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Bij deze uitgave van De Reddingboot vindt u ons 
jaarlijkse verzoek om betaling van uw donatie. Uw bij-
drage is voor de KNRM van groot belang. Alle donaties 
 worden direct aangewend voor het reddingwerk en de 
vrijwilligers die zich daarvoor inzetten. 

Machtigt u de KNRM voor het afschrijven van uw 
jaarlijkse bijdrage, dan bespaart dat kosten. U geeft 
eenmalig aan de KNRM met een bepaalde jaarlijkse 
bijdrage te willen steunen en de fi nanciële administratie 
van de KNRM zorgt voor de afhandeling van uw 
jaarlijkse donatie.

Wanneer u wenst over te gaan op machtigen, dan 
kunt u in plaats van de bekende acceptgiro het 
machtigingsfomulier invullen. Heeft u de acceptgiro 
gemist, dan kunt u desgewenst via giro 26363 een 
bijdrage aan de KNRM overboeken, onder vermelding 
van ‘bijdrage 2009’. Elke bijdrage is welkom en komt 
direct ten goede aan het reddingwerk van de KNRM.

Zodra u uw jaarlijkse bijdrage overmaakt, ontvangt u 
van ons in april de donateurspas voor 2009. 

Denkt u aan uw jaarlijkse bijdrage?

Kortingsbon Kortingsbon
Beursaanbieding
HISWA �009

Nautische rugtas �5 L
• Inclusief regenhoes en refl ecterende banden                          
• Met Cool-Air-System
• Te verkrijgen in de kleur rood en blauw
• 5 jaar garantie

Van € �9,95 voor € �9,95

Fleece trui
• Nautische uitstraling
• In heren- en damesuitvoering
• � jaar garantie

Van € �9,95 voor € �9,95

Beursaanbieding
HISWA �009

10,-
korting

10,-
korting
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Nieuws

Reddingboot Dolfijn in dienst op Petten
Op 8 november werd de reddingboot Dolfijn gedoopt 
op het reddingstation Petten. De boot werd mede 
mogelijk gemaakt door een ruimhartige schenking 
van de Stichting Helden der Zee Fonds “Dorus Rijkers”. 
Mevrouw E.M. Dragt-Overberg, echtgenote van de 
voorzitter van Stichting, voerde de doopplechtigheid uit. 
Omdat de nieuwe boot groter is dan de oude en wordt 
gelanceerd met een trekker, werd een schuur tegenover 
het bestaande boothuis gebouwd. De heer Morsch, 
wethouder van de gemeente Zijpe, onthulde de naam 
van het nieuwe verblijf voor de combinatie trekker, 
bootwagen en reddingboot: de reddingsloods. In het 
boothuis R.J. Verweij blijft het bemanningsverblijf en het 
kusthulpverleningsvoertuig staan.

Nieuw boothuis en nieuwe 
 reddingboot voor Enkhuizen
Op het terrein van de Compagnieshaven, direct aan 
het Krabbersgat, werd in de afgelopen maanden een 
boothuis met bemanningsverblijf gebouwd en een 
inpandige haven gegraven voor het reddingstation 
Enkhuizen. Daarmee komt er een einde aan een 
versnipperd onderkomen: sinds 1997 had het 
reddingstation de beschikking over zeecontainers 
voor de overlevingspakken en magazijn en bovenin 
het havengebouw was een ruimte ingericht als 
bemanningsverblijf. Vanaf deze winter heeft de 
bemanning een boothuis en bemanningsverblijf 
ineen en de reddingboten Watersport-KNWV èn de 
nieuwe Atlantic 21 voor de deur. De Atlantic 21 werd 
aangekocht bij de Britse zusterorganisatie van de 
KNRM, de RNLI. 
De nieuwe reddingboot kon worden bekostigd 
uit een lezersactie in De Reddingboot 201 waarin 
een inzamelactie werd gehouden voor de nieuwe 
reddingboot Enkhuizen (opbrengst € 15.000) en door 
een ruimhartige schenking door mevrouw Engelina 
Roodhart die ook de naam aan de boot heeft 
gegeven. 

KNRM-Reddingwinkel ondergaat
metamorfose
De uitverkoopactie van de Reddingwinkel is de 
voorloper van een geheel vernieuwd winkelconcept, dat 
op 2 maart 2009 van start gaat. De KNRM wil hiermee 
de winstgevendheid van de winkel vergroten en het 
verspreidingsgebied van de winkel uitbreiden, zodat de 
naamsbekendheid van de KNRM vergoot kan worden. 

Toen de Redding Maatschappij veertig jaar geleden 
voorzichtig begon met het verkopen van kerstkaarten, 
fotokaarten en wimpels is nooit voorzien welke vormen 
het verkopen van artikelen kon aannemen. Wat begon 
als voorzichtig “postordersysteem” groeide uit tot een 
verkoopsysteem via internet en zo’n 80 verkooppunten 
op reddingstations en bij vrijwilligers. In 2007 werd een 
omzet gemaakt van € 180.000,-. De keerzijde van de 
groei was echter het kostbare logistieke traject en de 
grote, verspreide voorraad voor de 80 winkellocaties. 
Om te zorgen dat de winkel geld blijft opleveren voor 
de KNRM is gezocht naar een andere organisatievorm. 
Die is gevonden in een samenwerking met Telstar 
Trading, volle dochteronderneming van de ANWB, die 
de drijvende kracht is achter de ANWB-winkels en de 
kledinglijn Human Nature.

Nieuw reddingstation 
heeft vóór officiële start
al een sponsor
Het nieuw op te richten redding-
station in Hansweert is de 41 andere 
reddingstations ver vooruit waar 
het gaat om ondersteuning vanuit 
het bedrijfsleven. Hansweert mag 
zich reeds vóór de operationele start 
verheugen in een vaste sponsor voor 
de komende 20 jaar: Venturn BV uit 
Breda. 

Venturn BV heeft notarieel laten 
vastleggen dat zij de komende 
twintig jaar 1% van hun omzet als 
gift zal overmaken aan de KNRM. 
Daarbij is de exploitatie van het 
reddingstation Hansweert als 
specifieke bestemming gekozen. 

Uw donateurspas is geld waard!
Per 2 Maart 2009 gaat de nieuwe KNRM webshop van 
start. www.knrm.nl/webshop. Uw donateurspas geeft 
u recht op donateurs korting bij aankoop van ResQ 
en Rescue Me artikelen in de webshop. Schrijf u nu in 
op www.reddingwinkel.nl om op de hoogte te blijven 
voor het laatste nieuws en aanbiedingen.

Per 2 maart 2009 start de nieuwe KNRM-winkel met 
een geheel nieuw assortiment, gebaseerd op een eigen 
kledingmerk “ResQ” en een productenlijn onder het 
merk “Rescue Me”.
De verkoop vindt plaats via internet, via evenementen 
en via het bekende postordersysteem. In 2009 wordt 
voorzichtig gestart met een zogenaamd “shop-in-shop” 
systeem in bestaande winkels, die de KNRM-winkel 
willen opnemen in hun assortiment.

In het aprilnummer van De Reddingboot wordt 
de nieuwe collectie ook getoond en wordt een 
bestelformulier meegezonden. In april 2009 wordt ook 
de nieuwe donateurspas verspreid.

Bij evenementen op reddingstations zullen mobiele 
winkels worden ingezet, gerund door vrijwilligers, die 
ook in de laatste 40 jaar gezorgd hebben voor het aan 
de man brengen van de reddingwinkelartikelen.

KNRM pakt uit op de HISWA �009
Wij nodigen u van harte uit om het KNRM feest op de 
Hiswa samen te vieren. KNRM pakt uit met geweldige 
beursacties. Naast de beurs acties zetten wij onze 
donateurs nog extra in het zonnetje.  Op vertoon van 
u donateurspas 2008 betaald u donateursprijzen. Dit is 
nog niet alles. Om alvast een tipje van de sluier op te 
lichten vind u 2 beursaanbiedingen op de achterzijde 
van deze De Reddingsboot.
 
Zet alvast onze uitnodiging in uw agenda: Hiswa 2009 
vanaf 3 t/m 8 maart in de RAI te Amsterdam.

Gift van 1.5 miljoen!
De verzekeringsmaatschappij Noordhollandsche van 1816 schonk de 
KNRM een bedrag van 1,5 miljoen euro. Met het geld wil de KNRM een 
start maken met een verbeterd ontwerp voor de reddingboten van het 

Arie Visser-type, waarbij 
een innovatieslag op 
het gebied van emissie, 
geluid en ergonomie 
wordt gemaakt.

Algemeen directeur van 
de Noordhollandsche, 
mr. Lex Verëll (rechts), 
overhandigt de waarde
cheque van € 1,5 miljoen 
aan KNRM directeur 
Roemer Boogaard.
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Reddingrapporten

Beroepszeelui kunnen het gehele jaar 
door rekenen op reddingboothulp 
In het zomerseizoen wordt de hulpverlening 
door de KNRM bepaald door acties voor de 
pleziervaart. In het najaar nemen de acties 
voor surfers en zeilers af en doet de aloude 
doelgroep van de Redding Maatschappij van 
zich spreken. In deze uitgave een overzicht van 
recent uitgevoerde acties ten behoeve van de 
beroepsvaart, waarbij we beginnen met een 
medische evacuatie door de Scheveningse 
reddingboot Kitty Roosmale Nepveu. 

Scheveningen - 24 oktober 2008 

Wind: W 4 

Een opvarende van het zeeschip Target was van vier 
meter hoogte in een tank gevallen. De man was hierbij 
zwaar gewond geraakt. Mede-bemanningsleden 
slaagden erin de man aan dek te hijsen, maar vanwege 
de vele letsels van de man besloot de kapitein contact 
te zoeken met een arts van de Radio Medische Dienst. 
Die adviseerde direct tot een medische evacuatie 
(kortweg Medevac). De Target lag voor anker in het 
ankergebied 6 mijl noordwest van Scheveningen. En dus 
werden schipper Jaap Pronk en de bemanning van de 
reddingboot Kitty Roosmale Nepveu gealarmeerd. 
Aangekomen bij de Target zette schipper Pronk enkele 

opstappers over op het zeeschip. Die kwamen tot 
de ontdekking dat de man er veel slechter aan 
toe was dan aanvankelijk gedacht. De 55-jarige 
Litouwer had gebroken ribben, pijn in borst en 
rug, een beschadigde arm en een hoofdwond. De 
opstappers brachten een nekkraag aan en legden 
de man vervolgens voorzichtig op de speciale 
KNRM-brancard. De redders lieten de brancard 
langs speciale lijnen naar beneden zakken tot op 
de manoeuvrerende reddingboot. De reddingboot 
nam haar eigen bemanningsleden terug, waarna 
met spoed de terugreis werd aanvaard. Op de 
reddingbootsteiger werd de patiënt overgedragen 
aan medewerkers van de GGD. Die brachten het 
slachtoffer naar het Westeinde Ziekenhuis. 

Uit het reddingrapport van Michel de Jong, Schipper 
Joke Dijkstra, Den Helder
Nadat we een aantal bezoekers hadden afgezet op 
steiger 19, keerden Jeroen Lemmen en ik met de Joke 
Dijkstra terug naar onze ligplaats, toen we op kanaal 
62 communicatie opvingen tussen de verkeerscentrale 
en de Vos Reliever. Het schip voer onder de kust van 
Texel en stevende recht op stranding af. Dit omdat 
de motoren naar eigen zeggen een eigen leven 
waren gaan leiden en het schip onbestuurbaar was 
geworden. Toen direct daarna duidelijk werd dat 
de Vos Reliever niet op de kant zou lopen, maar 
met een snelheid van 2,5 knopen op ramkoers lag 
met de volgeladen schelpenzuiger Waddenzee, was 
geen tijd meer te verliezen. Ik liet mijn bemanning 
niet alarmeren, omdat we daar niet op konden 
wachten. Jeroen en ik moesten deze klus alleen 
doen. Omdat het zicht niet al te goed was, zochten 
we op de digitale zeekaart en op AIS naar de exacte 
positie van de Vos Reliever en gaven daarna vol gas. 
Meteen daarna begon de Waddenzee te roepen. Wij 
meldden beide schepen dat wij onderweg waren 
en binnen enkele minuten ter plaatse konden zijn. 
Ik vroeg de Vos Reliever om aan bakboord een 
tros klaar te maken, zodat wij bij aankomst direct 
verbinding zouden kunnen maken. Zo gezegd, zo 
gedaan. Wij gooiden de tros om de bolder en trokken 
met volle kracht de Vos Reliever nog net vrij van de 
schelpenzuiger. Daarna de sleper afgewacht, waarvan 
we wisten dat die onderweg was. Toen de sleper de 
tros had overgenomen, keerden wij terug naar de 
ligplaats. Vanuit het boothuis heb ik de bemanning 
op de hoogte gesteld van het feit dat als zij berichten 
zouden opvangen van actie, zij niet moesten denken 
dat hun pieper had geweigerd…
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Man vast in het slik 
Harlingen - 4 oktober 2008 

Wind: n.v.t. 

Rond 17.30 uur werden de Harlinger vrijwilligers opgepiept voor een 
‘persoon in problemen’. Het bleek te gaan om een verwarde man die 
circa 500 meter uit de kust, ter hoogte van Tzummarum, vastzat in het 
slik. De reddingboten Wiecher en Jap Visser-Politiek en Veronica gingen 
richting de opgegeven positie, maar konden de man niet bereiken door 
de beperkte waterdiepte. Een aantal KNRM’ers was met de auto naar 
de zeedijk gereden, tot vlakbij de locatie. Gekleed in overlevingspakken 
werd een poging ondernomen de man te bereiken, maar al snel raakten 
zij zelf tot de knieën in het slik, waardoor de pogingen moesten worden 
gestaakt. Besloten werd een gewaarschuwde helikopter af te wachten. 
Deze liet boven de man een zogenaamde kikvors neer en het lukte 
weldra om de man veilig aan boord van de helikopter te krijgen. De man 
werd achter de dijk overgedragen aan een gereedstaande ambulance, die 
met spoed doorreed naar het ziekenhuis. Daar werd de man in kritieke 
toestand opgenomen. Reddingbootschipper Rein Mulder onderstreepte 
na de reddingactie dat wederom was gebleken hoe belangrijk het is dat 
de diverse hulpdiensten met elkaar kunnen samenwerken. Hij noemde 
deze actie een ‘schoolvoorbeeld’ van hoe het hoort te gaan.

Zoekactie naar Urker matroos
Diverse reddingstations - 2/7 december 2008 

Wind: W 3 

Het binnenvaartschip Dijanne sloeg om 08.30 uur alarm, 
omdat een matroos werd vermist. Waarschijnlijk was 
de jongeman bij het opruimen van de trossen over-
boord geslagen. Omdat ten tijde van de melding niet 
geheel duidelijk was waar de jongen overboord was 
geslagen, werd door de Kustwacht een grote zoekactie 
opgestart. De reddingboten van Dordrecht en Ouddorp 
voeren uit naar het opgegeven zoekgebied, alsmede 
meerdere schepen van het bergings- en sleepvaart-

Bemanning zinkende 
sleepboot net op tijd gered 
Enkhuizen - 16 oktober 2008 

Wind: NW 5 

Rond 18.30 uur meldde de sleepboot 
Willeke dat één van de kabels 
waarmee een bak van 50 meter 
werd gesleept, was losgeraakt. 
En dat de sleepboot zelf, door 
onbekende redenen, steeds meer 
slagzij maakte. De sleepbootmatroos 
had uit voorzorg de bak losgegooid 
en was op zoek gegaan naar de 
oorzaak van de slagzij. Aangenomen 
werd dat de sleepboot lekkage had 
en dat er ergens water onderdeks 
gevonden zou worden, maar dit 
was niet het geval. Hierop werden 
de reddingboten Watersport en 
Rien Verloop van het reddingstation 
Enkhuizen gealarmeerd. De Willeke 
lag op zo’n 5 mijl afstand van dit 
reddingstation. 
Aangekomen bij de Willeke hadden 
de redders aan één blik voldoende. 
Direct werden de twee opvarenden 
van boord gehaald. En terecht, want 
nog geen vijf minuten later was 
de sleper in de golven verdwenen. 
De reddingboten markeerden de 
plek van het wrak en gingen op 
zoek naar de op drift geraakte 
duwbak. Deze werd enkele mijlen 
verder aangetroffen en door de 
reddingboot op sleep genomen. Het 
aanbod van een passerende duwboot 
om de duwbak over te nemen, 
werd aanvaard. De reddingboten 
konden daardoor terugkeren naar 
het boothuis, waar de schipper en de 
matroos van de Willeke op verhaal 
konden komen.

"Samenwerking tussen diverse
  hulpdiensten essentieel!"

Reddingboot nét op tijd 
voor visserman 
Scheveningen - 13 november 2008 

Wind: W 5 

Uitgerekend op het moment 
dat de SCH 2 vlakbij het 
noorderhavenhoofd voer, stopte 
de motor van het visserscheepje 
ermee. De boot dreef snel richting 
de blokken en dus sloeg de schipper 
alarm. De reddingboten Kitty 
Roosmale Nepveu en Fint, alsmede 
het kusthulpverleningsvoertuig, 
kwamen direct in actie. Bij de SCH 
2 aangekomen maakte de Kitty 
Roosmale Nepveu een verbinding. 
Het visserscheepje bevond zich op 
dat moment op nog geen vijf meter 
van de blokkendam. De visserman 
werd op veilige afstand van de 

blokken gesleept. Daarna bracht 
de reddingboot de SCH 2 naar de 
haven. Hier werd de SCH 2 naast een 
ander visserschip afgemeerd.

bedrijf Theunisse, een politievaartuig en een schip van 
Rijkswaterstaat. Een politiehelikopter zocht vanuit de 
lucht naar tekens van leven. 
Toen om 12.30 uur nog niets was gevonden, keerden 
de reddingboten retour station. De hoop op een goede 
afloop was vervlogen. Vanaf Urk vertrok de Stichting 
Opsporings Apparatuur Drenkelingen (SOAD) voor een 
zoekactie naar het slachtoffer. 
Vijf dagen na vermissing werd het lichaam van de 28-
jarige Urker matroos gevonden door een gecombineerde 
zoekactie van verschillende KNRM-schepen, 
speurhonden en SOAD.
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Opvarende zandzuiger raakt bekneld 
Huizen - 1 december 2008 

Wind: ZW 2

Het reddingstation Huizen en reddingsbrigade Blaricum werden om 12.35 
uur gealarmeerd door de GMK Gooi- en Vechtstreek. De bemanning snelde 
naar de reddingboot en kreeg onderweg een aanvulling op de pieper-
melding. Op de display van de pieper stond: Gaarne ambu meenemen. 
Aangekomen op het reddingstation werd contact gezocht met de meld-
kamer en werd duidelijk dat het ging om een ongeval op de zandzuiger 
onder de Stichtse Brug. Tijdens werkzaamheden op de zandzuiger was een 
bemanningslid bekneld geraakt en behoefde medische zorg. 
De reddingboot Gooier haalde eerst ambulancepersoneel op en voer toen 
door naar de Stichtse Brug. Daar aangekomen werd een bemanningslid en 
het ambulancepersoneel overgezet. Besloten werd de gewonde man op 
een brancard over te nemen en hem naar het ziekenhuis te vervoeren. De 
patiënt werd aan land gebracht, alwaar het ambulancepersoneel de zorg 
voor en het transport van de man overnam. 

Synergy in brand 
Elburg - 9 oktober 2008 

Wind: Z 1 

Om 09.20 uur gingen de pagers 
van het reddingstation Elburg voor 
brand aan boord van het 14 meter 
lange motorjacht Synergy. Positie 
Veluwemeer, ter hoogte van het 
eiland De Kwak. Ter plaatse aange-
komen constateerden de redders 
dat de opvarenden inmiddels in 
veiligheid waren. Zij waren in hun 
bijboot overboord gegaan en opge-
pikt door passerende scheepvaart. 
Navraag bij de eigenaar leerde dat 
er geen gas aan boord was. Hierop 
besloot de reddingbootbemanning 
de Synergy te inspecteren. Het elek-
trisch systeem werd uitgeschakeld 
en daarna werd gepoogd de brand-
haard te traceren en te blussen. 
Door de hevige rookontwikkeling 
bleek dat met de beperkte blusmid-
delen van een reddingboot geen 
haalbare kaart. Er diende gewacht 
te worden op de tevens gealarmeer-
de brandweer. Toen die na een klein 
uur blussen het sein ‘brand meester’ 
gaf, was het aan de redders om het 
schip leeg te pompen en het mee 
op sleep te nemen richting Elburg. 
De dankbare eigenaren bleken 
trouwe donateurs van de KNRM. 

Aanvaring binnenvaart-
schepen loopt goed af 
Marken / Urk - 4 november 2008 

Wind: NO 2

Als gevolg van dichte mist kwamen 
op zo’n 3,5 mijl oostelijk van 
Marken de binnenvaartschepen 
Kiezersgracht en Jolling Wergea 
met elkaar in aanvaring. Het anker 
van de laatstgenoemde had tijdens 
de aanvaring een groot gat in de 
romp van de Keizersgracht geslagen, 
waardoor deze water maakte. 

Lekgeslagen kotter uit benarde
positie bevrijd 
Diverse reddingstations - 14 november 2008 

Wind: W 5

Vrijdagnacht, 03.30 uur, werd er alarm gegeven voor 
het reddingstation Scheveningen, omdat er tussen 
Kijkduin en Monster een garnalenkotter aan de grond 
was gelopen en daarbij was lekgeslagen. Het visserschip 
maakte water en vroeg om een reddingboot. De 
reddingboten Kitty Roosmale Nepveu en Fint voeren 
enkele minuten later uit. Het kusthulpverleningsvoertuig 
reed over het strand naar de strandingplaats. Schipper 
Jaap Pronk manoeuvreerde de Kitty Roosmale 
Nepveu voorzichtig langszij de YE 139 en zette een 
bemanningslid en een pomp over. Er stond toen 

Vanuit Marken vertrok de 
reddingboot Frans Verkade, vanaf 
Urk de reddingboten Kapiteins 
Hazewinkel en Willemtje. Gelukkig 
hadden zich bij de aanvaring geen 
persoonlijke ongevallen voorgedaan, 
zodat de redders zich bij aankomst 
konden richten op het drijvende 
houden van de Keizersgracht. 
Toen met draaiende pompen het 
binnenkomende water kon worden 
bijgehouden, werd besloten dat 
een tevens gearriveerde berger 
het schip naar de haven van de 

Blocq van Kuffeler zou slepen. Dit 
onder begeleiding van de twee 
grote reddingboten. De Willemtje 
bracht de brandweerduikers naar 
de wal en keerde vervolgens terug 
naar Urk, om zodoende het eigen 
werkgebied weer gedekt te krijgen. 
De Keizersgracht werd afgemeerd 
in de haven. Zes uur na de melding 
kreeg de bemanning van de Frans 
Verkade een warme maaltijd in het 
boothuis. De Urkers moesten toen 
nog een uurtje stomen. 

inmiddels 50 centimeter water in het schip, maar de 
pomp werd het binnenkomende water na een tijdje de 
baas. Omdat de situatie van de visserlui verslechterde 
en beide schepen steeds verder in de ondieptes 
geraakten, stelde Pronk de vissers voor de keuze: nú 
een tros aanpakken of het verder alleen opknappen. De 
garnalenvissers kozen eieren voor hun geld en namen de 
tros aan. Omdat de kotter lek was en er in Scheveningen 
geen mogelijkheid bestond om het schip uit het water 
te halen, werd besloten de kotter naar Stellendam 
te slepen, alwaar het droog gezet kon worden. De 
sleep werd begeleid door de tevens gealarmeerde 
reddingboot De Redder van het reddingstation Katwijk 
aan Zee. De truck reed tot Hoek van Holland mee over 
het strand, met aan boord een extra pomp voor de 
zekerheid.
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Lange nachtelijke zoekactie naar 
 vermist jacht 
Marken / Huizen / Enkhuizen - 9 november 

Wind: ZW 7 

Zondagavond 9 november om 21:37 uur werd er alarm 
gegeven voor de KNRM-reddingstations van Marken 
en Huizen, met de mededeling ‘Vaartuig de weg kwijt, 
Prio1’. Het betrof een stalen tweemaster van 9 meter 
waarvan bekend was dat de positie ergens ter hoogte 
van Pampus/Amsterdam zou zijn, de zeilen gescheurd 
waren en de motor defect was. Het contact was 
verloren, vermoedelijk door een lege batterij van de 
mobiele telefoon. Aan boord waren twee opvarenden.
Naast de gealarmeerde KNRM-stations werd ook 
Reddingsbrigade Naarden opgepiept en voeren de 
Seeker van Hoge en de Meander van Jachtservice 
Huizen ook uit om te assisteren bij het zoeken. De 
P65 van de KLPD was ondertussen aangesteld als On 
Scene Commander en nam positie bij de ingang van het 
Buiten IJ bij Amsterdam. Dit bracht het totaal aantal 
hulpverlenende eenheden op zeven.

Onderweg naar de vermoedelijke locatie werd goed 
uitgekeken naar het jacht de Amadeus en onder leiding 
van de P65 werd het gehele zuidelijke deel van het 
IJmeer en Markermeer afgezocht. Door de stevige wind 
uit het zuidwesten, die inmiddels was aangetrokken 
tot windkracht 7, werd het zoekgebied verlegd in 
noordelijke richting. Omdat dit gebied veel groter was, 
werden extra eenheden opgeroepen en voegden ook de 
reddingboot Huizer van het reddingstation Huizen en 
de Blaricum 1 van Reddingsbrigade Blaricum zich bij de 
zoekende eenheden. 
Alle jachthavens, eilandjes en vluchthavens werden 
onderzocht door de verschillende eenheden. In de 
tussentijd overlegde de bemanning van De Gooier met 
de P65 wat de volgende stap zou moeten zijn. Op basis 
van informatie van de Kustwacht over de windrichting 
gedurende de tijd tussen melding en dat moment en 
op basis van de laatst bekende locatie werd besloten 
een zoekslag te maken in noordoostelijke richting in 
het gebied ten Oosten van de Pampusroute. Dit is de 
vaargeul vanaf het Buiten IJ in de richting van de Block 
van Kuffeler. De P65 vroeg De Gooier deze zoekslag te 

Vrouw en kind van lekgeslagen 
 binnenvaarder gehaald
Urk - 16 oktober 2008 

Wind: NW 4 

Het binnenvaartschip Maaike had vlakbij Urk waar-
schijnlijk een onder water liggend object geraakt, 
waardoor het lek was geslagen. De schipper besloot 
niettemin door te varen naar het Ketelmeer, onder 
begeleiding van collega-binnenvaarders. Toen nog 
vóór de Ketelbrug het waterpeil in het voorschip snel 
begon te stijgen, maakte de schipper zich toch ern-
stige zorgen en riep de Kustwacht op. Die alarmeerde 
de Urker reddingboten Kapiteins Hazewinkel en 
Willemtje. 
Bij aankomst brachten de redders eerst de schip-
persvrouw en het tweeënhalf jaar oude dochtertje in 
veiligheid. De twee werden overgenomen aan boord 
van de Kapiteins Hazewinkel. Vervolgens verlegden 
de Urkers hun aandacht naar de Maaike. Met hulp 
van bergingsbedrijf Post Watersport werden diverse 
pompen overgezet. Deze zorgden ervoor dat het 
 binnenvaartschip haar bestemming bereikte. Een 
gewaarschuwd duikbedrijf kwam in actie om het lek te 
dichten, waarna de redders terug konden naar Urk.

coördineren. Ondertussen namen de reddingboten Frans 
Verkade en Hendrik Jacob van Marken het bovenste deel 
van het Zuidelijk Markermeer voor hun rekening.
Aangekomen bij de Block van Kuffeler kwamen de 
boten tezamen om in de luwte van de vluchthaven 
een volgend plan uit te werken. Er werd besloten 
om de zoekslag verder naar het noordoosten door 
te zetten en wel in de richting Lelystad. De Frans 
Verkade nam vanaf hier de coördinatie over in dit voor 
bemanning bekende gebied. De Frans Verkade vroeg 
alle eenheden zich in linie op te lijnen vanaf De Block 
van Kuffeler tot 1 mijl vanaf het Paard van Marken en 
te gaan varen richting Lelystad. De Frans Verkade aan 
de Flevoland kant en De Gooier aan de Marken kant 
(beiden met radar) met de Hendrik Jakob en Johanna 
Smidt gelijk verdeeld hiertussen. Ondertussen waren 
de reddingboten Rien Verloop en Watersport van het 
reddingstation Enkhuizen ook gealarmeerd om vanaf 
noordelijke richting het Markermeer af te zoeken in de 
richting Lelystad. De Huizer en de Blaricum 1 keerden 
ondertussen terug naar het Gooimeer, omdat het eigen 
werkgebied ook bewaakt moest blijven.

Circa 20 minuten na de start van de zoekslag richting 
Lelystad werd de Amadeus aangetroffen! Stampend 
in de golven, gescheurde zeilen, zonder voortstuwing 
en met twee geschrokken maar gezonde en erg blije 
opvarenden aan boord. Twee KNRM-bemanningsleden 
werden overgezet op het zeiljacht, waarna een sleeplijn 
van de Frans Verkade werd vastgemaakt. Het zeiljacht 
werd richting Lelystad Haven gesleept. Een stopzak 
zorgde ervoor dat het schip niet al teveel gierde in de 
achteroplopende golven. De reddingboten Hendrik 
Jakob (Marken) en De Gooier (Huizen) begeleidden de 
sleep tot in de haven. Rond 02.00 uur werd de Amadeus 
vastgemaakt aan de wal en werd aan boord van de 
P65 een heerlijk smakende bak koffie gedronken en 
nagepraat over deze lange, maar succesvol verlopen 
inzet.
Rond 02.30 uur gingen de KNRM-boten retour station. 
Over een onstuimig Markermeer met een toch wel wat 
krachtige wind op de kop waren de boten van Marken 
en Huizen respectievelijk rond 03.15uur en 04.00 terug 
aan de steiger.
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Een vreemde vraag misschien. Maar een veel-
gestelde vraag voor iemand die, soms door 
omstandigheden, alleen is komen te staan in het 
leven. Iemand zonder familieleden of kennissen, 
die kunnen zorgen voor een passend afscheid na 
overlijden.

Indien iemand alleenstaand is, geen kinderen heeft, 
of als iemand speciale wensen heeft, die vervuld 
moeten worden na overlijden, is het verstandig 
een testament op te stellen bij een notaris, waarin 
de wilsbeschikkingen worden opgenomen. Het is 
ook raadzaam in het testament een executeur te 
benoemen, die zorgt voor de afwikkeling van de 
nalatenschap. Tot die nalatenschap behoren ook de 
wijze van uitvaart, de teraardebestelling of crematie. 
Maar ook de bijzetting van de as of het uitstrooien er 
van.

De KNRM krijgt soms te maken met bijzondere 
nalatenschappen. In enkele gevallen draagt de KNRM 
ook zorg voor de afwikkeling van de nalatenschap; 
onder bepaalde voorwaarden en in overleg biedt 
de KNRM toekomstige erflaters een executeurschap 
aan. De KNRM hecht er dan wel aan bij leven al een 
persoonlijke relatie met de erflater te hebben of op te 
bouwen. De afwikkeling van de nalatenschap kan dan 
later heel persoonlijk en passend worden uitgevoerd. 
Cees Prins, Hoofd Administratie, weet waarover hij 
praat. Hij is bij de KNRM verantwoordelijk voor de 
afhandeling van nalatenschappen. Zo ook bij wijlen 
mevrouw Oldenburg-IJbema. 
De band van mevrouw Oldenburg-IJbema met de 
Redding Maatschappij bestond al sinds lange tijd. Haar 
man was bij leven beroepsschipper op de reddingboot 
Johanna Louisa van reddingstation IJmuiden en 
mevrouw genoot daardoor een pensioen van de 
KNRM. Zij nam zelf contact op met de KNRM toen zij 
de KNRM als enig erfgenaam wilde opnemen in haar 
testament. Het daarbij aangeboden executeurschap 
bood voor haar extra zekerheid dat er daadwerkelijk 
zou gebeuren wat zij in haar laatste wil kenbaar 
had gemaakt. In haar geval zorgde de KNRM voor 
de volledige afhandeling van de nalatenschap en 

   Bijzondere verzoeken aan de Redding Maatschappij

“Wie zorgt voor mij na mijn dood?”

het naderhand uitstrooien van haar as op zee, met de 
reddingboot waarop haar man bij leven schipper was.

Bij de afwikkeling maakt de KNRM gebruik van de 
deskundigheid van derden en van de ervaring van 
medewerkers. Cees Prins: “Als KNRM zorgen we voor 
mensen. Het zit ons in het bloed. Wij kunnen, met 
hetzelfde gevoel waarmee we mensen redden op zee, 
ook na een overlijden discreet omgaan met alles wat 
dierbaar was en waaraan men bij leven gehecht was."

Ook wijlen de heer Van der Steen belde zelf naar 
de KNRM om advies in te winnen hoe hij de KNRM 

kon opnemen in zijn testament. Van der Steen had 
het varend bestaan al lange tijd achter zich gelaten 
toen hij de Redding Maatschappij in zijn testament 
opnam omdat hij geen kinderen had aan wie hij zijn 
bezittingen kon nalaten. Vanaf dat moment had hij 
veelvuldig contact met de toenmalige directeur van de 
Redding Maatschappij, Sip Wiebenga. “Ik bracht hem 
zeer regelmatig een bezoek. Gezien zijn leeftijd en zijn 
verleden, voelde ik een bepaalde band en affiniteit. 
Het was geen gemakkelijke man, maar wel recht door 
zee”, aldus Wiebenga. Na het overlijden heeft de heer 
Wiebenga gezorgd voor de crematie en de afhandeling 
van de nalatenschap. 
   
Uit de geschiedenis van de KNRM blijkt dat mensen 
vaak pas op het laatste moment van hun leven een 
testament opmaken, of een eerder testament vlak voor 
hun overlijden nog wijzigen. 
In het algemeen hebben mensen die de KNRM als 
erfgenaam in hun testament opnemen geen kinderen. 
Cees Prins: “Familie komt uiteraard op de eerste plaats 
als meest voor de hand liggende erfgenaam. Indien 

familieleden niet worden benoemd zijn dat vaak uiterst 
pijnlijke oorzaken die aan die keuze ten grondslag 
liggen. Als goede doelen overblijven als erfgenamen is 
dat een persoonlijke keus van de erflater en is het onze 
taak daar zeer zorgvuldig mee om te gaan." 

Voor de beschrijving en zorgvuldige verkoop van een na 
te laten boedel maakt de KNRM gebruik van deskundige 
hulp, zodat waardevolle bezittingen daar terecht 
komen waar de erflater het wenste. Na het overlijden 
van de erflater menen derden soms recht te hebben op 
delen van de boedel en die ongevraagd weg te mogen 
halen. Cees Prins: “Dan kom je binnen in een huis en 
zie je op de muur duidelijk waar de schilderijen hebben 
gehangen… Dat is niet altijd zoals de erflater dat heeft 
gewild." 

In enkele gevallen heeft de KNRM ook de grafverzorging 
op zich genomen, zodat elk jaar de grafsteen en het 
grafperk worden onderhouden. Als asverstrooiing op 
zee tot de wens van de overledene behoort, wordt dit 
vanaf een reddingboot van de KNRM verzorgd. 

Uiteindelijk wordt uit de nalatenschap een doel binnen 
de Redding Maatschappij verwezenlijkt. Soms in de 
vorm van een reddingboot, met naamgeving van de 
erflater. Is een nalatenschap niet van die omvang, dan 
zal altijd getracht worden een passend doel te vinden. 
In veel gevallen is het voor erflaters bij leven een 
geruststellende gedachte dat er ook na hun dood goed 
voor hen en hun dierbare herinneringen wordt gezorgd.

Achtergrond

De brochure ‘Uw schen-
king helpt levens redden’ is 
samengesteld om u te infor-
meren over de verschillende 
manieren waarop u de KNRM 
kunt ondersteunen. Dat kan 
op bescheiden wijze, met 
kleine donaties, maar ook 
op een ruimhartige manier, 
waarbij de staat u boven-
dien enige fiscale tegemoetkomingen biedt. Wilt u de bro-
chure aanvragen of heeft u vragen, belt u dan met de KNRM, 
 telefoon 0�55 - 5� �� 5�, en vraag naar mevrouw Cora Bartels 
of de heer Cees Prins. Of schrijf aan KNRM, Postbus ���,
19�0 AK IJmuiden.
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Fondsenwerving

Bedrijfsleven doneert  527.200 aan KNRM 
Recordopbrengst Reddersgala
hart onder de riem voor KNRM

Het Reddersgala, dat 17 november in het 
Scheveningse Kurhaus werd gehouden, heeft 
de KNRM € 527.200 opgeleverd. Dat bedrag is 
in zijn geheel gestort in het Reddersfonds. De 
opbrengsten van dat fonds worden jaarlijks 
aangewend om een deel van de bemanningskosten 
te betalen. De opbrengst van het Reddersgala was 
een absoluut record sinds de oprichting van het 
jaarlijks terugkerende evenement in 2005. 

Het Reddersgala 2008 had als thema "Ieder z'n vak!" Dit 
thema werd uitgewerkt met de focus op het werk dat 
de KNRM verricht voor de Rotterdamse haven. Vandaar 
dat de Rotterdamse burgemeester Opstelten een speech 
hield over het belang van de KNRM voor de zeelui die 
'zijn' stad aandoen. 

De Hoekse reddingbootbemanning, die de reddingen 
uitvoert in het aanloopgebied naar de Rotterdamse 
haven, werd in een fi lm geportretteerd op de 

reddingboot, maar ook thuis. KNRM-directeur Roemer 
Boogaard stipte de kredietcrisis nog wel even aan in zijn 
speech. Hij riep de aanwezigen op de KNRM trouw te 
blijven, ook in tijden dat het (fi nancieel) tegen zit. 
De opbrengst van het Reddersgala wordt in het 
Reddersfonds gestort. Door in het Reddersfonds een ver-
mogen op te bouwen, waarvan jaarlijks het rendement 
wordt besteed aan de doelstelling, wordt een solide 
basis gelegd voor de lange termijn. Omdat het KNRM 
Gala een jaarlijks terugkerend karakter heeft, zal de 
opbrengst uit het Reddersfonds elk jaar groter worden.

Informatie

Colofon
De Reddingboot,
verslag 202, 
jaargang 99, nummer 1
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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 65 reddingboten op 42 stations met bijna 
1000 vrijwillige bemanningsleden op ieder moment van 
de dag, ongeacht de weersomstandigheden. 

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

Schenken en nalaten U kunt de KNRM, naast 
familieleden en andere personen en instellingen, ook 
opnemen in uw testament. Neem voor vragen contact 
op met mw. Cora Bartels of dhr. Cees Prins, of kijk op 
www.knrm.nl onder ‘steun ons’.
Nieuwe redder aan de wal? Wilt u iemand ook Redder 
aan de Wal maken? Bel dan of kijk op www.knrm.nl
onder Steun ons. Redder aan de wal worden kan al 
vanaf  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 vanaf
2 maart 2009 weer de leukste 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.

Kerstkaarten actie groot succes
De Kerstkaartenactie heeft dit jaar meer dan € 75.000 opgebracht. Dat 
is 50% meer dan gebruikelijk. In de afgelopen jaren was de opbrengst 
redelijk constant, maar dit jaar werd een absoluut record gebroken. Niet 
alleen de inkomsten, maar ook de naamsbekendheid van de KNRM is 
belangrijk. Diegenen die een KNRM kerstkaart versturen doen dat omdat 
ze de kaarten mooi vinden, maar zorgen daarmee ook voor naamsbekendheid van de KNRM bij de ontvangers. 
De KNRM dankt alle bestellers en wenst hen (en alle ander redders aan de wal) alsnog een gezond 2009 toe. 

De volgende bedrijven kochten een tafel:
Argos Oil, AVR Van Gansewinkel, BigLift Shipping 
BV, Centraal Beheer Achmea, Delta Lloyd Asset 
Management, Dockwise Shipping BV, Egon 
Zehnder International BV, Europe Container 
Terminals, Fairmount Marine BV, FGH Bank NV, 
Fortis Investments, Frieslandbank, Goesting Events, 
Havenbedrijf Rotterdam,  IHC Lagersmit BV,  ING, 
Janivo Holding,  JBR Organisatie-Adviseurs BV, KPMG,  
KPN, Kroymans Corporation NV,  Maersk Line, Matrans 
Holding, Morgan Stanley bank,  Multiserv Holland BV,  
Nogepa,  Onderlinge Levensverzekering Mij.
’s Gravenhage, Parcom Ventures BV, Pon Equipment 
BV, PriceWaterhouseCoopers , Rabobank Velsen 
eo/Schretlen & Co, Rederij Doeksen,  Schelde Naval 
Shipbuilding, Staalbankiers, Stichting Van Rees Klatte, 
Svitzer Ocean Towage, Theodoor Gilissen Bankiers, 
Veilinghuis Van Spengen, Vermogensgroep, Viking 
Life Saving Equipment. 

Volgend jaar ook aan tafel? Meld u aan via
gala@knrm.nl of informeer naar de mogelijkheden via 
www.knrm.nl/reddersgala.


