve Amsterdam 
ArenA vol is dat. Maar meer dan een beeld levert 
dat ook niet op. 

We zijn gewend aan grote getallen, ook bij rampen: 
honderden doden en gewonden, soms duizenden 
slachtoffers zelfs. Maar wat zegt ons dat eigenlijk nog? 
Tot dat je één van die mensen persoonlijk kent. 75.000 
mensen zegt niet zo veel. Maar 75.000 maal één mens, 
dat zegt alles. Dat realiseerde ik me toen ik las dat de 
KNRM sinds zijn oprichting meer dan 75.000 mensen 
heeft gered. Een stadion vol. Wat een organisatie! Maar 
hoe rijk ook dat reddingsverleden is, voor de redders 
gaat het elke keer weer opnieuw, om dat ene leven. Dat 
is de essentie, daar ligt volgens mij de motivatie. En daar 
zie ik ook de link met het werk in de goededoelensector 
en met fondsenwerving.

Fondsenwervers zijn doeners, handen-uit-de-
mouwentypes, net als redders dat volgens mij zijn. 
Er zijn mensen in nood en dus moeten ze geholpen 
worden. Dat is ook de motivatie van fondsenwervers: 
ergens moeten mensen geholpen worden, of moeten 
natuurgebieden worden gered. Zo communiceren 
we met onze gevers. We maken duidelijk wat onze 
doelstelling is, wat we in de wereld willen verbeteren en 
daarvoor vragen we steun: geld, vrijwilligers, goederen. 
We laten zien dat we het zonder die steun nooit zouden 
redden en we zijn royaal in het uiten van onze dank. 
Althans, dat zouden we moeten zijn. De KNRM is daar 
heel duidelijk in. Op allerlei plaatsen, van jaarverslag 

tot in De Reddingboot zal het 
de lezer duidelijk zijn hoe sterk 
de binding is met de gevers: 
zij zijn de redders aan de wal, 
een prachtige manier om uit te 
drukken hoe onmisbaar ze zijn. 
Heel wat goede doelen zouden 
uit die aanpak inspiratie kunnen 
putten om ook hun gevers in het 
zonnetje te zetten. 
 
Naast waardering hebben de 
gevers ook recht op informatie. 
Ze moeten zich een beeld 
kunnen vormen van wat er met hun geld gebeurt. Het is 
een groot misverstand te denken dat dat gedetailleerd 
moet, via tabellen en jaarrekeningen. Gevers willen 
doorgaans slechts in grote lijnen weten hoe hun geld 
wordt aangewend, hoe de doelstellingen worden 
nagestreefd én vooral het vertrouwen kunnen hebben 
dat het geld goed wordt besteed. Ook dat hebben ze 
bij de KNRM goed begrepen. Het goed leesbare en 
inzichtelijk opgemaakte jaarverslag levert bruikbare 
informatie op. Daar waar tabellen gebruikt zijn, zijn 
ze in elk geval begrijpelijk. De transparante aanpak 
en de toelichting schetsen het beeld van mensen, die 
hun best doen de organisatie goed te besturen, de 
hen toevertrouwde middelen goed te beheren. In De 
Reddingboot kom je veel concrete voorbeelden tegen 
van wat de KNRM doet: een inspirerende wijze van 
verantwoording.

De publieke discussie over keurmerken voor goede 
doelen woedt voort. De eisen die aan het werk van 
fondsenwervers en hun doelstellingscollega's worden 
gesteld, nemen met de dag toe. De achterliggende 

gedachte is dat er zoveel eisen worden gesteld en 
zoveel informatie beschikbaar komt, dat geen gever 
zich nog zorgen hoeft te maken over het functioneren 
van zijn favoriete goede doelen. Die discussie is 
prima. Hij leidt ongetwijfeld tot nieuwe inzichten en 
verbeteringen. Maar voor mij is de essentie van het 
werk van organisaties als de KNRM, dat zij functioneren 
in een directe relatie tot de groepen die voor hen 
belangrijk zijn: de gevers, de vrijwilligers, van kajuit tot 
bestuurskamer, de beroepskrachten, van postkamer tot 
directie en niet te vergeten de slachtoffers zelf.

Het is duidelijk dat de KNRM daar in slaagt en dat De 
Reddingboot daarbij een belangrijk communicatiemiddel 
is. Ook als buitenstaander lees je het met belangstelling, 
van voor tot achter. Je snapt als lezer hoe belangrijk het 
werk van de KNRM is. Ik ben er van overtuigd dat die 
wezenlijke taak in betere handen is bij een organisatie 
als de KNRM, dan bij de overheid. Met een groots 
verleden, dat teruggaat tot 1824, zal de KNRM ook in de 
toekomst een onmisbare rol spelen, met zijn vrijwilligers 
én zijn gevers.

Nummer 162  december 1997

De overgang naar een andere drukker deed De Reddingboot ook bij een 
andere vormgever belanden en dat betekende een nieuwe vormgeving 
voor het hele blad.

Meer dan 7�.000 mensen

Door Jaap Zeekant, hoofdredacteur Vakblad 
Fondsenwerving
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Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl
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November 1999

Het 175-jarig bestaan van de KNRM werd gevierd met een jubileumboek, 
dat aan alle Redders aan de wal werd gestuurd in plaats van De 
Reddingboot.

Een trouwe donatrice en enthousiast ambassadrice van 
de KNRM sinds 1947. Ruim 60 jaar en zonder onderbre-
king steunt zij het werk van de redders op zee. Waarom?
“Mijn moeder komt van Terschelling. Haar vader, mijn 
grootvader dus, was loods vanaf Vlieland, waar mijn 
familie dan ook lange tijd woonde. Die oorspronkelijke 
band met de eilanden en de zee is de belangrijkste 
reden dat ik donateur werd van de Redding Maat-
schappij. Ik vond en vind dat nog steeds voor eilanders 
een ‘must’.

Op de vraag wat zij dan het eerste leest in
De Reddingboot, zodra deze bezorgd wordt, moet zij 
wel even nadenken. 
“Ik weet het niet. Ik begin volgens mij gewoon op de 
eerste bladzijde. Ik bewonder de organisatie om z’n 
inzet van de vrijwilligers en al die anderen die er met 
hart en ziel bij betrokken zijn. Het verbaast me vaak dat 
ongelukken op zee vaak zo goed aflopen. Natuurlijk ook 
door de KNRM, maar de omstandigheden zijn toch soms 
bar en boos”. 

Het blad krijgt bij mevrouw Smeding niet de kans om te 
vergelen, want zodra ze het gelezen heeft brengt ze het 
naar de wachtkamer van haar huisarts. 
“Hij is trouwens ook Redder aan de wal, maar bewaart 

zijn Reddingboot-nummer graag. Ik vind het belangrijk 
dat mensen weten dat de KNRM bestaat. Het gebeurt 
veel te vaak dat mensen niet weten wat KNRM betekent. 
De laatste tijd is de Redding Maatschappij veel in 
het nieuws. Dat doet me goed. Niet alleen omdat ze 
daardoor bekender wordt, maar telkens als ik iets hoor 
over reddingacties geeft het me een goed gevoel dat ik 
daar een steentje aan heb bijgedragen”.

Is er in uw beleving in 60 jaar veel veranderd aan
De Reddingboot?
“Het blad is veel levendiger geworden. Dan bedoel 
ik niet de kleurenfoto’s die de zwartwitte hebben 
vervangen, maar de inhoud is afwisselender. Ik lees 
het nog altijd met plezier. Het is ook niet zo dat de 
reddingen vroeger spannender waren. Ook nu nog 
lees ik met verbazing wat er toch altijd weer op zee 
gebeurt”. 

Mevrouw Smeding steekt haar bewondering voor de 
KNRM niet onder stoelen of banken. Ze vertelt er graag 
over en stimuleert anderen de redders op zee ook te 
steunen. Een paar jaar geleden heeft ze bij de notaris 
haar testament laten opmaken en trof er een kandidaat-
notaris afkomstig van Schiermonnikoog met kennis van 
zaken over de KNRM.
“In mijn testament heb ik de KNRM tot executeur 
van mijn nalatenschap benoemd. Mijn laatste 
wilsbeschikking is niet ingewikkeld, maar wel bijzonder. 
Bij de Redding Maatschappij voelt het na 60 jaar 
vertrouwd en ik weet zeker dat daar tot in lengte 
van jaren zorgvuldig met mensen en wensen wordt 
omgegaan. Dat straalt De Reddingboot ook uit!”

Nummer 188  juli 2005

De KNRM voerde in 2005 een geheel nieuwe huisstijl in. Ook de 
Reddingboot werd in de nieuwe stijl ontworpen. Met een moderne, 
maritieme uitstraling tot gevolg.

“Ik begin volgens mij gewoon
 op de eerste bladzijde” 
  Lezeres van De Reddingboot mevrouw W.G. Smeding

nr.
188

In de tijd dat Martijn Perdijk nog een jongetje was 
werd De Reddingboot in zijn ouderlijk huis altijd gelijk 
gelezen als ie op de deurmat viel. Als de postbode langs 
was geweest las eerst zijn moeder de Reddingboot 
van kaft tot kaft, vervolgens kwam Martijn uit school 
en aan het einde van de dag was het de beurt aan 
zijn vader. “In mijn herinnering waren het toen 
alleen reddingverslagen. Nu besteden jullie ook veel 
meer aandacht aan allerlei andere zaken als nieuws, 
achtergronden en reddingbootdag.” 

Toch duurde het even voordat Martijn zelf lid werd: “Dat 
was toen ik ging varen als schipper in de chartervaart op 
een zeilklipper waarop ik jaren met Heleen en later de 
kinderen, heb gezeild. En ik las ‘em nog altijd bij mijn 
ouders, en dat vond ik eigenlijk niet kunnen. Dus nu lees 
ik zelf alweer jaren De Reddingboot, al is het niet meer 
op de eerste dag! De kinderen lezen ‘em nog niet, daar 
zijn ze nog een beetje klein voor.” 

Nog altijd zijn de reddingrapporten het favoriete 
onderdeel. Heleen: “Toen we nog voeren was het 
een soort bedrijfsliteratuur. Je las De Reddingboot 
en had het daarna er nog eens met elkaar over. 
Nu we aan de wal wonen is het anders. Ik lees nog 
steeds de charterverhalen, maar de urgentie om het 
erover te hebben is minder.”  Martijn leest graag de 
achtergrondverhalen.  “Jullie zetten je eigen mensen in 
het zonnetje, dat vind ik leuk om te lezen. Mensen die 
zich jaren inzetten en die allemaal trots en enthousiast 
zijn over het werk dat ze mogen uitvoeren als KNRM-er. 
Ik denk ook dat dat de grote kracht is van de Redding 
Maatschappij: de vrijwilligers.”

En wat wordt er gemist? “Ik zou wel wat meer stukjes 
uit de reddingrapporten zelf willen lezen. Naar mijn 
idee stonden die er vroeger meer in. Het aardige van 
die stukjes was de no-nonsense verslaggeving van een 
actie, maar wel met droge humor. Er werd altijd een 
mooie draai aan het verhaal gegeven en dat vond ik als 
jongetje mateloos interessant.”

Op de vraag of hij zelf wel eens in een van de verslagen 
is voorgekomen lacht hij: “Ik zou me er wel een beetje 
voor schamen!”  Maar hij ontkent niet dat hij wel eens is 
geholpen door de ‘mannen van Vlieland’ die hem tijdens 
hun oefenavond vast zagen liggen…
 
Aan de mensen die de Reddingboot met interesse 
lezen maar geen Redder aan de Wal zijn heeft hij een 
duidelijke boodschap: “Als je iets met water hebt , al is 
het zeilend, varend, via je beroep of zijdelings, ik vind 
gewoon dat je lid moet zijn. Iedereen kan een keer de 
hulp van de KNRM nodig hebben.” 

“Dat vond ik als jongetje
  mateloos interessant” 
  Lezers van De Reddingboot Heleen van der
  Laan en Martijn Perdijk met hun dochters 

Actueel nieuws vindt u op www.knrm.nl
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Loffelijke initiatieven

Elke jaar gebruiken mensen verjaardagen, jubilea, 
trouwdagen, etcetera om iets voor de KNRM te doen. 
Een selectie van de personen en instanties waarvan 
de KNRM op deze manier in �007 een gift van mocht 
ontvangen:
de heer E.D.T. Docter uit Drachten, de heer P. Dautzenberg, 
Gorichem, de heer Boot uit Lochem, de heer J.B. van den 
Bosch uit Berkel-Enschot, de heer J.van den Bosch uit 
Rottterdam, de familie J.L. Buiskool uit Grijpskerk,
de heer en mevrouw W. Dijkstra uit Overveen, de 
heer W. Draijer uit Uden, familie G. Drenth uit Zuid-
Scharwoude, de heer en mevrouw J. Ente-van Gils uit 
Leiden, de heer en mevrouw A. de Graaf uit Ede,
de heer F. Hamburger uit Bloemendaal, de heer en 
mevrouw D.J. van Linge uit Eemnes, de heer A. Munter 
uit Amsterdam, de heer R.J. van Rheenen uit Amsterdam, 
de heer K. Rinsema uit Den Helder, de heer en mevrouw 
W.F.M. van Vliet uit Nijmegen, de heer en mevrouw
R. Wientjes uit Wijk bij Duurstede, de heer K. Aldershoff 
uit Amsterdam, de heer of mevrouw J. G. Arends uit 
Musselkanaal, de heer of mevrouw P.F. Kamphuis uit 
Den Haag, de heer H.L.M. Vasen en mevrouw J.M van 
Dijk uit Assen, de heer en mevrouw P.J. Pijbes, de heer 
en mevrouw B.G. Sanders uit Zeewolde, de heer G. van 
Dijk uit Zandvoort, de heer J.C. de Jong uit Zwarte Waal, 
de heer of mevrouw L. Luten uit Oosternieland, de heer 
en mevrouw J. Nicaise uit Raamsdonk, mevrouw R.C.M. 
van Oijen uit ’s-Hertogenbosch, de heer P.M. Oosten uit 
Roden, de heer E. Verkijk uit Leidschendam, de heer W.J. 
Bartels uit De Kwakel, de heer M. Broekens uit Gorredijk, 
de heer en mevrouw J.F. van Hanja uit Den Haag,
de heer of mevrouw A.J. Klaassen Boer uit Paterswolde, 
Mevrouw B.F. Simmers uit Den Haag, de heer H.A. Swets 
uit Amsterdam, mevrouw E. de Lange uit Eindhoven,
de heer en mevrouw J.W. Smaal uit Den Haag,
de heer J.W. Smeets uit Almere, de heer en mevrouw 
J.B. Winkelman uit Warns, de familie Hazewindus uit 
Haaften, de heer R.W. Beekman uit Amsterdam, de heer 
en mevrouw J.P. Bouwman uit Den Haag, de heer C.P. 
Hos uit Westerland, de heer en mevrouw R. van der Klip, 
de heer H.L. de Lange uit Den Haag, mevrouw H.G.M. 
Mols-van Gestel, de heer of mevrouw J.G. Ooms uit 
Steenbergen, de heer E. Roels uit Tilburg, de heer
of mevrouw G. Rook uit Sint Pancras, mevrouw
M. Rook de Jong uit Krimpen aan de Lek, St. Zeilbaak uit 
Utrecht, de heer C. Schepel en mevrouw J.J. Merens uit 
Oosterbeek, de heer S.F. Vis uit Laren, familie De Graaf 
uit Hoofddorp, mevrouw S.A. de Graaf- Heeringa uit 
Nijmegen, de heer P. Speijer uit Heemstede,

firma Blokker uit Harlingen, de heer T. Turkstra uit 
Breda, de heer C.W.M. Versteege uit Hoensbroek,
de heer H. van Wijk uit Den Burg, Pezet Administratie 
uit Noordwijk, de heer F. Bartels uit Goutum, de heer 
en mevrouw H.J. Hulsinga uit Amersfoort, de heer en 
mevrouw O.C.A. van Lidth de Jeude uit Soest, mevrouw 
W.H.R de Jong uit IJsselstein, de heer A.W.J. Beunis 
uit Hagestein, mevrouw E. Blanksma uit Veldhoven, 
de heer en mevrouw T.G. Boot uit Lochem, mevrouw 
M. Don en de heer J.J. Wallis uit Den Helder, Lenl 
Gebruikersinformatie BV uit Den Haag, Green Stones BV 
uit Drachten, Nederlandse Vereniging van Toerzeilers, 
Seatrade Groningen BV, de heer of mevrouw J.W. ten 
Veldhuys uit Amersfoort, de heer en mevrouw Van 
Rijsewijk-Vreezen, J.P. Kuipers uit Coevorden, de heer 
G.B. Boerma uit Bontebok, de heer N.W. Hoek uit 
wassenaar, de heer H.K. van leeuwen uit Loosdrecht,
de heer en mevrouw C.A.J. Kraaijeveld uit Rhoon, de 
heer of mevrouw R.J. Ligthelm uit Rotterdam, Leewereke 
Scheepsreparatie uit Westerbroek, de heer P. Veenstra 
uit Zaandam, de heer T. Beunis uit Hagestein en de heer 
L.D.B. van den Steenhoven uit Zwolle. 

Ook droeve familieomstandigheden zijn aanleiding 
om aan de KNRM te denken. In de afgelopen periode 
dachten de volgende personen/families aan de KNRM
bij een trieste gebeurtenis. 
De heer Verweij uit Enkhuizen, de heer J.M.C. Roksnoer 
uit Espel, mevrouw W. Wainwright uit Essex (Engeland), 
mevrouw L. van Wijk, de heer en mevrouw R. Groot 
uit Steenwijk, de familie K. Turfboer uit Den Haag, 
Woningstichting Duinstee uit Egmond aan Zee, de heer 
of mevrouw M.J. Sacre van der Bunt uit Haamstede,
de familie Beuken uit Baarn, mevrouw S. van Dam-Dijkstra 
uit Vlissingen, mevrouw P. Uitdewilligen uit Rijen, 
mevrouw T.T.M. Vonk- van Megen uit Hoofddorp, 
de erven J.P.C. Wilten-Wess, Verhoef Select Drive uit 
Uithoorn, de Egmondse Reddingsbrigade uit Egmond 
aan Zee, mevrouw B. de Jong-Jansen uit Bemmel, 
mevrouw N. Looysen-van der Zijpp uit Amsterdam, 
de heer of mevrouw J.H. Boon uit IJmuiden, de 
erven P.M. Heida uit Zwaag, erven G.J.W. de Wijn uit 
Venray, mevrouw K. Heijgen uit Bergen op Zoom, 
watersportvereniging De Engel uit Rheden, de heer of 
mevrouw E.M. Hendrie uit Zaltbommel en de erven
A.P. Borgeld-Prange uit Bentveld. 

Scheepsreparatiebedrijf Lauwersoog rekende een 
symbolisch bedrag voor het hellingen van reddingboot 
Koning Willem I. 

WSV Schuttevaer Kanaalstreek bestemde, na het 
staken van de activiteiten van de vereniging, het 
batig saldo van € 4.414,20 voor het werk van de 
Reddingmaatschappij.

Kringloopwinkel Sliedrecht koos de KNRM uit als goed 
doel waaraan een deel van hun winst gedoneerd werd. 
Er werd een cheque ter waarde van € 1500,- aan de 
KNRM overhandigd. 

De gemeentelijke Havendienst in Utrecht doneert 
jaarlijks de inhoud van de boetepot aan de KNRM. Dit 
jaar leverde deze de KNRM € 750,- op. 

Jachtwerf Maronier in Lemmer tilde kosteloos de 
reddingboot Anna Dorothea van Lemmer in en uit het 
water, zonder daar een rekening voor op te maken. 

De Stichting Wadden Wandel Reizen maakte na 
opheffing hun batige saldo van € 4000,- over aan de 
KNRM. 

Expert Technisch Centrum Jansen uit Uithuizen schonk 
een koelkast aan het bemanningsverblijf van station 
Eemshaven. 

De heer Wortel uit Eemshaven hield tijdens een 
optreden een collecte en haalde daarbij € 183,98 voor 
de KNRM op. 

Aannemingsmaatschappij De Branding v/h J. Stolk 
schonk de bemanning van de Johanna Louisa 2500 liter 
gasolie. Daarmee konden weer een aantal vaartochten 
ter promotie van de KNRM worden gevaren.

De heer A.C. van der Giessen werd 60 jaar en vroeg 
zijn gasten een gift over te maken aan de KNRM. De 
giftgevers brachten een bedrag van € 4.322,50 bijeen.

De kashouder van de seniorencompetitie van de Golfclub 
De Schoot in St. Oedenrode stortte het restant van de 
inleg (€ 775,-) op rekening van de KNRM. 

Vaarclub Zuidlaardermeer uit Wedde hief zichzelf op en 
doneerde € 192,16 aan de KNRM.

Deko Marine uit Lelystad vroeg de genodigden bij de 
feestelijke doop van een van hun boten een gift te 
geven aan de KNRM. Dat leverde € 405,- op.

Café Restaurant De Klok uit Egmond aan Zee verzorgde 
tijdens de jaarlijkse stationsdag voor de bemanning en 
hun familie van reddingstation Egmond aan Zee een 
diner. Daarvoor werd niets in rekening gebracht. 

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Opa Piet en kleinzoon 
Roel van der Have uit 
Haarlem maakten samen 
een mini tentoonstelling 
met als thema “de 
Redder” en vroegen een 
bunkerbootje aan om 
het museum compleet 
te maken. De bezoekers 
doneerden € 25,15 in het 
bootje.
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Tijdens de Flora en Visserijdagen in Den Oever worden 
er elk jaar collectebusjes geplaatst op de schepen die 
meevaren in de vlootschouw. Dit jaar werd € 2.324,13 
bijeengebracht. 

De Hollandse Visveiling IJmuiden stortte de opbrengst 
van de vistafel, die tijdens het Havenfestival IJmuiden 
werd geserveerd, op het gironummer van de KNRM. 

Tijdens de Wereldhavendagen plaatste Maersk Exporter 
een bunkerbootje en zamelde daarmee € 171,50 in voor 
de KNRM.

Op het Havenvisstijn ter gelegenheid van het 100-jarig 
bestaan van de TESO, stelden de Texelse vissers hun vis 
ter beschikking, rookten en bakten deze en doneerden 
de opbrengst van de verkoop (€ 1.112,35) aan de KNRM.

De verkoop van gevonden voorwerpen en fietsen bij de 
Koninklijke Marechaussee in Den Helder leverde
€ 233,- op.

Eldeko Verhuur BV uit Raamsdonkveer bestelde 100 
exemplaren van het boek Redders om in het kerstpakket 
aan hun werknemers en relaties te versturen. 

Serromah Shipping BV gaf € 1.694,68 ten behoeve van 
het reddingwerk van de KNRM. 

Tijdens de Standfast Race in Breskens werd er 
gecollecteerd voor de KNRM. In de bunkerboot zat na de 
wedstrijd een bedrag van € 480.-

Het team van de Erasmus Universiteit uit Rotterdam 
deed mee aan de jaarlijkse Race of The Classics en 
steunde de KNRM met een donatie van € 675,91

Nebam BV uit IJmuiden, schonk ter gelegenheid van het 
50-jarig jubileum een cheque: € 5000.-!

Scania Productions Zwolle BV maakte € 250,- over aan 
de KNRM omdat een van hun medewerkers vrijwilliger is 
bij reddingstation Elburg.  

De SZ&PC De Bruinvis uit Sas van Gent gaven ter ere van 
hun 75-jarig jubileum een feestje en haalden daar € 
337,- op en schonken dat aan de Redding Maatschappij. 

De familie Bouter uit Gouda liet na een langdurige 
restauratie de boot Pinta opnieuw te water. In plaats van 
bloemen en flessen werd de genodigden gevraagd een 
financiële bijdrage te leveren om het werk van de KNRM 
te ondersteunen. Het bracht € 240,- op. 

Noordzeewind uit Oegstgeest schonk € 5000.- voor 
het gebruik van het boothuis van reddingstation 
Egmond aan Zee tijdens de officiële opening van het 
windmolenpark voor de kust. 

GTI Koudetechniek BV uit Zoetermeer schonk een 
overlevingspak aan station Scheveningen. 

Scheepswerf De Haas Maassluis BV schonk ter ere van 
de oplevering van drie nieuwe schepen € 3000.- aan de 
KNRM. Voor elke geleverde boot € 1000,-.

Maritiem Scheveningen leverde het materiaal waarmee 
het loopnet voor Ameland aangepast kon worden.  

Marina Stellendam BV doneerde het vlaggengeld van de 
Van Uden Reco Stellendam Regatta aan de KNRM. Elke 
deelnemer kon zijn borg van de wedstrijdvlag (€ 5,-) in 
een bunkerbootje stoppen. En dat leverde € 160,- op.

De ANWB waterkampioen 
organiseerden wegens hun
80-jarige bestaan een 
internetveiling ten bate van 
de KNRM. De opbrengst van 
€ 12.261,73 werd besteed aan 
nieuwe brandblusinstallaties voor 
de Redding Maatschappij.

Olie Distributie Noord BV uit Bedum factureerde met 
flinke korting een onderdeel van de reddingboot. 

Roodberg Holland BV uit Terband-Heerenveen stuurde 
een nulfactuur bij levering van een onderdeel van een 
lanceerwagen van een van de Valentijn-reddingboten 
aan de kust. 

J.V.Tideway – Bohlen & Doyen uit Breda doneerde
€ 3328,33 uit het incentive fonds aan de KNRM. 

Wesselingh Installaties uit Egmond aan Zee stuurde 
een nulfactuur voor onderdelen die zij leverden aan 
reddingstation Egmond aan Zee.

J.D. Berghuis, algemeen directeur van de 
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijmond liet zijn spreekgeld, 
dat hij kreeg voor een presentatie in het land, niet 
uitbetalen, maar overmaken als gift.  

De Raad van Kerken uit Bolsward hield een collecte en 
bestemde de opbrengst van € 275,- voor de Redding 
Maatschappij.

De Rotary Club Bergen doneerde de opbrengst van een 
veiling als gift aan de KNRM. De bieders zorgden voor 
een bedrag van € 1.250,-

Ter ere van de doop van het schip Bolder en van hun 
35-jarig huwelijksfeest vroeg het echtpaar Maurick 
de gasten een gift te doen aan de KNRM. Er werd 
€ 1100,00 bijgebracht door de aanwezigen van het 
dubbelfeestje.

Buhrmann NV uit Amsterdam leverde de KNRM 
kantoorartikelen, maar liet een factuur achterwege. 

Vroon BV uit Breskens liet het versturen van de traditionele 
eindejaarsgroet achterwege en maakte € 2500,- over. 

Aan boord van de Pride of Rotterdam van P&O North 
Sea Ferries staan bunkerbootjes van de KNRM. De 
opbrengst bedroeg € 1.410,- 

Isolatie Combinatie Beverwijk BV schenkt elk jaar een 
donatie aan een goed doel in plaats van traditionele 
kerstgeschenken. Dit jaar werd de KNRM gekozen 
en met de schenking van € 4000.- konden er 
overlevingspakken worden aangeschaft. 

Fiscaal Financieel Adviesbureau Last uit Rijswijk maakte 
bespaarde portokosten ter waarde van € 300,- over aan 
de KNRM. 

Het Verbond van Verzekeraars uit Den Haag zamelde 
geld in voor het afscheid van algemeen directeur Fisher 
om een kunstwerk te kunnen financieren. Er werd echter 
veel meer geld ingezameld dan nodig was voor het 
cadeau. Het overschot van € 2.105,72 werd op verzoek 
van de heer Fischer aan de KNRM gedoneerd. 

De stichting Nationale Goede Doelen Test uit Ouderkerk 
aan de Amstel maakte namens een anonieme schenker 
een gift over van € 100.000,-

Ook iets te vieren?
Neem contact op met het hoofdkantoor van de 
KNRM voor bijvoorbeeld de levering van een 
speciale collecteboot. 0255-548454

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



6�  De Reddingboot  verslag 200 6�  De Reddingboot  verslag 200

Informatie

Colofon
De Reddingboot,
verslag 200, 
jaargang 98, nummer 3

Stichting Koninklijke 
Nederlandse Redding 
Maatschappij 
Opgericht op 11 november 
1824. De KNRM wordt 
sindsdien uitsluitend door 
vrijwillige bijdragen in stand 
gehouden.

Beschermvrouwe:
H.M. de Koningin

Raad van Toezicht:
voorzitter:
C. van Duyvendijk
vice-voorzitter:
Mr. P.A. van den Brandhof
penningmeester:
Drs. R.J. Meuter

J.W. Doeksen
Prof. Mr. Dr. E.R. Muller
Prof. Mr. M. van Olffen
R.P.M. van Slobbe
Mr. J. Willeumier

Directie:
R.A. Boogaard
S.E. Wiebenga

Postadres:
Postbus 434
1970 AK  IJmuiden

Internet:
www.knrm.nl
e-mail: info@knrm.nl

Kantoor en werkplaats:
Haringkade 2
1976 CP  IJmuiden
telefoon: 0255-548454
telefax:    0255-522572

Bankrelaties Nederland:
Postbank: rek.nr. 26363
IBAN giro
NL89 PSTB 0000 0263 63
BIC PSTBNL21
Rabobank:
rek.nr. 37.35.46.181
IBAN bank
NL27 Rabo 0373 5461 81
BIC RABONL2U

Bank Duitsland:
ABN-AMRO Bank, Frankfurt
Bankleitzahl 50230400
Konto nr. 1430629.002

Bank België:
Fortis,
Rek.nr. 035-1685849.30

Inschrijfnummer
Kamer van Koophandel:
411 99789

Samenstelling
KNRM
Vormgeving en druk
Spider Media, Voorhout

© KNRM - De Reddingboot 
verschijnt in januari, april, juli 
en oktober voor de donateurs 
van de KNRM.  
Overname van artikelen uit
De Reddingboot is toegestaan, 
mits met bronvermelding.

Fotoverantwoording
Wessel Agterhof: 59 Ingeborg 
Berghuijs: 42a Marileen Biekart: 
50a www.112bollenstreek.nl: 20 
Eric Bootsma: 32b Marcel 
Debets: 48a Arie van Dijk: 
2a, 7, 11,16, 48, 51a Timco 
Houkema: 26c Jordy Jansen: 
27a Heert Jan van Keulen: 8, 
12-13 Peter van der Laan: 21c 
Ko van Leeuwen: 25 Bemanning 

station Urk: 19a, 23 Bemanning 
station Zandvoort: 17c, 24a,b 
Bemanning station Elburg: 17a, 
b Bemanning station Noordwijk, 
18a, b, 22 Bemanning station 
Dordrecht: 21a,b Bemanning 
station Enkhuizen: 19b 
Bemanning station Urk: 19, 23 
Bemanning station Marken: 24c 
Bemanning station Harlingen: 
53a KNRM, Janneke Stokroos: 
1b, 2b, 3b, 26b,d, 36a, 40a, 
44a, 45a, 52a, 57a KNRM Kees 
Brinkman: 3c, 34a, 38a, 55, 
56a Ronald Koelink: 26a,f, 27d 
Kustwacht: 46b Dirk van der 
Meulen: 32a Daan Overduin: 
27b Ellen Sandberg: 5 Dick 
Teske: 3a, 49a Jankees Trimpe 
Burger: 46a Hans Vandersmissen: 
28a Mark Verboom: 64 Sjoukje 
de Vries: 26e,27c Frits Wester: 
41a Jaap Zeekant: 54a Overige 
foto’s KNRM archief

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���-�4�4�4
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.

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

De winkel ruimt op!

1

Theelepels 
Zwaar verzilverde theelepels 
in een luxe doosje.
e �,00 per stuk
e 6,�0 per stuk

Theelepel Carlot (�0�6)
Theelepel Javazee (�0��)
Theelepel Arie Visser (�0�1)
Theelepel Atlantic (�017)
Theelepel Valentijn (�009) 
Theelepel Johannes 

 Frederik (�00�)

Bordenset
Kleurechte uitmuntende 
kwaliteit melamine. Bordjes 
zijn voorzien van vrolijke 
opdruk.

Set van 2 diepe borden. 
Afmeting: ø 22 cm (�064)

Set van 2 platte borden. 
Afmeting: ø 25 cm (�066)

Set van 2 ontbijtborden. 
Afmeting: ø 23 cm (�06�)
e 6,7� per set e 4,- per set
(De borden kunnen uitsluitend

per set geleverd worden)

Matrasvlieger (�0�4)
Een geweldige blik-
vanger! Een lichtblauwe 
 matrasvlieger met speelse 
reddingbootopdruk. 
 Kwaliteitsvlieger met garan-
tie. Spanwijdte: 150 cm 
e 16,�0  e 11,-

Kinderdekbedovertrek 
(�06�) 
Een specifiek kinderdekbed:
maat 200x140. Fris, vrolijk 
en spectaculair! 
e �7,00   e ��,�0

Kinder t-shirt 
Met reddingvestopdruk. 
Gezien de snit van het shirt 
wordt u geadviseerd om
één maat groter te nemen 
dan u gewend bent.
Maat 9�-9� (�199)
Maat 9�-104 (��00)
Maat 110-116 (��01)
Maat 1�4-140 (��0�)
e 1�,7�   e 10,-

2 3 4 5 6

7

8

9

Bestelwijze
U kunt deze en andere 
artikelen nu extra voor-
delig bestellen via
www.reddingwinkel.nl 
Houd u rekening met 
een levertijd van drie 
weken. Heeft u geen 
 internet, ga dan naar 
één van onze winkel-
punten. Onder andere 
bij de reddingstations.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

£ 11,-
10

11

£ 6,50 £ 22,50

£ 10,-

£ 4,-


