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Op 11 november, de oprichtingsdatum van de KNRM, 
wordt in Enkhuizen het nieuwe boothuis geopend. Het 
is de bedoeling dat op diezelfde dag de 12 jaar oude 
rubberboot Rien Verloop wordt vervangen door een 
nieuwe reddingboot van het type Atlantic 21. De KNRM 
heeft nog geen schenker voor deze reddingboot en 
doet daarom (geheel vrijblijvend!) een beroep op u. Vele 
kleintjes maken hopelijk één grote: de totale investering 
bedraagt E 57.500,-. 

Het reddingstation in Enkhuizen is met gemiddeld 
100 acties per jaar één van de drukste van de KNRM. 
De reddingboten varen zowel voor de recreatievaart 

Inzamelactie voor nieuwe reddingboot Enkhuizen
als voor de beroepsvaart. Elk jaar komt het meerdere 
keren voor dat binnenvaarders afhankelijk zijn van 
de Enkhuizer redders. Het reddingstation beschikt 
over twee reddingboten: de Watersport-KNWV (type 
Valentijn) en de Rien Verloop (type Atlantic). Die 
laatste reddingboot is na 12 dienstjaren (en meer dan 
750 acties!) dringend aan vervanging toe. Helpt u 
mee om de nieuwe reddingboot te bekostigen? Elke 
bijdrage is welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op 
bankrekeningnummer 37.35.46.181 o.v.v. 'reddingboot 
Enkhuizen'. Uw bijdrage wordt enorm gewaardeerd. 
Mede namens schipper Ed Koopman en zijn bemanning 
zéér veel dank. 

Zet KNRM op de kaart!
Wanneer u besluit om uw familie, vrienden en/of (zaken)relaties een KNRM-
kerstkaart te bezorgen, bezorgt u de redders van de KNRM tegelijkertijd 
óók goede feestdagen. De opbrengst van de kerstkaartenactie komt hen 
namelijk ten goede. Net zo goed als de opbrengst van de actie de kwaliteit 
en de continuïteit van het reddingwerk en dus ook alle varensmensen, 
ten goede komt. Al met al reden genoeg om iets extra’s te doen voor 
de redders. Het bestellen van de kerstkaarten kan via de bijgevoegde 
bestelkaart of via www.knrm.nl. Meer informatie over de kerstkaartenactie 
en afbeeldingen van de diverse kaarten vindt u in de bijgevoegde catalogus. 

Geen kaarten, wel een gift?
Vindt u het wél een goed idee om met Kerst iets extra’s te doen voor de KNRM, maar verstuurt u géén 
kerstkaarten? Dan kunt u ook een extra kerstgift overmaken. Dat kan op bankrekeningnummer 37.35.46.181 o.v.v. 
kerstgift 2008. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw bijdrage.
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100 jaar Moed, Volharding 
en Zelfopoffering
Op 7 augustus herdacht de oud-
reddersvereniging Moed, Volharding 
en Zelfopoffering in Huisduinen 
(Den Helder) de oprichting van deze 
unieke Nederlandse vereniging. 
De herdenking vond plaats in het 
Huisduiner kerkje. KNRM voorzitter 
Van Duyvendijk overhandigde MVZ-
voorzitter Van den Berg de gouden 
legmedaille ter ere van het 100-jarig 
bestaan van de vereniging. 
Na afloop werd door de voormalige 
reddingboot Prins Hendrik een 
krans in zee gelegd ter hoogte van 
Huisduinen. Op zaterdag 9 augustus 
volgde een reddersdag bij het 

Winkelartikelen vindt u op www.reddingwinkel.nl

Nieuws

Nieuwe reddingboot voor 
 reddingstation Ouddorp
Met de doop op 5 juli door drs. E.M.A. Barones van 
Voërst van Lynden, voorzitter van het bestuur van de 
Van Lyndenstichting, werd de reddingboot Baron van 
Lynden officieel overgedragen aan het reddingstation 
Ouddorp. De nieuwe reddingboot van het type Atlantic 
75 zal samen met de huidige reddingboot Griend in het 
werkgebied op de Noordzee en Grevelingen hulp gaan 
verlenen. 
Bij het overlijden van de heer R. Baron Van Lynden in 
1896 werd er 400.000 gulden vermaakt aan de Noord- 
en Zuid Hollandsche Redding Maatschappij. Het geld 
werd ‘bestemd tot het verlenen van hulp en onderstand 
aan weduwen en wezen van manschappen die bij het 
pogen van redden van schipbreukelingen het leven 

hebben verloren’. In 1911 werd het geld ondergebracht 
in een fonds op naam met de naam Van Lyndenfonds. 
Omdat de gelden niet meer werden aangewend voor 
de oorspronkelijke bestemming, besloot het bestuur 
van de KNRM in 2006 het fonds op te heffen en het 
batige saldo te gebruiken voor de aanschaf van een 
reddingboot. Als eerbetoon aan de initiatiefnemer 
van het fonds werd de naam van de aan te schaffen 
reddingboot vastgesteld op Baron van Lynden. 
De Baron van Lynden is gestationeerd in een boothuis 
op de wal. De reddingboot Griend is verhuisd naar het 
drijvend boothuis Willemijntje, voorheen Lauwersoog. 
Daarmee is de boot sneller inzetbaar op de Grevelingen. 
Rijkswaterstaat zorgde in 2007 voor een beschutte 
aanlegplaats voor het boothuis. Een zeer gewaardeerde 
geste.

Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den 
Helder, waar een grote vloot oude 
reddingboten het zeegat uit ging 
voor een korte demonstratievaart ter 
hoogte van de Zeedijk.   
In 1908 werd in Utrecht de 
vereniging “Moed, Volharding 
en Zelfopoffering” opgericht, 
met als doel het behartigen van 
belangen van oud-redders. De 
eerste afdeling van de vereniging 
werd in Den Helder opgericht. 
De eerste president van deze 
afdeling was Dorus Rijkers. De 
meest gedecoreerde en bekendste 
roeiredder van Nederland. Hoewel 
de vereniging nog zes andere 
afdelingen heeft gekend is alleen 

de Helderse afdeling overgebleven. 
Door de jaren heen heeft Moed, 
Volharding en Zelfopoffering rond 
Den Helder bekendheid opgebouwd 
door jaarlijkse feestavonden 
als fondsenwervende methode. 
Tegenwoordig bestaat de vereniging 
uit 250 actieve en voormalige 
redders van reddingstations van 
de KNRM uit heel Nederland, 
alsmede redders die gedecoreerd 
werden vanwege reddingen op 
persoonlijke titel of in dienst van 
andere organisaties. Van bijstand 
voor redders is geen sprake meer. De 
vereniging heeft een sociale functie. 
Samenkomsten en uitstapjes houden 
de onderlinge band sterk.

Dordrecht: 42ste KNRM 
reddingstation
Op 12 juli werd een deel van de 
Dordtse Reddings Brigade officieel 
omgevlagd tot KNRM reddingstation 
Dordrecht. Daarmee werd het 42ste 
reddingstation van de Redding 
Maatschappij een feit. De realisatie 
van het reddingstation kwam tot 
stand in nauwe samenwerking 
met de gemeente Dordrecht, 
veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid 
en de lokale reddingsbrigade. 
Materieel en een deel van de 
bemanning van de reddingsbrigade 
maakte de overstap naar de KNRM. 

KNRM Dordrecht heeft 2 locaties, 
zoals deze ook al in gebruik 
waren door de reddingsbrigade. 
Dordrecht Zuid, op de splitsing van 
de Dordtse Kil, Amer en Hollands 
Diep, richt zich op het Hollands 
Diep en de Biesbosch. De locatie 
in de binnenstad van Dordrecht, 
Dordrecht Noord, richt zich op 
rivieren als de Noord en Beneden 

Merwede en wordt gedeeld met de 
Dordtse Reddings Brigade. 
Aanleiding voor het omvlaggen was 
het KNRM-rapport ‘Redden in het 
zicht van de haven’ uit 2006. Het 
rapport onderstreepte het belang 
van extra capaciteit op het oostelijk 
deel van het Haringvliet en het 
Hollands Diep. Door de omvlagging 
is het werkterrein van de KNRM 
uitgebreid tot het Kustwacht SAR-
gebied en kan reddingstation 
Dordrecht, samen met de collega’s 
van Stellendam binnen de KNRM 
tijdsnorm van 30 minuten na 
alarmering aanwezig zijn.

Nieuwe donateurs verrast!
Mensen die zich in de periode van 1 januari tot
1 mei 2008 hadden aangemeld als nieuwe Redder 
aan de Wal (donateur) maakten kans op het winnen 
van een sloep. Deze werd beschikbaar gesteld aan 
de KNRM door Adventure Boats uit Stellendam en de 
bijbehorende motor door Yamaha Nederland. Winnaar 
werd de familie Groot uit Beverwijk. De familie Groot 
was aangenaam verrast dat ze een prijs in ontvangst 
mochten nemen, want ze wisten namelijk niet dat ze 
een sloep konden winnen toen ze Redder aan de Wal 
werden. 

Laatste exemplaren!
In de Reddingwinkel catalogus trof u 
in het voorjaar al sterk gereduceerde 
prijzen aan. Dit najaar gaan we 
verder met afprijzen. Van veel 
artikelen zijn er nog maar enkele 
exemplaren die nu extra voordelig 
geprijsd zijn. Een extra goede 
reden om iets te kopen, temeer u 
met de aankoop de KNRM steunt 
en indirect zorgt voor een grotere 
naamsbekendheid. 
In april 2009 start de KNRM met een 
geheel nieuwe reddingwinkel.
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Reddingrapporten

Helderse reddingboot Joke Dijkstra
redt ‘de gewone man’
Den Helder / Texel De Koog - 24 mei 2008 

Wind: NO 5

Ten onrechte wordt vaak gedacht dat de KNRM 
alleen relevant is voor mensen met een schip. Het 
alarm voor Coen Bot en zijn Helderse bemanning op 
zaterdag 24 mei is zomaar een bewijs van het feit dat 
die vooronderstelling niet klopt. De reddingboot Joke 
Dijkstra werd deze avond verzocht uit te varen voor een 
groep gestrande wandelaars op de Razende Bol.

Een grote groep wandelaars, afkomstig uit Den Helder, 
Schagen en Bergen was per boot naar de zandplaat 
Razende Bol afgereisd om daar een avontuurlijke 
wandeling te maken. In het gezelschap bevonden zich 
meerdere (kleine) kinderen. De tocht leek probleemloos 
te verlopen, totdat bij terugkomst bleek dat hun 
boot onklaar was geraakt door een defecte motor. 
Dit technische ongemak kon grote gevolgen hebben, 
aangezien bij opkomend water de groep gevaar liep. 

Op 31 mei, een week na de actie 
op de Razende Bol, nam schipper 
Coen Bot na ruim 40 jaar afscheid 
van de Redding Maatschappij. 
Vier generaties lang stond er een 
Bot op de bemanningslijst van het 
reddingstation Den Helder, drie 
van de vier werden er uiteindelijk 
schipper en alledrie ontvingen één 
of meerdere onderscheidingen. Een 
familie met een verhaal. 

Coen Bot jr. (59) is redder in hart 
en nieren. Hij begon in 1965 als 
opstapper op de reddingboot Prins 
Hendrik en stapte er in 1972 voor 
een paar jaar tussen uit. In 1975 
kroop het bloed waar het niet 
gaan kon en startte Bot weer als 
motordrijver om door te groeien 
tot stuurman. Met de komst van de 
snelle reddingboot Dorus Rijkers 
in 1997 werd Bot benoemd tot 
schipper. Bij zijn afscheid vaart Bot 
alweer twee jaar op reddingboot 
Joke Dijkstra. 
Bot redde in zijn veertigjarige 
loopbaan bij de Redding 
Maatschappij 1438 mensen in 
812 acties. Hij was er al bij toen 
de reddingboot Prins Hendrik 
de bemanning van de Margariti 
redde. Zijn vader kreeg daarvoor 
de grote gouden draagmedaille 
van de Redding Maatschappij. Ook 

Heeft u zich dít ooit gerealiseerd?
Wat veel mensen zich niet realiseren, is dat de KNRM 
levensreddend kan zijn voor íedere Nederlander.
De redders en het materieel (varend én rijdend) van 
de KNRM zijn 24 uur per dag inzetbaar voor: 
- in nood gekomen zwemmers langs de Nederlandse 

kust
- mensen die tijdens hun vakantie ziek worden of 

gewond raken op één van de waddeneilanden
- zieken of gewonden op veerboten, sportvisboten 

en charterschepen 
- wadlopers en (gewond geraakte) 

strandwandelaars
- etc. 
Kortom: eigenlijk voor iedere Nederlander, met of 
zonder boot. Mede daarom vraagt de KNRM ook úw 
steun! Word Redder aan de wal (donateur) of maak 
iemand anders Redder aan de wal en houd daarmee dit 
unieke werk in stand! Aanmelden kan op www.knrm.nl.   

Helderse reddingboot moet na vier generaties zonder een Bot naar zee 

Groep wandelaars laatste geredden van Coen Bot

Er stond bovendien een zee van ongeveer anderhalve 
meter; beslist te veel om het er met een haperende 
motor op te gokken.
Eén van de volwassen lopers nam de enige juiste 
beslissing en riep met zijn mobiele telefoon hulp in. Het 
Kustwachtcentrum alarmeerde de reddingboot Joke 

hijzelf had daarvoor een zilveren 
medaille gekregen. Dat was in 1967. 
Coen Bot kreeg gedurende zijn 
loopbaan diverse onderscheidingen, 
waaronder een oorkonde voor de 
redding van vijf opvarenden van de 
Fensfjord in 2000. In 2007 werd hij 
Lid van de Orde van Oranje-Nassau. 
Op 31 mei 2008 vierde Bot zijn 40-
jarig jubileum en neemt afscheid van 
de KNRM. 

Coen’s overgrootvader was roeier in 
de roeireddingboot van de beroemd 
geworden reddingbootschipper 
Dorus Rijkers. Zijn zoon, ook een 
Coen, was jaren roeier onder die 
zelfde Dorus Rijkers en werd in 1918 
zelf schipper op de zelfrichtende 
roeireddingboot van Den Helder. 
Coen Bot sr. maakte de overstap 
naar de motorreddingboten mee en 
werd in 1923 benoemd tot schipper 
op de motorreddingboot, die werd 
vernoemd naar zijn oude schipper, 
Dorus Rijkers. Met deze reddingboot 
maakte Bot talloze, veelal zware 
tochten. Het resulteerde in een 
indrukwekkend palmares, waarbij de 
621 geredden als hoogste verdienste 
moet worden aangevoerd. 

Piet Bot nam in 1946 het roer 
van zijn vader over. Zestien jaar 
had Piet zijn vader vergezeld, 

Dijksta van Den Helder, die enkele minuten nadien de 
marinehaven verliet op weg naar de Razende Bol. 

Omdat de Joke Dijkstra vanwege haar diepgang niet 
dicht genoeg bij de zandplaat kon komen, werd de 
kleinere reddingboot Francine Kroesen van Texel 
verzocht te assisteren. Nog voordat die ter plaatse 
kwam, bood een passerende rubberboot hulp aan. Het 
kleine bootje pendelde de groep naar de Joke Dijkstra. 
In het stuurhuis kwamen de avonturiers op verhaal en 
sommigen ook op temperatuur. In Den Helder kregen zij 
weer land onder de voeten en bedankten zij hun redders 
onder toezegging ‘Redder aan de wal’ te worden. 

en nu was het zijn beurt om de 
verantwoordelijkheid voor schip 
en bemanning te dragen. Pieter 
Wilhelmus Bot, zoals hij voluit 
heette, was achtereenvolgens 
schipper op de Dorus Rijkers, de 
Prins Hendrik en de Suzanna. In 
1974 nam hij, na 481 tochten en 894 
geredden, afscheid van de Redding 
Maatschappij. Hij kon toen terugzien 
op ruim veertig jaar reddingwerk, 
waarbij hij talloze malen was 
onderscheiden. Met name in de 
oorlogsjaren werd Bot talloze malen 
gedecoreerd.

Er is na vier generaties een einde 
gekomen aan de Bot hegemonie 
bij de Redding Maatschappij. Wat 
rest is dank en waardering voor dit 
bijzondere reddersgeslacht. Voor 
Coen Bot sr. werd bij diens afscheid 
een gedicht voorgedragen. De 
laatste regels zijn ook op de andere 
generaties van kracht: 

Nu gaat gij van de rust genieten 
Na een leven welbesteed. 
‘Schipper Bot, de zeeman dankt u
Voor alles wat gij voor hem deed’.
Rustig, zonder eerzucht, zijt gij 
Steeds uw eigen weg gegaan. 
Maar gij hebt in al die jaren,
Meer, méér, dan uw best gedaan!    
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Hulpdiensten werken samen voor 
gewonde visser 
Scheveningen - 17 mei 2008 

Wind: N5

Op de kop van het zuiderhavenhoofd gleed, bij het 
binnendraaien van zijn werphengel, een man van 
middelbare leeftijd uit. Hij viel tussen de blokken 
van het havenhoofd. Zijn zoon, met wie hij samen 
aan het vissen was, sloeg alarm. Direct werden 
brandweer, politie, GGD en de KNRM gealarmeerd. De 
reddingboten Jan van Engelenburg en Fint, alsmede 
het kusthulpverleningsvoertuig kwamen direct in 
actie. Aangekomen bij het havenhoofd werden enkele 
opstappers afgezet op de blokkendam. Samen met de 
brandweer en de politie werd eerst gezorgd dat de 
man niet nog verder kon vallen. Daarna werd hij op 
een speciale brancard gelegd en met een ladderwagen 
van de brandweer uit zijn benarde positie bevrijd. De 
onfortuinlijke visser klaagde over pijn in zijn rug en over 
gevoelloze benen en voeten. Na de eerste behandeling 
in de ambulance werd hij voor nader onderzoek 
meegenomen naar het Westeinde ziekenhuis. 

Reddingboot haalt kinderen van 
zandplaat 
Schiermonnikoog - 7 juni 2008 

Wind: ZW 2

De reddingboot Edzard Jacob werd rond het middaguur 
opgeroepen. Op de zandbank ten noordwesten van 
het eiland waren vanuit de vuurtoren kinderen gezien. 
De kinderen bleken al om 09.00 uur de zandbank te 
zijn opgelopen, maar werden verrast door het snel 
opkomende water. Zij hadden de waarschuwingsborden 
wel gelezen, zo vertelden zij later, maar dachten dat het 
wel mee zou vallen. De Edzard Jacob haalde de zes uit 
Leeuwarden afkomstige kinderen van de plaat en bracht 
hen naar de veerdam, waar zij door de politie werden 
opgewacht. Die sprak hen nog even vermanend toe. 

Realiteit na 
Reddingbootdag 
Noordland-Burghsluis -

27 april 2008 

Wind: ZO 2 

Op zaterdag 26 april kregen schipper 
Johannes Post en zijn bemanning 
honderden belangstellenden 
op bezoek tijdens de Nationale 
Reddingbootdag. Mede dankzij 
het stralende weer hing er een 
feestelijke stemming op het 
reddingstation. De volgende ochtend 
werd deze ambiance keihard 
onderbroken door een zoekactie met 
fatale afloop. 
Het alarm voor de reddingboot 
Koopmansdank ging even over 
half zeven in de ochtend. Een 
67-jarige vrouw was die nacht in 
verwarde toestand vanuit haar 
vakantiewoning naar het strand 
gelopen. Uit het bericht dat zij 
achterliet kon worden opgemaakt 
dat zij van plan was een einde aan 
haar leven te maken. Hierop werd 
een grote zoekactie gestart. De 
vrouw werd snel gevonden in de 
branding, maar zij vertoonde geen 
levenstekenen meer. Het slachtoffer 
is overgedragen aan de politie. 
De vrijwillige reddingbootbemanning 
was na de feestelijke dag terug in de 
realiteit: een goede afloop van een 
actie is geen vanzelfsprekendheid… 

Stranding met publiek 
Breskens - 11 mei 2008 

Wind: ZO 3

Reddingacties – ook de meest spectaculaire – vinden over het algemeen plaats 
in volstrekte anonimiteit, buiten het zicht van alle camera’s. Op deze dag 
was de situatie precies omgekeerd: van spektakel was geen sprake, maar de 
redders hadden bij hun activiteiten zowaar publiek! Eén van de toeschouwers 
legde de actie vast op camera. Het leverde bijzondere plaatjes op.
De reddingboten Zeemanshoop en Forel vertrokken na alarm naar de 
‘leugenaar’, net voorbij de Koopmanshaven in Vlissingen. Er was met 
afgaand water een Nederlands zeiljacht op de strekdam gelopen. De Forel 
maakte een verbinding en de Zeemanshoop trok het jacht voorzichtig naar 
dieper water. Na inspectie op lekkage werd het jacht naar Breskens gesleept, 
waar het direct uit het water werd getakeld. Eén opvarende van het 
zeiljacht werd met een kapotte vingernagel naar de dokter gebracht.   

Grote groep kinderen te water 
Huizen - 29 juni 2008 

Wind: ZW 4

De bemanning van de reddingboot Gooier kreeg 
alarm voor een groep Optimisten die op het Eemmeer 
in problemen was. In totaal verkeerden acht kleine 
zeilbootjes, met daarin een groep schoolkinderen, in 
moeilijkheden. Een aantal bootjes was omgeslagen. 
De reddingboot Gooier, alsmede de Blaricum 1 
(reddingsbrigade Blaricum), wisten alle kinderen tijdig 
aan boord te nemen. De kinderen werden naar het 
strand van Bunschoten-Spakenburg gebracht voor een 
telling. Toen met zekerheid kon worden vastgesteld dat 
alle kinderen het hachelijke avontuur hadden overleefd, 
keerden de redders voldaan terug naar het boothuis. 

Man overboord 
Hindeloopen - 11 juni 2008 

Wind: NW 4-5 

Na de melding ‘man overboord’ spoedden zich acht 
bemanningsleden van het reddingstation Hindeloopen 
aan boord van de reddingboten Alida en Engelina. 
Met een stevige noordwestenwind en een korte, steile 
golfslag zou het moeilijk worden een drenkeling 
te vinden. Gelukkig kwam kort na het uitvaren de 
mededeling dat de 76-jarige man was opgepikt 
door een passerend jacht. De man maakte het naar 
omstandigheden goed, maar de reddingboten werd 
gevraagd door te zetten, te meer daar de echtgenote 
alleen op de platbodem was achtergebleven en niet 
kon varen. Ter plaatse gekomen zette de Alida twee 
opstappers over op de platbodem. Zij namen het roer 
van de vrouw over en ontfermden zich ook over de 
geschrokken vrouw. Twee andere opstappers gingen 
over op het jacht om daar poolshoogte te nemen. De 
man was ongedeerd en wilde graag zo snel mogelijk 
terug op zijn boot. De Alida nam hem aan boord en 
begeleidde de platbodem naar Hindeloopen. Toen de 
vrouw haar man vanaf de reddingboot zag zwaaien, 
keerde de rust terug. 
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Nu even niet! Alarm tijdens EK voetbal… 

Een alarm komt zelden gelegen. Maar er zijn extremen. 
De bemanningen van IJmuiden en Den Oever werden 
tijdens een EK-wedstrijd van het Nederlands Elftal 
weggeroepen. Knarsetandend vlogen de mannen 
van huis (of elders) om te doen wat er van hen werd 
verwacht: hulp bieden! 

Nederland stond met 2-0 voor tegen wereldkampioen 
Italië toen in IJmuiden de piepers van de 
reddingbootbemanning afgingen. In de positie 
52.34.00N 004.31.00O kampte het zeiljacht Condor met 
motorproblemen. De reddingboot Koos van Messel ging 
enkele minuten later, om 22.20 uur, los van de steiger. 
Een half uur later werd het jacht bereikt en werd er 
een opstapper overgezet. De verbinding werd gemaakt, 

waarna kon worden begonnen aan een lange sleepreis. 
Tijdens de reis had de opstapper op het jacht geluk: de 
Condor beschikte over een televisie! Rond middernacht, 
ver na het verstrijken van de wedstrijd, meerde de Koos 
van Messel af aan de steiger.

Het stond nog maar 1-0 tegen Frankrijk toen de 
bemanning van de Johanna Margareta (Den Oever) 
alarm kreeg. Het jacht ‘Time Out’ vroeg om hulp. 
Cru genoeg was van een time-out geen sprake 
en ging de wedstrijd gewoon door terwijl de 
reddingbootbemanning aan boord ging. De Time Out 
had haar roer verloren en dreigde in de ondieptes te 
geraken. Het was donker en winderig. Omstandigheden 
waarbij je wenst om met een biertje voor de televisie te 
zitten. Maar toen bleek dat de driekoppige bemanning 
van de Time Out hoorbaar ten einde raad was, werd 
Van Basten c.s. vergeten en werd koers gezet naar 
de Doovebalg. Bij het jacht aangekomen, werd eerst 
een verbinding gemaakt teneinde de situatie onder 
controle te krijgen. De sleepreis naar Den Oever had 
nog de nodige voeten in de aarde. Het vaarwater 
onder de Afsluitdijk stond dermate droog dat de 
Johanna Margareta de sleep met voorbedachte rade 
in de zuigende klei liet vastlopen, in afwachting van 
de vloed. Bij voldoende water kwam het jacht na een 
korte worsteling met de Johanna Margareta weer vlot 
en werd doorgezet naar Den Oever. Om 03.00 uur kon 
het schip worden afgemeerd. Van feestgedruis was toen 
allang geen sprake meer… 

De Redder met jacht naar IJmuiden 
Katwijk aan Zee / Noordwijk aan Zee - 10 augustus 2008 

Wind: ZW 7

Het 16 meter lange zeiljacht Silver Lion bevond zich 9 mijl ten noordwesten 
van Katwijk, toen zij vanwege roerproblemen om reddingbootassistentie 
vroeg. Aan boord van het jacht waren zeven opvarenden. De reddingboten 
De Redder (Katwijk) en Paul Johannes (Noordwijk) voeren uit en arriveerden 
ruim een half uur na alarmering. De Redder zette twee opstappers over om 
de situatie te beoordelen en een sleepverbinding te maken. Toen dit gelukt 
was, begon de lange sleep naar IJmuiden. De Paul Johannes keerde hierop 
terug naar Noordwijk. Na enkele mijlen slepen brak de sleeptros door de 
hoge zeeën. Direct werd een nieuwe verbinding tot stand gebracht en kon 
de sleep worden vervolgd. Om 16.00 uur was De Redder met het zeiljacht 
tussen de pieren en was het leed voor de zeilers geleden. De Redder lag om 
18.00 uur weer op het Katwijkse strand. 

Verslaglegging De Reddingboot in de praktijk bevestigd 

De KNRM ontving de onderstaande bedankbrief van een jachtbemanning:

Geacht bestuur, 

Met deze brief wil ik nogmaals mijn waardering en erkentelijkheid 
voor het optreden van de KNRM laten blijken voor de hulp die ik 
op 28 mei j.l. kreeg. Wij waren op weg van Vlieland naar Esbjerg. 
Hoewel de motor nog gebruikt was bij het oversteken van de 
scheepvaartroute benoorden Terschelling wilde deze een uur later 
niet meer starten. Met behulp van een jerrycan schone diesel heb 
ik een noodtank opgetuigd. Toen ik de motor toen nog niet aan de 
praat kreeg, heb de Kustwacht van mijn situatie op de hoogte gesteld. 
Die schakelde direct de KNRM in. Een half uur later arriveerde de 
reddingboot van Terschelling Paal 8. 

Dirk en Frits (achternamen weet ik niet) stapten over en stelden zich 
netjes voor. Direct gingen zij doelgericht aan de slag. Ondanks dat 
ik mij opgelaten voelde dat de KNRM voor mij moest uitrukken, was 
het een plezier om te zien hoe rustig, zelfverzekerd en met duidelijk 
plezier Frits en Dirk aan het werk waren. Ook de reddingboot Arie 
Visser kwam poolshoogte nemen en zette een can diesel over als 
noodvoorraad om Vlieland weer te bereiken. 

Nogmaals mijn dank en waardering. Wilt u deze ook overbrengen aan 
de mannen van Terschelling? Het beeld dat ik had uit de verslagen in 
De Reddingboot van professioneel opererende mensen is volkomen 
bevestigd. 

Wedstrijd gestaakt na 
succesvolle evacuatie 
wedstrijdzeiler 
Schiermonnikoog - 12 juli 2008 

Wind: NW 5

De reddingboot Koning Willem I 
werd verzocht assistentie te verlenen 
bij de Colin Archer Memorial Race. 
Benoorden Schiermonnikoog was 
aan boord van het deelnemende 
schip Touch of Wind een zeiler onwel 
geworden. Op een onrustige zee, 
met golven van ruim twee meter, 
zette de Koning Willem I een arts 
en een heliredder aan boord van 
het zeiljacht. Onder de heersende 
omstandigheden achtte de vlieger 
het niet verantwoord om een sling 
aan boord van het zeiljacht te zetten. 
Dit in verband met de verstaging. 
Vandaar dat de heliredder via de 
reddingboot aan boord werd gezet. 
Ook voor de reddingboot was het 
niet eenvoudig om langszij het jacht 
te blijven, maar het overzetten 
verliep zonder problemen. Nadat 
de patiënt was gestabiliseerd, werd 
deze overgezet op de reddingboot. 
Nadat ook de hulpverleners terug 
aan boord waren genomen, werd 
de patiënt in de helikopter gehesen. 
Die bracht hem naar het UMCG in 
Groningen. 
De Touch of Wind hield verdere deel-
name aan de zeilrace voor gezien.
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Zware avond voor Graaf van Bylandt 
Vlieland - 20 juli

Wind: WZW 7-9

Om 18.45 uur begon een lange avond voor de beman-
ning van de reddingboot Graaf van Bylandt. De redding-
boot werd verzocht uit te varen richting het Stortemelk. 
Volgens de Brandaris was een jacht in slecht weer van 
de radar verdwenen. De jachtbemanning reageerde ook 
niet meer op marifoonverkeer. De Graaf van Bylandt 
voer uit en trof het jacht bij de boei VS1. Alles bleek in 
orde. De opvarenden lieten weten dat zij de oproepen 
van de Brandaris wel hadden gehoord, maar dat zij het 
vanwege het vele overkomende zeewater en de brekers 
niet verantwoord vonden om de ingang van de kajuit 
open te maken om te kunnen antwoorden. 
Om 20.40 uur voer dezelfde bemanning wéér uit, 
opnieuw op verzoek van de Brandaris. Nu was er een 
jacht in het Zuider Stortemelk dat vanwege het slechte 
weer graag assistentie wilde bij het binnenlopen. De 
begeleiding tot in de haven van Vlieland duurde tot 
21.36 uur. 

En toen moest het eigenlijk allemaal nog beginnen! 
De wind trok verder aan tot een volle storm en in de 
buien liep de golfhoogte op tot 7 à 8 meter, toen voor 
de derde maal het alarm ging. Ditmaal voor een jacht 

dat circa 25 mijl benoorden Vlieland voer en vanwege 
de zware brekers graag een reddingboot in de buurt 
wilde hebben. De Graaf van Bylandt vond het jacht 
en de afspraak werd gemaakt dat de reddingboot het 
jacht zou voorvaren richting de inloop van het Zuider 
Stortemelk. 

Hoewel de omstandigheden zwaar waren, verliep alles 
naar omstandigheden ‘normaal’. Dat veranderde subiet 
toen reddingbootschipper Arie Boon werd aangeroepen 
door een Duitse onderzeeër. De U18 was naar eigen 
zeggen ongeveer een mijl verwijderd van de twee 
schepen en meldde dat hun koersen zouden kruisen. 
Met andere woorden: de U18 lag op ramkoers! Vanwege 
de hoge zeegang was het voor de redders onmogelijk 
om de onderzeeër in zicht te krijgen. Het verzoek om 
van koers te wijzigen, kon wel worden ingewilligd, maar 
omdat gevreesd werd voor de jachtbemanning vroeg 
Boon aan de Duitsers om de koers te verleggen. De 
Duitsers stemden in en niet veel later stoomde het vijftig 
meter lange gevaarte tussen de beide boten door… 

In het Zuider Stortemelk liepen zware brekers, hetgeen 
voor de jachtbemanning geen pretje was. Maar alle 
aanwezigen bereikten om 02.55 uur een veilige haven. 
Voor Arie Boon en zijn bemanning kwam hiermee een 
einde aan een zware en onvergetelijke avond… 

Van de verdrinkingsdood 
gered… 
Breskens - 2 augustus 2008 

Wind: ZW 4

De Bressiaanse reddingboot 
Zeemanshoop was voor een oefening 
op zee toen de reddingsbrigade van 
Vlissingen aanriep dat er zwemmers 
in nood verkeerden, nabij de 
Sardijngeul boei 2. De oefening werd 
direct onderbroken om poolshoogte 
te nemen. Ter plaatse gekomen 

troffen de redders een vader en twee 
zonen aan. Zij waren afgedreven en 
konden door de sterke stroom niet 
meer terugkeren naar het strand. 
De Zeemanshoop nam de hevig 
geschrokken mensen aan boord 

en zette ze in Vlissingen aan land, 
waar ze door de reddingsbrigade 
werden opgevangen. De drie leken 
er van doordrongen dat ze van de 
verdrinkingsdood waren gered… 

Goede raad is duur… 
Urk - 4 augustus 2008 

Wind: NW 6

Een dikke noordwestenwind zorgde 
ervoor dat het deze maandag slecht 
toeven was op het IJsselmeer. De 
Urker reddingbootbemanning 
besloot om bij de Ketelbrug water-
sporters te waarschuwen voor het 
slechte weer en de golfhoogte van 
naar schatting anderhalve meter. 
Zij adviseerden recreanten terug 
te keren naar het Ketelmeer. Veel 
watersporters volgden het advies op, 
een enkeling niet. Zo ook de schipper 
van de motorkruiser Zilvermeeuw. 
Op ongeveer een kilometer van Urk 
werd dit besluit op brute wijze afge-
straft: doordat de motor constant ‘op 

zijn tenen moest lopen’ om tegen 
de golven op te boksen, raakte deze 
oververhit. Gelukkig was de redding-
boot Willemtje stand-by gebleven, 
want toen rook werd geroken, kon 
het aan boord zijnde echtpaar direct 

worden geëvacueerd. De redding-
boot Kapiteins Hazewinkel zette 
koers naar Urk om de gealarmeerde 
brandweer op te pikken. Deze kreeg 
de brand onder controle, waarna het 
scheepje werd afgemeerd.

Noodweer in het binnenland
Huizen / Elburg - 22 / 23  juni 2008 

Wind: W-ZW 4-7

Terwijl het aan de kust relatief rustig was, kreeg het 
binnenland deze dag te kampen met windstoten en 
verraderlijke weerschommelingen. Op het binnenwater 
kwam de ene melding na de andere. Twee acties 
sprongen er daarbij uit. 

De reddingboot Gooier moest varen voor een zinkende 
speedboot op de speedbootbaan van Almere. Onderweg 
naar de opgegeven positie passeerde de reddingboot meer-
dere schepen die om assistentie vroegen, maar de spoedop-
roep kreeg voorrang. Bij aankomst stonden de acht opva-
renden, waaronder vijf jonge, geëmotioneerde kinderen, in 
een nog net aan het wateroppervlak drijvende speedboot. 
De hulpdiensten hadden niet veel later moeten komen… 
De Gooier nam de vijf kinderen en twee volwassen aan 
boord. De eigenaar van de speedboot hing naast zijn 
boot in het water en werd door de Reddingsbrigade van 
Almere aan boord genomen. De bergingsboot Meander 
ontfermde zich over het gekenterde scheepje. 
Aan boord van de Gooier lieten de kinderen weten 
“nooit meer te gaan varen”.

De dag erop en enkele kilometers noordelijker werd red-
dingbootschipper Pieter de Jong (Elburg) telefonisch ver-
zocht om hulp. De leiding van een schoolkamp liet weten 
dat een aantal bootjes met kinderen door de harde wind 
aan lagerwal was geraakt. De Jong aarzelde geen moment 
en liet alarm geven voor zijn bemanning. Ter plaatse geko-

men ging één van de opstappers van de reddingboot Orca 
overboord om zwemmend en lopend tot bij de scheepjes te 
kunnen komen. De opstapper wist uiteindelijk een verbin-
ding met de reddingboot tot stand te brengen. Vervolgens 
werden nog twee bootjes aan de sleep verbonden. De kin-
deren werden onderzocht op onderkoeling, maar gelukkig 
maakten zij het goed. Zij waren alleen erg geschrokken. De 
vierde boot met kinderen werd geholpen door de tevens 
gewaarschuwde brandweerboot. De Orca sleepte de drie 
scheepjes naar een strekdam, waar de kinderen werden 
herenigd met de leiding. Een avontuur rijker, maar met 
schrik in de benen, namen de kinderen afscheid van hun 
redders. Die keerden vervolgens terug naar Elburg. 

Speedbootongeval loopt goed af 
Urk - 20 juli 2008 

Wind: NW 6

Vier inwoners van Dronten kregen op het Ketelmeer 
de schrik van hun leven toen hun speedboot plotseling 
een grote golf te verwerken kreeg en meteen daarop 
half onder water verdween. De vier – drie mannen 
en een vrouw – raakten overboord, maar wisten zich 
aan de boot vast te klemmen. De vrijwilligers van de 
Urker reddingboten arriveerden maar net op tijd bij de 
Ketelbrug, want de vier waren aan het eind van hun 
krachten. De licht onderkoelde drenkelingen werden 
meteen uit het water gehaald en in foliedekens 
gewikkeld. Een gereedstaande ambulance nam aan 
de wal de zorg over. De KNRM-pompen zorgden er 
vervolgens voor dat het scheepje niet ten onder ging. 
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“Voor ons ligt dat anders”, stelt Fred Brouwer, één van 
de oprichters van de SOAD en secretaris van het KNRM-
reddingstation op Urk. “Drie SOAD-vrijwilligers hebben 
een verleden op de reddingboot. In die tijd werden wij 
geconfronteerd met de beperkingen van ons werk. Ik her-
inner mij nog de dag dat wij voor het eerst een snelle red-
dingboot op station kregen. Toen zeiden we tegen elkaar 
dat we nooit meer te laat zouden komen. Dat dachten 

SOAD-vrijwilligers zoeken voor nabestaanden naar verdrinkingsslachtoffers 

“Het is hetzelfde succesgevoel als bij
een geslaagde redding”

De reddingstations Stellendam, Ouddorp en Hoek van Holland waren medio mei betrokken bij de (vergeefse) 
zoekactie naar een 17-jarige drenkeling bij Rockanje. Twee dagen na de eerste alarmering werd het stoffelijk 
overschot van de jongen gevonden. Menig KNRM’er had het flink te kwaad met dit voorval. De vrijwilligers 
van de Stichting Opsporings Apparatuur Drenkelingen (SOAD) uit Urk sloten zich ook bij de zoekactie aan met 
doorslaggevend resultaat. Wie zijn deze mensen, die met passie zoeken naar verdronken personen? En hoe 
gaan zij om met de terugkerende impact van het ‘te laat komen’? 

we écht. De realiteit was natuurlijk anders. Dát was con-
fronterend. Nu, met de SOAD, gaan we met een andere 
instelling naar een verdrinkingsgeval. Op het moment dat 
wij worden geroepen, is het stadium van hoop op redding 
al geweest. Ons doel is niet om iemand levend te vinden; 
wij stappen in de auto met als inzet om een drenkeling zo 
snel mogelijk boven te krijgen, zodat de familie op een 
waardige wijze afscheid kan nemen. Dát is onze drijfveer”. 

Persoonlijk motief 
De motivatie om dit (emotioneel) zware werk te doen, 
ligt deels in het feit dat een deel van de oprichters van 
nabij heeft meegemaakt hoe belangrijk het is om een 
slachtoffer in de familiekring terug te krijgen. “Drie van 
ons hebben een KNRM-achtergrond. De anderen hebben 
een persoonlijk motief: zij verloren een oom aan de 
verdrinkingsdood”, aldus Brouwer. Toch is deze scheiding 
ook weer niet zo hard te maken. Henk Smit, oud-
reddingbootschipper en mede-oprichter van de SOAD: 
“Een vriendin van mijn vrouw is haar man aan de zee 
verloren. Zij heeft vaak gezegd: ‘Als ik alleen maar wist 
waar zijn botten lagen, dan kon ik in elk geval afscheid 
nemen’. Deze gevoelens spelen mee bij ons werk”.

Professionele benadering 
Ondanks deze sentimenten praten Brouwer, Smit en 
Keuter bijkans wetenschappelijk over het zoeken en 
vinden van slachtoffers. “Dat komt omdat we ons werk 
willen optimaliseren. Daar is een professionele houding 
voor nodig. Daarnaast moeten wij ook aan onszelf 
denken. Een té persoonlijke betrokkenheid bij de 
slachtoffers en de nabestaanden zou een te zware wissel 
trekken op onze emoties”, stelt Keuter. Smit beaamt dat 
van harte. “Ik ben één keer namens de SOAD naar een 
begrafenis geweest en heb daar zitten praten met de 
weduwe. Ik doe dat niet weer. Een professionele afstand 
houdt ons op de been”. 
De Urkers werden hard met dit gegeven geconfronteerd, 
toen dit voorjaar op Urk een meisje verdronk. Keuter: “Het 
meisje werd snel door de brandweer gevonden, dus wij 
hoefden niet in actie te komen, maar we zijn er wel bij 

geweest. En dat was vreselijk. Je ziet de verslagenheid bij 
de opa en oma van het slachtoffertje. Je kent die mensen. 
En opeens realiseerde ik mij toen hoe afstandelijk onze 
benadering is als wij elders in het land naar slachtoffers 
zoeken. Anonimiteit is bij dit werk een vereiste”. Smit knikt. 
“Bovenaan de dijk, kijkend naar het meisje, vroeg de opa 
aan mij hoe erg hij het moest inschatten. ‘Heel erg’, heb ik 
toen gezegd. Die ene zin had meer impact op mij dan al die 
andere voorvallen. Het leed kreeg ineens een gezicht…”

Tegenover dit tragische geval staan de vele 
succesverhalen. Of mogen we bij dit werk niet over 
‘succes’ praten? “Zeker wel!”, zegt Smit stellig. 
“Nogmaals: wij gaan niet voor redding. Dat kan niet. 
Wij gaan voor het vinden van de persoon en het liefst zo 
snel mogelijk. Ik herinner mij dat wij een 14-jarig meisje 
zo snel vonden dat wij haar, weliswaar dood, maar ‘gaaf’ 
aan haar ouders konden overhandigen. Dat geeft ons 
hetzelfde succesgevoel als bij een geslaagde redding”. 
Smit: “Je hoort alleen ‘Meneer, bedankt’. Die woorden 
galmen nog zeker een week na…”

Grens 
Sinds de oprichting is de SOAD al zo’n veertig keer in 
actie gekomen, in verreweg de meeste gevallen met 
succes. “Onze werkwijze valt op en dus worden we 
steeds vaker gevraagd. Dat is mooi. Niet zozeer voor ons. 
Het is geen zaak van eer en glorie. En we kunnen niet 
de hele wereld op onze schouders nemen. Maar als dít 
onze bijdrage is aan de maatschappij, dan doen we dat 
graag”, aldus Keuter.
Die ‘bijdrage’ resulteert er soms in dat de mannen 

drie of vier dagen achtereen 
naar een slachtoffer zoeken. En 
dat als vrijwilliger. Waar ligt de 
grens? Smit: “Er is geen grens. 
En al helemaal geen standaard 
regel. Onze limiet is dat als we na 
een zoekactie in de auto stappen 
om naar huis te gaan, we onszelf 
recht in de ogen moeten kunnen 
kijken. Als we er álles aan gedaan 
hebben, dan is het goed. Dan 
kijken we elkaar aan. En die blik is 
alleszeggend”.

Achtergrond

Giften 
De SOAD is voor haar voortbestaan 
afhankelijk van giften en gaven.
Daarbij gaat het niet om enorme 
bedragen. Belangstellenden kunnen 
zich wenden tot www.soad.opurk.nl.
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Radio Medische Dienst

De Radio Medische Dienst is onderdeel van de KNRM. 
Artsen van de RMD adviseren zeelui over de gehele 
wereld in geval van ziekte of een ongeval. Soms 
resulteert dat in zogenaamde ‘medevacs’ (medische 
evacuaties) door reddingboten van de KNRM. Enkele 
voorbeelden: 

Acuut hartinfarct 
27 april, IJmuiden. De dienstdoende RMD-arts probeerde 
op verzoek van het Kustwachtcentrum in contact te 
komen met de kapitein van de tweemaster Alexander 
van Humboldt. Omdat dit moeizaam verliep en het een 
patiënt met hartproblemen betrof, nam de arts geen 
enkel risico en stuurde de reddingboot Koos van Messel 
met ambulancepersoneel naar de opgegeven positie, 28 
mijl noordwest van IJmuiden. Het ambulancepersoneel 
werd overgezet en toen de patiënt (vrij) stabiel was, 
werd hij overgenomen en met spoed naar de vaste wal 
gebracht. Een gereedstaande ambulance bracht hem 
naar het ziekenhuis in Alkmaar.

Been opengehaald 
9 mei, Terschelling. De reguliere oefenavond van de 
reddingboot Arie Visser werd onderbroken door een 
alarm voor medische evacuatie. Een opvarende van het 
betonningsvaartuig ‘Terschelling’ had bij zijn werk zijn 
been opengehaald aan een scherp voorwerp. De Arie 
Visser zette een verpleegkundige over, die de wond 
verzorgde. Daarop de man met enige hulp aan boord 
laten gaan van de reddingboot. Op Terschelling werd de 
man direct doorgebracht naar de huisarts. 

Ernstige buikklachten 
22 mei, Texel. Een opvarende van een Fins vrachtschip 
had in zijn thuisland medicatie meegekregen voor 
zijn buikklachten, maar tijdens de reis namen de 
klachten alleen maar toe. De gezagvoerder vroeg om 
evacuatie. De RMD-arts stemde daarin toe en liet via het 
Kustwachtcentrum de reddingboot Beursplein 5 (Texel 
De Cocksdorp) alarmeren. Die lag een half uur later 
naast het vrachtschip. De patiënt werd zittend in een 
basket naar beneden gelaten en overgenomen. Bij het 
boothuis in De Cocksdorp stond een ambulance klaar om 
de man mee te nemen. 

Harde val aan dek
29 mei, Breskens. Een opvarende van een 180 meter 
lang vrachtschip uit de Bahamas had bij een val aan 
dek zijn arm gebroken. Omdat het schip nog maar 
net uit de haven was vertrokken, lag de reddingboot 
Zeemanshoop binnen enkele minuten langszij. De 
patiënt werd via de kraan overgenomen en in Vlissingen 
overgedragen aan een taxi, die de man naar de 
ziekenhuis bracht. 

Hoge koorts 
15 juni, IJmuiden. De kapitein van de Ocean Lord had 
al twee dagen contact met de RMD-arts, toen die 
besloot een reddingboot in te zetten voor evacuatie 
van de patiënt. De temperatuur van de man was de 
40 graden genaderd. De Koos van Messel voer met 
ambulancepersoneel naar het ankergebied, 10 mijl 
west van IJmuiden. De patiënt kon lopend via de 
gangway worden overgenomen, waarna de reddingboot 
rechtsomkeert ging. De man is per ambulance naar 
Beverwijk gebracht. 
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Waar staat de KNRM voor?
De stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maat-
schappij redt mensen op zee en op het ruime binnen-
water in Nederland. Gemiddeld varen de reddingboten 
1.600 keer per jaar uit en helpen daarbij 3.100 mensen 
weer veilig aan wal. 
Bij het uitvoeren van haar taak heeft de KNRM er vanaf 
de oprichting in 1824 voor gekozen om dit als zelfstan-
dig opererende, ongesubsidieerde instelling te doen. De 
exploitatie wordt gedekt door vrijwillige bijdragen van 
donateurs, schenkingen en nalatenschappen.
Voor de uitvoering trekt de KNRM mensen aan die 
kennis van zaken hebben, en deze professionaliteit 
weten te combineren met een ‘hart voor de zaak’. Dat is 
noodzakelijk, want de Redding Maatschappij garandeert 
de inzet van 60 reddingboten op 42 stations met bijna 
1000 vrijwillige bemanningsleden op ieder moment van 
de dag, ongeacht de weersomstandigheden. 

Steun de KNRM. Bel 0255-548454
Giften Wilt u de KNRM steunen met een extra gift? Bel dan 
met ons hoofkantoor in IJmuiden of kijk op www.knrm.nl 
onder Steun ons. Gironummer 26363 t.n.v. KNRM, IJmuiden.
Periodiek schenken Bij een periodieke schenking is het 
volledige jaarlijkse bedrag aftrekbaar voor de inkomsten-
belasting en ook vrij van schenkingsrecht. Daarvoor 
moet de schenking wel notarieel zijn vastgelegd voor 
een periode van tenminste vijf jaar. Neem voor vragen 
contact op met mw. Cora Bartels of dhr. Cees Prins,
of kijk op www.knrm.nl onder ‘steun ons’. 

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

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


