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De Nationale Reddingbootdag is dé dag bij uitstek 
om kennis te maken met het werk, de mensen en het 
materieel van de KNRM. Op zaterdag 2 mei kunt u een 
kijkje nemen in de keukens van de 42 reddingstations. 
De 1000 vrijwilligers nodigen u graag uit om langs te 
komen en kennis te maken met de bemanningen. Ze 
zouden het leuk vinden als u ook vrienden en beken-
den meeneemt naar Reddingbootdag. Zodat we kunnen 
rekenen op nog meer nieuwe donateurs. 

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

Reddingbootdag staat garant voor een hoop plezier. 
Maar de dag heeft ook een serieuze kant. Het 
reddingwerk, redders en reddingboten kosten geld. 
De KNRM ontvangt geen subsidie en streeft dat ook 
niet na. Uitbreiding van het aantal reddingstations, 
meer vrijwilligers en uitgebreidere opleidingen voor de 
bemanningen doen de kosten stijgen. Vandaar dat wij 
het ambitieuze plan hebben gelanceerd om het aantal 
Redders aan de Wal de komende jaren te laten groeien 
naar 100.000 in 2010. Dat zal een enorme inspanning 
vergen, maar het is nodig om ook in de toekomst het 
reddingwerk op niveau te kunnen blijven uitvoeren. 
Mogen wij in deze op uw hulp rekenen? 

Kom naar Reddingbootdag en gebruik de bijgevoegde 
antwoordkaart om nieuwe donateurs aan te melden. 
Of raadpleeg internet: www.knrm.nl.
Alvast onze welgemeende dank en heel graag tot
2 mei 2009!

Welkom aan boord!
Wie neemt u mee naar Reddingbootdag 2009?
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Als u de KNRM steunt met een jaar-
lijks bedrag boven de € 50,-, dan is 
het aantrekkelijk om dit in de vorm 
van een zogenaamde Periodieke 
Schenking te doen. De KNRM is een 
Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) en dat betekent dat in heel 
veel gevallen de giften aan de KNRM 
aftrekbaar zijn. Deze schenkings-
vorm heeft als voordelen dat het 
(jaarlijkse) bedrag voor u volledig 
aftrekbaar is voor de inkomstenbe-
lasting en voor de KNRM vrij is van 
schenkingsrecht. 

Recent is de Periodieke Schenking 
nóg voordeliger geworden, voor 
schenkers die zijn ingeschaald in Box 

Hoge Raad maakt Periodieke Schenking
nóg aantrekkelijker

III. De Hoge Raad heeft zich namelijk 
uitgelaten over de aftrekbaarheid 
van de resterende verplichting in Box 
III. Wanneer u schenkt bij notariële 
akte verplicht u zich om vijf jaar 
lang jaarlijks een uitkering te doen 
aan bijvoorbeeld een goed doel of 
kerkelijke instelling. Het jaarlijkse 
bedrag dat u uitkeert was al 
aftrekbaar in Box I. Er was discussie 
over de aftrekbaarheid van de 
resterende verplichting in Box III. De 
Belastingdienst was van mening dat 
dit leidt tot een dubbele aftrek. 
De Hoge Raad heeft beslist dat 
naast de aftrek van de jaarlijkse 
schenking aan een goed doel (als 
persoonsgebonden aftrek), ook 

de resterende verplichting om 
in de toekomst uitkeringen te 
doen in aanmerking mag worden 
genomen als schuld in Box III van 
de inkomstenbelasting. Hiermee 
wordt de belastingheffing in Box 
III verlaagd. De periodieke gift aan 
goede doelen is daarmee fiscaal nog 
aantrekkelijker geworden.

Kortom: met een Periodieke 
Schenking kunt u méér schenken, 
zonder dat het u meer kost. 
Interesse? Neemt u vrijblijvend 
contact op met het hoofdkantoor 
van de KNRM: 0255-548454.
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Nieuws

Noordland-Burghsluis 
wordt Neeltje Jans
Noordland. Waarschijnlijk heeft 
99% van de Nederlanders geen 
idee waar het ligt. Burghsluis is 
ook geen grote stad. Gek genoeg 
is het reddingstation Noordland-
Burghsluis, op de stormvloedkering 
in de Oosterschelde een van de 
drukste reddingstations met meer 
dan 100 acties per jaar. Om de 
plaatsaanduiding van het station te 
verbeteren heet het reddingstation 
per 1 mei 2009 Neeltje Jans. Want 
die naam, die kennen de meeste 
mensen wèl! 
Het is niet de eerste keer dat er 
naams- en locatiewisselingen 
zijn voor het reddingstation. Het 
reddingstation werd opgericht in 
1961 in Burghsluis. In verband met 
de bouw van de stormvloedkering 
verhuisde de reddingboot in 1981 
naar een ligplaats op het werkeiland 
Noordland. Sinds 2001 heette het 
station Noordland–Burghsluis, 
genoemd naar de huidige 
ligplaats bij de Roompotsluis en 
de oorspronkelijke ligplaats. Naast 
de ligplaats aan de buitenkant van 
de Oosterschelde kering heeft het 
station ook de beschikking over 
de reddingboot ‘Harder’ aan de 
binnenkant.

Stijgend aantal acties KNRM met
 multidisciplinair karakter
In 2008 is de KNRM in totaal 1.922 keer uitgevaren en werden 3.259 mensen 
geholpen. Steeds vaker worden reddingen en hulpverleningen van de KNRM 
uitgevoerd in multidisciplinaire samenwerking met andere hulpdiensten. 
Sinds de oprichting van de KNRM zijn er 78.787 mensen geholpen.
Vijf reddingstations zijn goed voor bijna 30% van het totaal aantal acties. 
De reddingstations van Huizen, Scheveningen, Ouddorp en Noordland 
Burghsluis waren goed voor 562 acties. De drukste maand was juli met
253 acties, op de voet gevolgd door augustus. De drukste dag viel op 
22 juni 2008, toen voeren de reddingboten 34 keer uit. Het nieuwe 
reddingstation Dordrecht telde vanaf juli mee in de cijfers. 
De samenwerking met de verschillende hulpdiensten zoals brandweer, GHOR, 
en politie wordt regelmatig geoefend zodat de land- en waterpartijen, die 
niet dagelijks samenwerken, elkaar weten te vinden in tijden van alarm. 
In de juli-uitgave van De Reddingboot zullen de jaarcijfers uitgebreid 
toegelicht worden. Het officiële jaarverslag is nu reeds beschikbaar
en opvraagbaar op www.knrm.nl.

We houden contact!
Convenant veiligheidsregio’s
Nederland is verdeeld in 25 veiligheidsregio’s. Zo’n regio 
is een samenvoeging van de regionale brandweer, poli-
tie, GHOR (Geneeskundige hulpverlening bij ongeval-
len en rampen), meldkamer ambulance/brandweer en 
regionale ambulancedienst. De Kustwacht en de KNRM 
hebben vooruitlopend op de inwerkingtreding van de 
Wet Veiligheidsregio’s een convenant opgesteld, waarin 
op heldere wijze afspraken gemaakt worden tussen de 
Veiligheidsregio, de Kustwacht en KNRM over de dienst-
verlening door KNRM en Kustwacht op het gebied van 
Search and Rescue (SAR) en maritieme hulpverlening. De 
KNRM maakt zich sterk voor deze samenwerking door 
samen met de Kustwacht convenanten te sluiten met de 
16 veiligheidsregio’s waarin KNRM en Kustwacht actief 
zijn. Zo wordt de aansluiting op land- en waterhulpver-
lening geoptimaliseerd. Belangrijke drijfveer voor de 
KNRM, naast de optimalisering van de hulpverlening, 
is om een veilige structuur voor de vrijwilligers van de 
KNRM te creëren. 
De voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord, burgemeester Bruinooge van Alkmaar, 
ondertekende op zaterdag 17 januari als eerste het 
“Convenant voor samenwerking tussen veiligheidsregio’s 

Reddingstation Dordrecht heeft  sponsor
Voor de komende vijf jaar weet het reddingstation Dordrecht zich gesteund 
door Boskalis. Het bedrijf onderschrijft in de overeenkomst met de KNRM 
zijn maatschappelijke betrokkenheid en ‘de waardering voor het werk dat 
de KNRM verricht voor de maatschappij’. Boskalis ziet de KNRM als een 
prachtige organisatie, gedreven door enthousiaste mensen waar zij zich 
graag mee associëren. Uit de bijdragen van Boskalis wordt in 2009 een 
nieuwe reddingboot voor Dordrecht gefinancierd.

en crisispartners Kustwacht & Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij voor Search and Rescue en 
maritieme hulpverlening”. 
Directeur Boogaard van de KNRM verwacht nog dit jaar 
met de ander veiligheidsregio’s, waarbij de Kustwacht 
en KNRM de SAR taak invullen, eenzelfde convenant te 
kunnen tekenen. 

Zeevast - preventie voor 
watersporters
Om goed voorbereid het water op 
te gaan kunt u op onze website de 
preventiefolders van het Zeevast-
preventieprogramma downloaden. 
www.knrm.nl/zeevast.
Heeft u voor uw eigen 
verenigingsblad belangstelling 
voor kopij over veiligheid aan 
boord, vraag dan de gratis KNRM-
artikelenservice aan. U krijgt 
ieder kwartaal per e-mail een 
lezenswaardig en wetenswaardig 
artikel over veiligheid voor 
uw clubblad toegestuurd. 
Aanmelden kan bij Michelle 
Blaauw via mjh.blaauw@knrm.
nl. Vermeld de naam van uw 
watersportvereniging, de titel van 
uw clubblad, het aantal leden van 
uw vereniging en het
e-mailadres van de clubblad-
redactie.

KNRM in 2008
De gevolgen van de financiële crisis 
raakt particulieren en bedrijven en 
dus ook de KNRM. Over 2008 is de 
waarde van het belegd vermogen 
met ruim 20% gedaald. Ondanks 
deze waardedaling is de lange 
termijn beleggingsdoelstelling van 
6% nog steeds gerealiseerd.
In 2008 werd bijna 10 miljoen 
euro ontvangen van donateurs, 
stichtingen en bedrijven. Een record 

bedrag, dat nog niet eerder werd 
bereikt. Al deze giften zijn besteed 
aan het reddingwerk, de redders en 
het materieel.
De KNRM ontvangt van de overheid 
geen subsidies. Om de totale 
exploitatie van 15 miljoen euro 
te dekken wordt ook jaarlijks 
geld onttrokken aan het eigen 
vermogen. Over de afgelopen vijf 
jaar heeft de KNRM 35 miljoen euro 
uit het eigen vermogen aan het 

reddingwerk besteed.
De KNRM blijft kritisch op de 
kosten en investeringen die worden 
gemaakt. Daarnaast zal de KNRM 
zich nog sterker focussen op het 
behouden van de donateurs en het 
en uitbreiden daarvan.
 
“Blijf aan boord!” Want uw hulp 
en die van vele nieuwe donateurs is 
onmisbaar.

Directeur Trimpe Burger van de Kustwacht (rechts), 
voorzitter van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord, 
burgemeester Bruinooge van Alkmaar (midden) en 
directeur Boogaard van de KNRM ondertekenen het 
convenant.
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Op de Hiswa Boatshow heeft de KNRM haar nieuwe 
kledinglijn gelanceerd. Met veel media-aandacht 
werd het merk RESQ gelanceerd, met welwillende 
medewerking van topkok Joop Braakhekke, Olympisch 
medaillewinnares Lobke Berkhout en acteur
Peter Tuinman. Ná de Hiswa is de website
www.knrmwebwinkel.nl online gegaan; de vervanger 
van de aloude Reddingwinkel. 

Het stoppen met de Reddingwinkel was geen 
eenvoudige beslissing. Met name voor de vrijwillige 
reddingwinkelhouders was het een bittere pil. Toch 
móest de KNRM het met haar promotieshop wel over 
een andere boeg gooien. Gek genoeg was de groei van 
de Reddingwinkel ook zijn ondergang geworden: de 
KNRM kon de logistiek niet langer aan, zowel personeel 
als financieel. De winst werd opgeslokt door te grote 
voorraden en een te lage omloopsnelheid. “Als we 
op dezelfde voet verder waren gegaan, dan zou de 
Reddingwinkel over niet al te lange tijd verliesgevend 
zijn geworden. En dat kán de bedoeling niet zijn van een 

winkel waarvan de basisgedachte is dat elke aankoop 
bijdraagt aan het reddingwerk. Gelukkig hebben we 
dit statement tot het laatste moment kunnen voeren. 
Maar het werd wel tijd om te stoppen”, aldus directeur 
Roemer Boogaard, die zich haast te zeggen dat het 
verhaal van de Reddingwinkel geen droevige is. “Dat 
lijkt nu misschien zo. Maar ons besluit te stoppen is een 
louter zakelijke. Het enthousiasme van alle vrijwilligers, 
gecombineerd met de grote waarde die de winkel heeft 
gespeeld bij het verbreiden van de naamsbekendheid 
van de KNRM, maakt dat we dankbaar zijn voor al 
het werk dat erin is gestopt. Dat werk heeft absoluut 
zijn waarde gehad. Maar nu is het tijd voor een ander 
‘level”. 

Eerste succes
De kledinglijn RESQ is het resultaat van een intensieve 
samenwerking met Telstar Trading, het bedrijf dat ook 
achter de Human Nature-lijn van de ANWB zit. Mensen 
wiens dagelijks werk het is om kleding aan de man te 
brengen. En het eerste resultaat is er naar. De kledinglijn 

RESQ werd op de Hiswa bijzonder goed ontvangen. 
Boogaard: “We hebben op de beurs voor ongeveer 
30.000 euro aan kleding verkocht; daar waar vroeger 
de teller bleef steken op nog geen 5.000 euro”. En ook 
qua naamsbekendheid werd de eerste slag geslagen: de 
aanwezigheid van drie bekende Nederlanders leverde 
veel publiciteit op. “Waarbij de kledinglijn maar een 
middel is”, benadrukt Boogaard. “Uiteindelijk gaat het 
erom dat meer Nederlanders sympathie krijgen voor het 
werk van de redders en die sympathie ook omzetten in 
een donatie”.

Donateurskorting
De bestaande Redders aan Wal profiteren trouwens 
maximaal van de nieuwe promotiewinkel. Donateurs 
krijgen fikse kortingen op de aanschafprijzen, waardoor 
in theorie de jaardonatie met één aankoop kan worden 
terugverdiend. “Terwijl je met diezelfde aankoop 
opnieuw het reddingwerk steunt. Dat is toch een 
prachtige combinatie?”, lacht Boogaard. 
De verkoop van de artikelen wordt vooreerst beperkt 

Fikse kortingen voor donateurs 

Redders aan de Wal profiteren
van kledinglijn RESQ

tot internetverkoop, via www.knrmwebwinkel.nl. Later 
dit jaar wordt begonnen met proefwinkels in bestaande 
winkels. De eerste shop-in-shop is gevestigd op Texel in 
de kledingzaken van Mantje in De Koog en Den Burg. 
Zodra met deze verkooppunten ervaring is opgedaan, 
wordt het aantal shop-in-shop-winkels uitgebreid. De 
verkoop vanuit vrijwillige verkooppunten is echter 
definitief van de baan. Dit houdt ook in dat tijdens 
Reddingbootdag op de meeste reddingstations géén 
Reddingwinkel meer aanwezig zal zijn. 

Wimpels 
“Het wordt wennen”, zo vat Boogaard de ontstane 
situatie samen. “Voor ons, maar ook voor onze trouwe 
achterban. Gelukkig kan ik melden dat de wimpels en 
de Dick Bruna-boekjes – dé absolute kaskrakers van de 
Reddingwinkel – in het assortiment blijven. Sommige 
dingen moet je nóóit veranderen…”  

JACK
NORMAAL: € 149,95
REDDER AAN DE WAL: € 129,95

BODYWARMER
NORMAAL: € 49,95
REDDER AAN DE WAL: € 39,95

FLEECE
NORMAAL: € 64,95
REDDER AAN DE WAL: € 49,95
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Reddingboten assisteren viskotter na 
aanvaring 
West-Terschelling / Vlieland - 8 december 2008 

Wind: ZW 6

Om 06.45 uur werden de reddingboten Arie Visser 
(Terschelling) en Graaf van Bylandt (Vlieland) 
gealarmeerd voor een aanvaring op de Noordzee. Ter 
hoogte van de boei VL-center waren twee schepen, de 
kotter LT-62 Hendrik Senior en het Finse Ro-Ro-schip Birka 
Exporter met elkaar in aanvaring gekomen. Hierdoor 
ontstond aanzienlijke schade aan beide schepen. De 
Birka Exporter meldde een gat van zes bij drie meter in 
de romp, maar het schip maakte geen water. De LT-62 
maakte wél water en vroeg om assistentie. 
Vanwege de hoge zeegang konden de beide 
reddingboten niet op volle snelheid varen. Om 08.10 uur 
arriveerde de Graaf van Bylandt als eerste bij de kotter 
en zette direct een bergingspomp over. Niet veel later 
kwam de Arie Visser op de plek des onheils en zette ook 

een pomp en twee opstappers over. Het duurde geruime 
tijd voordat de pompen hun werk konden doen. Door de 
opgelopen schade was het moeilijk om de slangen van 
de pomp op de goede plaats te krijgen. Toen de pompen 
eenmaal draaiden, bleken deze voldoende capaciteit te 
hebben om de kotter drijvende te houden. De bemanning 
van de LT-62 maakte, samen met twee opstappers van de 
Arie Visser, het schip gereed om naar Texel te varen, waar 
plaats gereserveerd was bij een scheepswerf. Toen koers 

werd gezet richting Texel bleek 
dat het schip meer water begon 
te maken door de hoge zeegang. 
Hierdoor vielen de pompen uit en 
drong er water de machinekamer 
binnen, waardoor de hoofdmotor 
uitviel. De koers werd daarom 
verlegd naar Harlingen.
De Arie Visser voer naar de 
sleepboot Waker, die haar 
diensten aanbood, om andere 
pompen te halen. Halverwege 
die reis kwam het bericht dat 
de problemen aan boord van de 
kotter waren verholpen. Het was 
toen inmiddels 13.00 uur en toen 
de Arie Visser terug was bij de 
LT-62 kon de Graaf van Bylandt 
retour station. 
Vlak voor het Stortemelk sloeg 
de motor van de kotter opnieuw 

af. Het kostte een uur om de boel weer aan de praat 
te krijgen, waarna beide schepen naar binnen liepen. 
In het Stortemelk voegde de Graaf van Bylandt zich 
weer bij het gezelschap om de LT-62 tot Harlingen te 
begeleiden. De Arie Visser haalde de twee opstappers 
van boord en meerde om 19.00 uur af aan het eigen 
ponton, na een inzet van ruim twaalf uren. De Graaf 
van Bylandt had toen nog een paar uurtjes werk en 
arriveerde na middernacht terug op Vlieland.

Stranding binnenvaartschip loopt
goed af 
Urk - 22 januari 2009 

Wind: Z 6-7 

Het met 1700 ton grind geladen binnenvaartschip 
Amstelland raakte deze middag op de Vormt aan de 
grond. Opstappers van de Urker reddingboten, die 
toevallig in het bemanningsverblijf aanwezig waren, 
hielden het 85 meter lange schip al enige tijd in de 
gaten, omdat het zichtbaar geen vaart meer maakte. 
Toen de schipper van de Amstelland de Kustwacht 
aanriep, kwamen de Urkers direct in actie. Ter plaatse 
constateerden de redders dat de binnenvaarder met 
de kop aan de grond zat. Nadat drie opstappers waren 
overgesprongen werd een nieuwe poging ondernomen 
om achteruit draaiend de stormachtige Vormt weer 
te verlaten. Na enige pogingen kwam het grindschip 
los, waarna het onder begeleiding van de Urker 
reddingboten via de betonning de Vormt rondde. 
Onder dankzegging aan de KNRM vervolgde het 
schippersechtpaar zijn weg naar Lemmer. 

Marathonactie voor reddingstation 
Dordrecht
Dordrecht - 11 januari 2009 

Wind: NO 3 

Aan het einde van de middag kwamen het container-
schip Margreta en de chemicaliëntanker Sichem Anne 
met elkaar in aanvaring op het Hollands Diep. De 
Margreta sloeg daarbij lek. De Kustwacht alarmeerde 
reddingstation Dordrecht, alsmede professionele ber-
gers. De Margreta is na de aanvaring vastgezet op de 
oever van het Hollands Diep, tussen twee dammetjes 
nabij de camping Moerdijk. Het binnenvaartschip was 
gedeeltelijk geladen met containers, die behoorlijk 
verschoven en verdrongen waren. Gelukkig hadden 
zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan, maar 
omdat de containers instabiel bleven, waren ook na 
aankomst van de reddingboot de gevaren nog niet 
geweken. De redders zetten een pomp over en begon-
nen direct met pompen. Vervolgens werd getracht 
het gat te dichten met een bergingszeil en matrassen, 
hetgeen grotendeels lukte. Deze situatie duurde voort 
tot tien uur in de avond. Vanaf dat tijdstip werd het 
pompen overgenomen door de gearriveerde bergers. 
De reddingboot Martijn Koenraad Hof bleef stand-by 
tot 04.00 uur in de ochtend, voor het geval zich een 
ongeluk zou voordoen. Nadat de Margreta met succes 
was afgemeerd, keerden de redders moe maar voldaan 
huiswaarts. 
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Terwijl landelijk de aandacht uitging naar een 
ludieke actie van de Hoekse redders – ze brachten 
kerstbroden naar zeelui die tijdens de kerstdagen 
in de ankergebieden lagen te dobberen – werd de 
wérkelijke waarde van de redders in de dagen ervoor 
duidelijk. In korte tijd was het drie keer ‘raak’ voor de 
bemanning van de Jeanine Parqui. De KNRM bewees 
daarmee weer van grote waarde te zijn voor de 
scheepvaart in en rond het Rotterdamse havengebied.  

Op 8 december vertrok de reddingboot Jeanine Parqui 
met spoed uit de Berghaven, richting een Noorse 
tanker in ankergebied 5, op 12 mijl van de Hoekse 
pieren. Dankzij de gunstige weersomstandigheden 
kon ‘volle pot’ worden gevaren en werd het 170 
meter lange schip rond 14.30 uur bereikt. Opstappers 
van de Jeanine Parqui troffen aan boord van de 

tanker een 40-jarige machinist aan, die met zijn vinger 
in een ventilator terecht was gekomen en daarbij 
flinke verwondingen had opgelopen. De wond werd 
verbonden, waarna de man werd overgenomen. In Hoek 
van Holland werd voor de man een taxi besteld, die hem 
naar de dokterspost bracht voor nader onderzoek. 

Een kleine week later, op 13 december, werd de 
wekelijkse oefening van de Hoekse redders onderbroken 
door een noodoproep. Het Kustwachtcentrum verzocht 
de reddingboot koers te zetten naar het zeeschip Stolt 
Skua, dat binnenkomend was en een opvarende had 
met ernstige benauwdheid. Omdat de reddingboot al 
voor oefening op zee was, lag de Jeanine Parqui binnen 
een kwartier na alarmering langszij de Skolt Skua. Na 
overleg met de Radio Medische Dienst werd besloten de 
patiënt aan boord van het zeeschip te laten. De geringe 

tijdwinst van de snellere reddingboot woog niet op 
tegen het ongemak van een evacuatie. De Jeanine 
Parqui bleef in de buurt van de Skolt Skua en toen de 
patiënt was overgedragen aan een ambulance werd de 
geplande oefening hervat. 

De zaterdag erop (20 december) gingen de piepers 
opnieuw voor schipper Van der Sar en zijn beman-
ning. En ditmaal om 01.35 uur in de nacht. De tijdelijk 
in Hoek van Holland gestationeerde reddingboot 
Christien kreeg het verzoek een Roemeense zeeman 
te evacueren van het containerschip Dana Gothia. 
De man had een ernstige ontsteking aan zijn hand. 
De Christien ging langszij het zeeschip en nam de 
Roemeen over. In overleg met de Radio Medische 
Dienst werd de patiënt in de haven per taxi naar het 
Havenziekenhuis vervoerd. 

De bemanning van de Hoekse 
reddingboot Jeanine Parqui kreeg 
op 6 februari, om 09.20 uur alarm 
voor een scheepsongeval aan 
boord van de Swan. Het schip lag 
in de Petroleumhaven en stond 
op het punt te vertrekken. De 
reddingboot kreeg het verzoek 
te wachten met uitvaren totdat 
ze medisch personeel aan boord 
had. In de tussentijd schoot de 
RPA 15 langszij de Swan om 
poolshoogte nemen. Opvarenden 
van de RPA 15 troffen aan dek 
een 30-jarige patiënt aan met een 
ernstige hoofdwond. Omdat de 
man al geruime tijd in een plas 
water aan dek lag, was het gevaar 
van onderkoeling gróter dan dat 
van de wond. De hoofdwond 
werd gestelpt, waarna de patiënt 
lopend werd overgenomen 
op de RPA 15. Onderweg naar 
de Berghaven werd de man 
beschermd tegen onderkoeling. 
In een gecombineerde actie 
van KNRM en RPA 15 werd de 
patiënt van boord gehaald 
en overgedragen aan het 
ambulancepersoneel. Nadat 
de hoofdwond was gehecht, 
werd de Rus vervoerd naar het 
Havenziekenhuis in Rotterdam.

Levenreddende actie goed voor oorkonde

Het reddingstation Ter Heijde heeft een zogenaamde 
tevredenheidsbetuiging ontvangen uit handen van 
KNRM-voorzitter Van Duyvendijk. De KNRM reikt der-
gelijke oorkondes uit aan personen en bemanningen 
die zich bij reddingacties hebben onderscheiden. 

Ter Heijde kreeg de onderscheiding voor een onder 
moeilijke omstandigheden uitgevoerde redding van 
een 60-jarige zwemster, bij de pieren van Scheveningen. 
De vrouw werd van de verdrinkingsdood gered, waarbij 
de redders grote risico’s voor hun eigen veiligheid 
hadden moeten nemen. “Er is gehandeld zoals 
gehandeld moest worden”, oordeelde Van Duyvendijk 
in zijn commentaar. “En daarom betuigt de KNRM op 
deze wijze haar dank en waardering”. 
De reddingboot George Dijkstra was voor oefening 
bij Scheveningen, toen zij werd gealarmeerd voor een 
drenkeling bij het zuiderhavenhoofd. Ter plaatse zag 
de bemanning een drenkeling drijven die mogelijk bui-
ten bewustzijn was en bij het havenhoofd op de blok-
ken dreigde te slaan. Twee bemanningsleden van de 
reddingboten gingen te water om het slachtoffer tus-
sen de blokken vandaan te halen. De redders werden 
hierbij geassisteerd door politie en reddingsbrigade, 
die zich op de pier hadden verzameld. Het slachtoffer 
werd met een lijn naar het strand getrokken en daar 
in onderkoelde toestand overgeleverd aan een gereed-
staande ambulance. De vrouw kon na korte tijd worden 
ontslagen uit het ziekenhuis. 

De goede afloop, het daadkrachtige optreden en de 
bereidheid (grote) risico’s te lopen, waren elementen 
die resulteerden in een onderscheiding voor het 
reddingstation Ter Heijde.

Kerstactie ‘broodnodige’ afwisseling voor Hoekse redders
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Urkers blussen brand op binnenvaartschip 
Urk - 3 februari 2009 

Wind: NO 5 

Op het met containers geladen binnenvaartschip Desando ontstond deze 
morgen door onbekende oorzaak brand in het woongedeelte op het 
voorschip. Terwijl de reddingboot Kapiteins Hazewinkel wachtte op de 
tevens gealarmeerde Urker brandweer, spoedde de reddingboot Willemtje 
zich direct naar de opgegeven positie. Het binnenvaartschip werd binnen 
enkele minuten bereikt. Twee opstappers van de Willemtje sprongen 
over op de Desando. De één ging richting de brug om het schippersgezin 
bij te staan, de ander ging naar het voorschip, teneinde de brandweer 
te kunnen informeren over wat zij bij aankomst konden aantreffen. 
De Kapiteins Hazewinkel zette enkele minuten later brandweerlieden 

af op het brandende 
binnenvaartschip. Met behulp 
van de schuimblusinstallatie 
van de reddingboot was de 
binnenbrand snel geblust. Na 
nog een laatste inspectieronde 
te hebben gedaan, keerden 
de hulpdiensten onder 
dankzegging retour station. Het 
schippersgezin kon op eigen 
kracht zijn route vervolgen.

Hoi Jelmer en crew,
 
Wat zijn we dankbaar dat jullie zo snel ter plaatse 
konden zijn om Kiki te redden vanuit haar benauwde 
situatie! Het zal geen alledaags werk zijn voor jullie.
Inmiddels zijn we allemaal weer thuis en warm. De 
dierenarts is gebeld en Kiki heeft geen verschijnselen 
van ernstige onderkoeling. Wel moeten we haar nog 
goed warm houden en wrijven, dus ligt ze samen met 
onze andere Ridgeback in de zon op de bank bij de 
verwarming onder een fleeceplaid.
Als jullie veel later waren geweest, had het echt 
anders kunnen lopen. En ook als is het voor 
sommigen dan ‘maar’ een dier, voor ons is een hond 
een lid van het gezin.
 
Nogmaals heel veel dank!
 
Groet,
Lianne

Patiënt er ernstig aan toe 
IJmuiden - 11 februari 2009 

Wind: W 3

De bemanning van de reddingboot Koos van Messel 
werd om 08.15 uur gealarmeerd voor een ongeval aan 
boord van de chemicaliëntanker Bow-Balearia. Eén 
van de opvarenden verloor telkens het bewustzijn en 
was nu niet meer bij kennis. Toen de Koos van Messel 
halverwege de haven was, kreeg schipper Langbroek 
het verzoek ambulancepersoneel af te wachten. De 
reddingboot keerde hierop terug naar de steiger 
en nam daar de verpleegkundigen aan boord. Om 
09.10 uur werd de Bow-Balearia bereikt en werd een 
opstapper en één ziekenbroeder overgezet. Alles 
wees erop dat de patiënt een hersenbloeding had. De 
man werd per brancard van boord gehaald en met 
spoed naar IJmuiden vervoerd. Daar werd de matroos 
om 09.55 uur overgedragen aan de wachtende 
ambulance.

Ook Breskens op pad voor een patiënt 
Breskens - 15 februari 2009 

Wind: NW 3

Van de reddingstations Hoek van Holland en 
IJmuiden, die werkzaam zijn in de aanlooproutes 
naar de grootste zeehavens van ons land, is bekend 
dat zij met regelmaat zogenaamde ‘medevacs’ 
(medische evacuaties) uitvoeren. Maar dergelijke 
gewondentransporten gebeuren ook elders. Op 
15 februari was het de beurt aan de reddingboot 
Zeemanshoop, die vanuit Breskens hulpverleningen 
doet in de aanlooproute naar de haven van Antwerpen. 
De Zeemanshoop werd gealarmeerd voor een ongeval 
op de Condock 2, die van zee kwam en onderweg 
was naar Antwerpen. De melding betrof een matroos 
met drie gebroken vingers, als gevolg van een val. 
Na overleg met het Kustwachtcentrum en de Radio 
Medische Dienst werd besloten de man van boord 
te halen. De evacuatie gebeurde in het vaarwater 
de Wielingen, nabij de W7-boei. De man kon via de 
gangway van de Condock 2 veilig aan boord van de 
Zeemanshoop worden genomen en hij werd in de 
buitenhaven van Vlissingen overgedragen aan een 
gereedstaande taxi, die de man naar het ziekenhuis 
bracht. 

Prinses Margriet brengt 
sportvisser binnen 
Stellendam - 28 januari 2009 

Wind: ZO 3

De bemanning van de 
reddingboot Prinses Margriet 
werd aan het einde van de 
ochtend gealarmeerd voor een 
sportvisboot in problemen. De 
melding betrof een ‘simpele’ 
motorstoring, maar omdat het 
scheepje op nog geen twee mijl 
van de Eurogeul ronddobberde, 
waar grote vrachtschepen met 
hoge vaart passeren, dreigde er 
ook serieus gevaar. En dus vertrok 
de reddingboot Prinses Margriet 
met spoed naar de opgegeven 
positie. Het 8 meter lange bootje 
werd op sleep genomen en naar 
de buitenhaven van Stellendam 
gebracht. 

Niet bepaald een ‘hot dog’
Dordrecht - 28 december 2008 

Wind: NO 5  

Terwijl de opstappers van het reddingstation Dordrecht in het boothuis 
aan het opruimen waren na een oefentocht, hoorde de schipper op de 
marifoon een bericht over een zwemmende hond bij de Aak Vlaai, een 
recreatiegebied in de Brabantse Biesbosch. De reddingbootschipper 
nam telefonisch contact op met de verkeersleiding van Rijkswaterstaat 
om de diensten van de KNRM aan te bieden. Dit aanbod werd graag 
aanvaard, waarna de reddingboot DRB 49 uitvoer richting de Aak Vlaai. 
De gevoelstemperatuur bedroeg minus 26 graden Celcius. Ter plaatse 
gekomen werd contact gezocht met de melder en na wat zoeken werd die 
gevonden. De vrouw – eigenaar van de zes maanden oude pup – kwam 
aan boord en vertelde dat de hond was gaan zwemmen naar een eilandje, 
maar niet meer terugkwam. In combinatie met de temperatuur was dit een 
zorgelijke situatie. De DRB 49 ploegde zich door een rietkraag, waarna de 
hond op het eilandje kon worden aangelijnd en aan boord genomen. De 
pup werd opgewarmd met een deken en herenigd met haar bazin. Een 
ongebruikelijke, maar dankbare actie voor de Dordtse redders.  
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‘Welkom aan boord’ is 
de titel van een uniek 
document over het werk, 
de mensen en het materieel 
van de KNRM. De KNRM 
schenkt het boek vanaf 
heden aan nieuwe Redders 

aan de Wal. Voor bestaande donateurs wordt het boek te 
koop aangeboden in de webwinkel.
www.knrmwebwinkel.nl. 

De schrijver van ‘Welkom aan boord’ bezocht alle 42 
reddingstations van de KNRM en laat elk reddingstation 
middels een kort verhaal of interview een facet van 
de KNRM belichten. Als lezer maakt u in Harlingen 
bijvoorbeeld kennis met vader en zoon Mulder. Zoon 
Rein is de huidige schipper van het reddingstation en 
leerde de kneepjes van zijn vader. In Callantsoog belicht 
secretaris-penningmeester Jan Timmerman de functie van 
de plaatselijke commissie. Schipper Bert de Boer vertelt 
in Lauwersoog op aangrijpende wijze over de stormnacht 
van 1 november 2006, waarin zijn broer Kees, als schipper 
van de Amelander reddingboot, enkele uren werd 
vermist. Twee vrijwilligers uit Enkhuizen onderstrepen met 
sprekende voorbeelden de rol van het thuisfront bij de 
uitvoering van hun vrijwilligerswerk. 
Dit soort persoonlijke verhalen wordt afgewisseld met 
reddingverslagen, aansprekende fotoreportages en 
technische details.

Achtergrond

Nieuw boek 'Welkom aan boord’ te koop!

Rondreis reddingstations 
gevangen in uniek document



14  De Reddingboot  verslag 203 15  De Reddingboot  verslag 203Nieuwe Donateur? Meldt u aan via www.knrm.nl

Donateurspas

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

Van 4 april tot en met 1 november 2009 kunt u de 
tentoonstelling zien “De zeeschilders van de Blauwe 
Wimpel”. Ruim 30 werken van hedendaagse zeeschilders 
die regelmatig in het maandblad Blauwe Wimpel in het 
middenblad hun kunstwerk tonen, zijn nu in het echt te 
zien tijdens de tentoonstelling. Verschillende technieken 
en stijlen maken de tentoonstelling gevarieerd en een 
lust om te zien. Een aanrader voor de liefhebber van 
maritieme kunst. www.reddingmuseum.nl 

Amsterdams Openbaar Vervoer Museum 
Het Amsterdams Openbaar Vervoer Museum vaart in het 
seizoen met een historische salonveerboot (1928) twee 
uur durende IJ-buurtveertochten. De tochten beginnen 
achter het Centraal Station en hebben ondermeer 
stopplaatsen op het Java- en KNSM-eiland. In het voor- 
en het naseizoen ook op de NDSM-werf. Meevaren kost 
normaliter € 4,50 per persoon. Donateurs van de KNRM 
krijgen op vertoon van hun donateurpas € 1,50 korting, 
met een maximum van vijf personen per getoonde pas. 
www.museum-ijveren-amsterdam.nl
   
Brandweermuseum Hellevoetsluis
Het Nationaal Brandweermuseum toont de historie van 
het brandweerwezen, van de meest primitieve middelen 
uit 1550 tot de meest geavanceerde apparatuur van 
vandaag de dag. De collectie is de grootste van Europa. 
Donateurs van de KNRM krijgen op vertoon van de 
donateurpas € 1,00 korting op de toegangsprijs. 
www.nationaalbrandweermuseum.nl 

Fries Scheepvaartmuseum, Sneek 
Het Fries Scheepvaartmuseum toont de rijke historie 
van de Friese scheepvaart en –bouw, van de 17e eeuw 
tot nu. Redders aan de Wal krijgen € 0,50 korting op 
de entreeprijs, met een maximum van vier personen per 
getoonde pas. www.friesscheepvaartmuseum.nl 
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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 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 vanaf
medio maart 2009 weer de leukste cadeaus.
Zie www.knrmwebwinkel.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 contact opnemen met de afdeling 
Communicatie & Fondsenwerving. Zij zijn bereikbaar via 
publiciteit@knrm.nl en via 0255-548454 

De KNRM voert het CBF-keurmerk van het Centraal 
Bureau Fondsenwerving voor verantwoorde 
werving en besteding van gedoneerde gelden.

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

UW JAARLIJKSE
DONATIE VERGETEN
OVER TE MAKEN?
Als u overgaat op een
machtiging, kan u dat niet
nog eens overkomen.


