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KNRM 190 jaar 
vooruitstrevend
In november viert de KNRM haar 190-jarig  

bestaan. Sinds 1824 veranderden de roeiredders in 

professioneel opgeleide mensenredders op snelle 

reddingboten en zelfs reddingwaterscooters.  

Maar onveranderd bleef: de grote betrokkenheid 

van alle vrijwilligers en donateurs. > pagina 6



BEDaNKT
De KNRM zet in elke Redding boot een bijzondere schenker,  
sponsor, partner of nieuwe Redder aan de wal in het zonnetje.

Op de eerste verjaardag van haar zoon 
zwaait Charmaine Hulsbosch haar man 
uit. Hij vertrekt samen met haar stiefvader 
en twee vrienden met een viskotter naar 
Duitsland. Daar komen ze nooit aan. Een 
grootscheepse zoektocht loopt op niets 
uit. Pas jaren later wordt er een lichaam 
gevonden, maar het is niet duidelijk om 

wie het gaat. Het is nu dertien jaar later. Duidelijk is dat haar 
man niet meer leeft. Maar wat er precies gebeurd is, zal al-
tijd onduidelijk blijven. Charmaine schreef er een boek over: 
Drie weduwen, één graf. Deze roman, die gebaseerd is op 
haar eigen ervaringen, ligt sinds mei dit jaar in de boekhan-
dels. Een deel van de opbrengst gaat naar de KNRM. “Ik 
wilde graag iets terug doen, want de KNRM heeft zoveel 
voor me betekend. In eerste instantie hebben ze geholpen 
met zoeken. Maar ook daarna waren de vrijwillige redders 
een grote steun voor me. Zo hebben ze aangeboden uit te 
varen op zee, zodat we een krans konden leggen.” Inmiddels 
zijn er meer dan duizend exemplaren van Drie weduwen, 
één graf verkocht. Het boek is voor € 12,50 te koop.  

Begin dit jaar inspecteerde 
Roby Kalsbeek vrijwillig alle 
reddingstations op legionella-
gevaar. Op vier reddingstations 
waar speciale voorraadtanks 
staan, constateerde Roby een 
verhoogd risico. “Er is sprake 
van mogelijke opwarming, 
periodes van geen gebruik en 
veel verneveling. Hier moest 
een oplossing voor komen.” 
Eén van de oplossingen is het 
doseren van desinfectant, zo-
als chloor, via een geautomati-
seerd doseersysteem. Kalsbeek 

BV nam contact op met een 
leverancier van dergelijke 
systemen; Hatenboer-Water. 
Deze wilde graag meewerken. 
Gezamenlijk doneerden zij een 
volledige Hadex-unit, de be-
heer- en onderhoudsplannen 
voor de vier locaties en voor  
€ 1.000 aan doseerproducten. 
De overige drie units konden 
tegen inkoopsprijs aange-
boden worden. De eerste unit 
werd per reddingboot afge-
leverd op het reddingstation 
op  Schiermonnikoog. 

Legionella-vrij
dankzij donatie
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CHARMAINE HULSBOSCH

Deze roman is gebaseerd op een enerverend en waargebeurd verhaal. Het is ontroerend, vlot en recht uit het hart geschreven.             
Op de eerste verjaardag van Charlotte’s zoon ver-trekt haar man met een paar vrienden per schip naar Duitsland. Daar komen ze helaas nooit aan. Het schip en de bemanning lijken van de aardbo-dem te zijn verdwenen. Zoektochten leveren niets op. Wat is er gebeurd? Piraterij, drugs, afrekening, wraak, zijn ze overvaren?

Hoewel de achtergebleven vrouwen hetzelfde lot treft, zijn ze moeilijk in staat elkaar te ondersteu-nen. Ieder gaat op zijn manier om met de onzeker-heid en het verdriet. Charlotte raakt verhard en beseft dat ze nooit meer dezelfde persoon zal zijn die ze ooit was. In haar strijd te overleven heeft ze niet gezien dat het geluk al die tijd bij haar was.              
Pas na jaren wordt er een stoffelijk overschot gevon-den. Maar wie is het? Met deze vraag staan de drie weduwen aan het graf van één van hun mannen.

‘Prachtig verhaal! In één ruk uitgelezen, in tranen en nog nu nog niet bedaard.’   Harriët Stroet, actrice

‘‘In de ziel geraakt. Zo’n sterk geschreven verhaal is zeker fi lmwaardig.’ 
Miriam Slaats, artist

‘Respect in meerdere opzichten; voor je verhaal en je leven.’  
Ineke Verkade, schrijfmaatje

Hoe overleef je een vermissing?

‘Het boek is in zo’n lekkere, af en toe cynische en prettig relativerende toon geschreven! Ik heb het achter elkaar weggelezen!’Jaap Jongbloed

Charmaine 
Hulsbosch ( 1965) 
begon twee jaar 
geleden, naast haar 
werk als actrice en 
docent drama, met 
schrijven. 
Dit is haar eerste 
roman.

‘De KNRM
was een
grote steun’
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Louis Baes Repairs BV,  € 1.000 (gift in plaats van kerstgeschenken) * Familie Denniger, Harsewinkel, € 500    (opbrengst van veiling in restaurant Sailor’s Inn t.b.v. KNRM Hindeloopen) * Dhr. J.E. Pol, Zwijndrecht, € 300 (70ste verjaardag) * Dhr. K. Robers, Apeldoorn, € 500  
(50-jarig donateurschap) * Dhr. W.G. van Gent, Den Haag, € 385 (85e verjaardag) * G.K. Huisman, Leek, € 600 (50-jarig   huwelijk) * Mw. M. Noordenbos,  Amstelveen, € 750 (65ste verjaardag)   *   Martin IJskes, Zaandijk, € 1.150 (verjaardagsfeest) * Dhr. W. Kok, Zeist, € 167 (verjaardag) 
* Mw. J. de Haan-Dorenbos, Leusden, € 450 (65ste verjaardag) * Dhr. J. van Aken, Bunnik, € 300 (verjaardag)  * R. van Woerden, € 360, (60e verjaardag) * Mw. N. Becker-van Slooten, Nijkerk, € 230 (100ste verjaardag) * Centrica Production Nederland, Hoofddorp, € 1.265 
(verkoop aan personeel) * Dhr. E.R.A. de Widt, Peize, € 220 (pensionering) * Dhr. S.T.M. Altena, Zoetermeer, € 225 (60ste verjaardag) * Mw. W.M. Bunge, Maastricht, € 750 (jubileum) * Dhr. M. Hoekstra, Voorthuizen, € 401 (pensionering) * W.A. Kotterer, Rijnsburg, € 800 * Dhr. 
W. Duppen, Huissen, € 1.010 (pensionering) * Dhr. C. Adan, Buren, € 600 (80ste verjaardag) * IJskes Beheer, Zaandijk, € 3.000  * Dhr. G.A. Vonk, Huizen, € 501, (verjaardag) * M.A.M. Huizinga-Zijm, Den Burg, € 500 (pensionering Rabo bank) * Dhr. en mw. J.H. Holm, Weesp, € 700 
(bruiloft) * Dhr. J. Broich, Bosch en Duin, € 520 (verjaardagsfeest) * Dhr. A.G. van Raalte, Amstelveen, € 251  (90ste verjaardag)  * Dhr. A. Mantingh, Veldhoven, € 125 ( 55-jarig huwelijk) * Dhr. En Mw. F.W. Jibben, Arnhem, € 2.000 (beider 60ste verjaardag) * Aannemersbedrijf 
Stolk IJmuiden (gratis 2000 liter gasolie) * Mw. L.G.H. Tromp, Hellevoetsluis, € 405 (ontvangen gasten) *  Fam. L. v/d Voorst-Schinning, Leiden, € 1.000 (huwelijksfeest) * Dhr. B. Knegtering, Eindhoven, € 500 (huwelijksfeest) * Mw. G. Seldenrath-Groenewegen, Rotterdam,  
€ 300 (65 jaar lid van de roeivereniging) * Dhr. E. van Rooij, Bergschenhoek, € 250 (pensionering) * Gijs Lock, Workum, € 25 (70ste verjaardag) * Ton Paulus Veerdiensten, Velden, € 2.415 (100-jarig bestaan bedrijf)

Loffelijke initiatieven
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Dit jaar is het 190 jaar geleden dat de rechtsvoorgangers van de 

KNRM opgericht werden. Dat vinden wij iets om bij stil te staan. 

Wij denken aan al die mannen en vrouwen die in 190 jaar hun 

steentje hebben bijgedragen aan de veiligheid op het water. En 

op 11 november gedenken we bij het Nationaal Reddingsmonu-

ment in Den Helder de 69 redders die het leven hebben gelaten 

terwijl ze het leven van anderen probeerden te redden. Het is 

en blijft bijzonder dat een private organisatie, gefinancierd door 

u, onze donateurs, en gedreven door heel veel vrijwilligers dit 

werk kan doen. Zelfgenoegzaam worden we daar niet van. Het 

drukke zomerseizoen is weliswaar voorbij, maar juist in het ko-

mende herfst- en winterseizoen oefenen onze vrijwilligers om 

ook bij slecht weer reddingen te kunnen verrichten. Daarnaast 

gebruiken wij de komende periode om opleidingen te doen, ons 

materieel te checken en onderhoud te plegen.

 
In 2015 zal de Reddingmaatschappij meer aandacht geven aan 

het onderwerp preventie. We willen watersporters stimuleren 

zo goed mogelijk voorbereid het water op te gaan. Ook voor hen 

is de winter een goed moment om theoretische kennis bij te 

spijkeren en onderhoud aan het varend materieel te doen. Want 

uiteindelijk is het toch het mooist als de KNRM alleen nodig is 

voor échte noodsituaties.    

Preventie

Roemer Boogaard

Directeur KNRM

‘We willen watersporters stimuleren 

goed voorbereid het water op te gaan’

71 jaar Redder  
aan de wal
Het overgrote deel van zijn leven 

is de 88-jarige Henri Glashouwer 

donateur van de KNRM. Vorig jaar is 

hij, samen met zijn inmiddels over-

leden vrouw, in het zonnetjes gezet. 

Hij steunde de reddingmaatschap-

pij toen zeventig jaar. Op KNRM 

station Hindeloopen kreeg dhr. 

Glashouwer na een toespraak van 

KNRM-directeur Roemer Boogaard 

de gouden KNRM speld opgespeld. 

Mevrouw Glashouwer mocht een 

bos bloemen in ontvangst nemen. 

Dhr. Glashouwer kijkt met veel 

genoegen terug op de dag, waarbij 

hij ook een vaartocht maakte met 

reddingboot Alida. Dit berichtje had 

eigenlijk in het vorige nummer van 

De Reddingboot geplaatst moeten 

worden. Op het laatste moment is 

toen een artikel toegevoegd over 

de doop van de Nh1816, waardoor 

dit berichtje tussen wal en schip 

is gevallen.  Daarom zetten wij dit 

alsnog recht, met excuses. 

Roemer Boogaard

Louis Baes Repairs BV,  € 1.000 (gift in plaats van kerstgeschenken) * Familie Denniger, Harsewinkel, € 500    (opbrengst van veiling in restaurant Sailor’s Inn t.b.v. KNRM Hindeloopen) * Dhr. J.E. Pol, Zwijndrecht, € 300 (70ste verjaardag) * Dhr. K. Robers, Apeldoorn, € 500  
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(bruiloft) * Dhr. J. Broich, Bosch en Duin, € 520 (verjaardagsfeest) * Dhr. A.G. van Raalte, Amstelveen, € 251  (90ste verjaardag)  * Dhr. A. Mantingh, Veldhoven, € 125 ( 55-jarig huwelijk) * Dhr. En Mw. F.W. Jibben, Arnhem, € 2.000 (beider 60ste verjaardag) * Aannemersbedrijf 
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KNRM journaal

Redders  
van boven

Team Jonge 
Redders groeit

De befaamde luchtfotograaf  

Herman IJsseling (Flying Focus) 

heeft een fotoboek samengesteld 

met uitsluitend (storm)lucht-

foto’s van reddingboten van de 

KNRM. Een “must-have” voor 

Redders aan de wal. Het boek 

Redders van boven (30 x 30cm, 

hardcover) telt 128 pagina’s  

boordevol spectaculaire foto’s. 

 

Voor € 34,50 verkrijgbaar  

bij www.reddingwinkel.nl. 

De nieuwe jeugdclub van de 

KNRM telt bijna duizend leden. Bij 

dit nummer van De Reddingboot 

krijgen zij hun eigen poster met 

informatie. Hebt u (klein)kinderen 

die u een lidmaatschap cadeau 

wilt geven? Vul dan de kaart in,  

die bij het blad is meegestuurd. 

Of ga naar www.jongeredders.nl.

De semizelfrichtende Cornelis 
Dito is voorzien van een op-
blaasbare kantelzak. Mocht de 
reddingboot  onverhoopt kap  -
seizen, dan kan de bemanning  
de ‘airbag’ activeren door aan 
een koord te trekken, waardoor 
het schip weer rechtop komt  
te liggen. 
De reddingboot voor KNRM Texel 
werd gebouwd uit de nalaten-
schap van de heer J.J. Hillen. Hij 
voer, net als zijn broer en vader, 
op de koopvaardij en in zijn vrije 
tijd was hij tot zeer hoge leef-
tijd actief als zeezeiler. Samen 
met zijn vrouw heeft hij laten 
vastleggen dat de nieuwe boot 
vernoemd moest worden naar 
één van de voorvaderen van de 
heer Hillen: Cornelis Dito. 

Held in stormgevaar
Cornelis Dito (1830-1886) was een 
roemruchte Helderse redder uit 
een oud Texels geslacht. Als Cor-
nelis Dito niet aan het vissen was, 
zwierf hij met zijn vlet over zee 
om te zien of hij zijn diensten kon 
aanbieden aan schepen. In 1852 
slaagde hij erin om zwemmend een 
lijn over te brengen naar het kof-
schip Jantina Gesina dat, geladen 
met koolzaad, voor de kust in nood 
was. De branding was zo hevig  
dat de reddingboot na drie misluk-
te pogingen de moed had opgege-
ven.  Kees Dito dook het water in 
en met een touw om zijn middel 
bereikte hij het schip en maakte 
verbinding met de wal. Hij redde 
daarmee de bemanning. Koning 
Willem III eerde deze heldendaad 

met een gouden medaille en een 
beloning van fl. 100. Cornelis Dito 
stond sindsdien bekend als  
‘Held in stormgevaar’. 

Zeewaardigheidstest geslaagd
De nieuwe reddingboot van het Texelse reddingstation Oudeschild heeft  
de kantelproef goed doorstaan. Met deze proef werd het zelfrichtende 
vermogen van deze twaalfde Nikolaas-klasse van de KNRM getest.

Cornelis Dito 
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Rectificatie In veilige haven

Reddingmuseum 
verbouwt

Kerstactie 2014

In het vorige nummer gaf schipper Ton 
Haasnoot een aantal tips hoe veilig de haven 
van IJmuiden binnen te lopen. In tip 3 stond: 
“kies bij zwaar weer voor daglicht, liefst 
doodtij enz.” Dat klopt niet en dat ligt niet aan 
de schipper. In de oorspronkelijke tekst was 
sprake van ‘stil water’. In de eindredactie leek 
dat geen bekende term voor iedereen en is 
daar vervolgens doodtij van gemaakt. Alhoe-
wel doodtij ook met de getijdenstromen te 
maken heeft, staat dit niet voor het wisselen 

van het getij van vloed naar ebstroom of om-
gekeerd, maar staat het voor die situatie waar 
zon en maan elkaar tegenwerken, waardoor 
er van een kleiner verval sprake is. Doodtij is 
de tegenhanger van springtij, dat juist door 
een groot verval met sterker dan gemiddelde  
stromingen wordt gekenmerkt. Iedere week 
wisselt het getij van springtij naar doodtij of 
omgekeerd. Dus zowel springtij als doodtij 
komt, afwisselend, eens in de twee weken 
voor. Onze excuses voor deze fout. 

Vanaf 1 november is het Reddingmuseum in Den 
Helder gesloten voor een ingrijpende verbouwing 
vanwege de bouw van een naastgelegen nieuwe 
schouwburg . Het museum gaat medio 2015  
weer open met een prachtige nieuwe inrichting.  
Volg het op www.reddingmuseum.nl.

Een traditie van meer dan 40 jaar is de kerstkaartenserie van de KNRM. Dit jaar  
uitgebreid met een aantal boeken en winterproducten. In de bijlage bij De Reddingboot 
treft u de bestelkaart aan. Of ga naar www.knrm.nl voor het complete aanbod.

Kalender en kerstkaarten behoren  

standaard tot de Kerstactie.

Er zijn vier kerstkaarten te koop.  

Dit zijn twee voorbeelden.

U kunt bestellen met de bijgevoegde  

bestelkaart of via www.knrm.nl.

‘Houd stuurboord van 

de geul, dan is er ruimte 

voor iedereen’ 

In veilige Haven • IJmuiden

De haven van IJmuiden ontvangt dagelijks tientallen zeeschepen en 

pleziervaarders. Voeg daarbij surfers en zwemmers langs de stranden, 

wandelaars op de havenpieren en de nabijheid van Schiphol en de 

noodzaak van een alert KNRM-reddingstation is duidelijk.

Tekst: Michiel Scholtes  Beeld: Thomas Donker

IJmuiden is een belangrijke 

uitvalshaven voor de pleziervaart. 

In de wijde havenkom achter de 

vierhonderd meter brede haven-

mond heb je alle ruimte om zeil te 

zetten of te strijken. O ja? Redding-

bootschipper Ton Haasnoot mag 

die voordelen graag relativeren.

“Die ruimte ben je snel kwijt als 

iedereen door elkaar vaart. Veel 

pleziervaarders houden geen 

stuurboordwal, die manoeuvre-

ren pal in de lichtenlijn (100,5º) 

waarin zeeschepen binnenlo-

pen of uitvaren. Konijnen op de 

snelweg. Ze onderschatten de 

snelheid van zo’n zeeschip of 

overschatten zijn manoeuvreer-

baarheid. Het gebeurt dat wij 

’s zomers met de reddingboot 

voorzichtig zigzaggend tussen de 

vele jachten naar buiten moeten 

voor we eindelijk gas kunnen 

geven. Houd gewoon stuurboord 

van de geul, dan is er ruimte voor 

iedereen.”

Kies je moment

En bij slecht weer, is het dan niet 

logisch dat een jacht in de lichten-

lijn naar binnen wil? Haasnoot 

knikt. “Tuurlijk, als het hard waait 

wil je niet vlak langs het hoofd 

van een havenpier, dan kies je 

voor de bovenwindse zijde van 

de geul … of de bovenstroomse, 

afhankelijk van welke kracht de 

sterkste is. Houd rekening met het 

getij. Vooral bij harde noordwes-

ters en een noordgaand tij is het 

hier rond hoogwater slecht voor 

de deur, drie tot vier uur later 

zal de zee veel kalmer zijn. Maar, 

kies je moment, vraag vooraf aan 

IJmuiden Haven op kanaal 61 of er 

verkeer is. Je ligt met slecht weer 

toch niet graag voor een aanstor-

mend zeeschip?”

Ton Haasnoot weet alles van 

slecht weer, ooit sprong hij voor 

de Noorderpier te water om drie 

daar gestrande Duitse zeilers van 

hun wrak geslagen jacht te trek-

ken. Hij is daarvoor onderschei-

den. “Die Duitsers hadden de 

fout gemaakt om bij storm dicht 

langs de kust naar IJmuiden te 

varen. In dat ondiepe water brak 

de zee, gingen ze om en verloren 

hun mast. Op de motor tegen de 

zee de Noorderpier ronden lukte 

niet en het ging helemaal fout. 

Blijf bij slecht weer minstens 

drie mijl uit de kust, waar het 

dieper is en de zee minder 

breekt. Wacht daar als het 

donker is tot de dag aanbreekt, 

dan zie je meer bij de aanloop. 

Of vraag ons als je het niet meer 

aankan om voor te varen, daar 

zijn wij voor.”

Zonder notie  
van gevaar
En plezierzoekers in de bran-

ding, geven die het station nog 

werk? “Dat valt tegenwoordig 

reuze mee. Weggewaaide 

surfers, uitgeputte zwemmers: 

Tips van schipper 

Ton Haasnoot

•   Vaar als pleziervaarder niet 

in de lichtenlijn, die is voor 

zeeschepen.

•   Houd tussen de pieren ruim 

stuurboord van de vaargeul, 

dat is voor iedereen veel over-

zichtelijker.

•   Kies bij zwaar weer voor 

daglicht, liefst dood tij en een 

moment zonder verkeer.

•   Blijf bij zwaar weer weg bij het 

benedenwindse/-stroomse 

pierhoofd. 

•   Communiceer over je aanloop 

altijd met IJmuiden Haven, 

kanaal 61.

de IJmuider Reddingsbrigade 

redt daarvan zeker 90 procent 

zonder onze hulp. Sinds een paar 

jaar heeft die de bevoegdheid de 

havenpieren af te sluiten voor 

publiek. Daarvoor spoelden er 

vaker wandelaars van de pier, 

stadsmensen zonder notie van 

gevaar. Gek eigenlijk, je waagt 

soms je leven, maar de enige keer 

dat ik bij reddingwerk gewond 

raakte, was toen ik een foxterriër 

redde die aan de binnenkant van 

de Noorderpier was gevallen. Het 

diertje was op een richel gekro-

pen. Omdat er aan de voet van de 

pier stenen liggen, kon de redding-

boot er niet bij. Ik zwom erheen en 

toen ik hem wilde pakken, beet hij 

me in mijn neus. Daarvan bewaar 

ik deze onderscheiding, kijk, dit 

litteken.”

IJmuiden
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Houd tussen 

de pieren 

stuurboordwal.

Pas bij zeegang op 

voor het wrak van de 

Baloeran (3,8m).

Blijf bij de aanloop 

buiten de lichtenlijn.

Communiceer voor de 

aanloop in slecht weer met 

IJmuiden Haven (kanaal 61) 

over de verkeerssituatie.
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Kruip in de huid van een echte redder. Dat is het thema 
van de fotowedstrijd van de KNRM. Upload uw mooi-
ste foto vóór 31 oktober 24.00 uur op www.knrm.nl/
fotowedstrijd/inzenden/. De makers van de tien beste 
foto’s winnen een unieke vaartocht met de nieuwste 
reddingboot Nh1816. Kijk voor de spelregels op  
www.knrm.nl/fotowedstrijd.

Laatste kans!

Kalender 2015
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Dit jaar zijn er 

extra producten 

toegevoegd 

om te kunnen 

bestellen.
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11 november 1824

20 november 1824 
Oprichting van de  Zuid-Hollandsche 
Maatschappij tot Redding van 
Schipbreukelingen .

1866
De eerste zelfrichtende 
roeireddingboot  wordt  
in gebruik genomen. 

De eerste 
reddingvesten 
waren gemaakt 
van kurk en van 
wilgentenen. Erg 
ongemakkelijk bij 
het roeien, maar 
levensreddend.

26 december 1824 
De eerste reddingsactie 
door de vrijwilligers 
van reddingstation 
Egmond aan Zee. Met 
hun roeireddingboot 
redden ze vijf 
schipbreukelingen.

Oprichting van de Noord- en Zuid-‐
Hollandsche Redding Maatschappij.
Aanleiding was de scheepsramp 
met De Vreede, waarbij zes 
redders om het leven kwamen.

190-jarige KNRM is klaar voor de toekomst
De KNRM bestaat 190 jaar. Waar kun je een beter beeld krijgen van de geschiedenis 
van de KNRM dan in het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder? 
Directeur Hans Sterkenburg geeft een rondleiding en neemt ons mee terug in de tijd.
Tekst: Esther ten Have  Beeld: KNRM archief

Het is een gure maandagochtend. 
“Perfect museumweer”, lacht direc-
teur Hans Sterkenburg. De eerste 
bezoekers voor het Reddingmuseum 
druppelen binnen. Pal voor de ingang 
ligt de vloot van het Reddingmu-
seum. Zes historische reddingboten, 
alle in gebruik geweest bij de KNRM, 
liggen er perfect onderhouden voor 
de wal. Hans wijst trots naar de 

Insulinde, uit 1927. “Een bijzonder 
exemplaar. Het is de eerste grote 
zelfrichtende motorreddingboot van 
staal ter wereld.” De reddingboot 
is ontworpen naar een idee van de 
legendarische schipper Mees Toxo-
peus.  Hij vond het noodzakelijk om 
de vloot van de reddingmaatschappij 
veiliger te maken, nadat er in 1921 
twaalf redders waren verdronken. 

Toxopeus werd zelf de eerste schip-
per van de Insulinde, die 341 tochten 
maakte en daarbij 332 mensen redde. 

De Noord en de Zuid
Om te laten zien hoe de KNRM is 
ontstaan, neemt Hans ons mee naar 
een ruimte die lijkt op een stuurhut  
van een reddingboot. Zittend op de 
bok kijk je uit op een scherm waarop 

Beleef de geschiedenis in Reddingmuseum Dorus Rijkers 
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Rond 1900 werden reddingvesten 
gemaakt van zeildoek,  

gevuld met kapok.

1895
In Hoek van Holland wordt de 
eerste stoomreddingboot  
te water gelaten.

1927
De eerste 
zelfrichtende 
motorreddingboot: 
Insulinde.

1911
Reddingbootschipper 
Dorus Rijkers stopt als 

redder, na meer dan 500 
schipbreukelingen te 

hebben gered. Hij werd 
de bekendste redder in 

Nederland.

1949
De Noord en de Zuid krijgen beide 
het predikaat Koninklijk bij hun 
125-jarig bestaan. 

23 oktober 1921
Tijdens een zware storm vergaan twee moderne 
reddingboten; een stoomreddingboot van  Hoek  
van Holland en de motorreddingboot Brandaris 
van  Terschelling.  Tien redders komen om het leven. 

190-jarige KNRM is klaar voor de toekomst
een film te zien is over hoe op  
14 oktober 1824 zeven burgers bij 
Huisduinen in actie kwamen om 
de bemanning van het gestrande  
fregat De Vreede te redden. “Bij deze 
heldhaftige reddingspoging werden  
elf opvarenden gered, maar zes van 
de zeven redders lieten het leven”, 
vertelt Hans. Vijf Amsterdammers 
namen hierna het initiatief voor de 
oprichting van een reddingmaat-
schappij. Op 11 november 1824 was 
de Noord- en Zuid-Hollandsche 
Redding Maatschappij  (NZHRM) 
een feit. Deze stichting begon met 

veertien reddingstations en had 
een jaar later twaalf Groenlandse 
roeisloepen tot haar beschikking.
Vlak na de oprichting van ‘de 
Noord’, zoals de NZHRM genoemd 
werd, nam een Rotterdamse hande-
laar hetzelfde initiatief en richtte 
op 20 november 1824 de Zuid-Hol-
landsche Maatschappij tot Redding 
van Schipbreukelingen (ZHMRS) 
op, ook wel ‘de Zuid’ genoemd. 
“Die twee reddingmaatschappijen 
hebben lang naast elkaar bestaan”, 
vertelt Hans. “Pas in 1991 fuseerden 
de twee en vormden de KNRM.” 

Nieuwe generatie
Ondertussen loeit de windturbine 
naast het stuurhuis waar de film ver-
toond wordt. Twee kinderen houden 
zich vast aan een reling, om niet 
omvergeblazen te worden. Bezoekers 
kunnen zo aan den lijve ondervinden 
hoe windkracht 10 voelt. Want naast 
veel informatie over reddingboten, 
beroemde redders en reddingsacties is 
het Reddingmuseum Dorus Rijkers ook 

verslag 224  DE REDDINGBOOT   7



190 jaar KNRM

vooral een doe-museum. “De ANWB 
heeft ons het predikaat ‘kidsproof’ 
gegeven”, vertelt Hans trots. Dat vindt 
hij niet alleen mooi voor het museum, 
maar ook voor de KNRM, waarbij 
hij vicevoorzitter  is van de Plaatse-
lijke Commissie van reddingstation 
Egmond aan Zee. “Steeds minder 
mensen werken in de scheepsvaart, 
waardoor het lastiger is nieuwe 
vrijwilligers te vinden. Met dit mu-
seum hopen we enthousiasme voor 
het werk van de KNRM bij de nieuwe 
generatie aan te wakkeren. Want 
al is de KNRM al 190 jaar, het is een 
moderne en professionele organisatie 
met toekomst”.
Hans loopt langs de ‘eregalerij’, waar 
portretten hangen van beroemde 
redders als Jacob Glas, Dorus Rijkers 
en Arie Tuk. “Er is in de loop van de 

geschiedenis van de KNRM veel veran-
derd. Vooral op het gebied van mate-
rieel. Roeiboten maakten plaats voor 
stoomboten en motorboten. De laatste 
decennia heeft de KNRM flink ingezet 
op snelheid, wat weer een heel ander 
type reddingboot met zich meebracht. 
Maar een ding is hetzelfde gebleven: de 
grote betrokkenheid van de vrijwillige 
redders. Dankzij deze helden kan de 
KNRM haar werk blijven doen.”

2014
Een nieuw type reddingboot, speciaal 

ontwikkeld voor de KNRM, wordt gedoopt door 
koningin Máxima. De boot wordt vernoemd 

naar de schenker: de Nh1816. 

1953 
De laatste roeireddingboot wordt 
in Noordwijk vervangen door een 
motorreddingboot.

1972 
De eerste rigid inflatable van het type Atlantic 21  
blijkt een groot succes. De reddingboten komen  
bij de Engelse zustermaatschappij RNLI vandaan. 

22 mei 1991
De Noord en de Zuid  
fuseren tot de KNRM. 

1981 
Alle redders krijgen 
voortaan een 
overlevingspak, waarin 
ze beter beschermd zijn 
en blijven drijven als ze 
overboord zouden slaan.

8 DE REDDINGBOOT  verslag 224

Vanaf 1945 wordt steeds  
vaker kunststof gebruikt.  
De reddingvesten zijn van 
schuimrubber en oranje  
gekleurde stof. Het oliegoed  
wordt geel, wat beter 
zichtbaar is.

De huidige overlevings-
pakken zijn van ademend 
materiaal en hebben een 
geïntegreerd reddingvest.

Verbouwing Reddingmuseum
Het Reddingmuseum is dit jaar tot en met  
oktober geopend. Daarna gaat het museum  
dicht voor een verbouwing.  Op 1 april 2015  
opent het museum zijn deuren weer.  
Donateurs en jeugdleden krijgen op vertoon 
van hun donateurspas gratis toegang.  
Kijk op www.redding museum.nl.



190 jaar KNRM in cijfers
In totaal kwam de KNRM ruim 60.000 keer in actie.
Ruim 96.000 mensen werden daarbij gered.
Het drukste jaar tot nu toe was 2012 met 2100 acties.
Sinds 2004 redt de KNRM meer dan 3000 mensen per jaar.

In het eerste jaar van het bestaan     
                kwamen de redders  5 keer in actie, waarmee 53     
      mensen werden gered.

Op de Friese eilanden zijn 10 
lifeguardposten die in de zomermaanden 
door in totaal 80 lifeguards bemand worden.

De 1e vrouwelijke opstapper  
startte in 1973.      
           Nu zijn er 30 

   De afgelopen 190 jaar 
heeft de KNRM ongeveer

250 reddingboten gehad.

Er zijn nu ruim 1300 vrijwilligers. 

69 redders zijn 

verdronken tijdens 

reddingsacties  

roeireddingboten

roeireddingboten

roeireddingboten

stoomboot

stoomboten

snelle reddingboot

rigid inflatable (RIB) reddingboten

                   RIB-reddingboten

 motorreddingboten

reddingboot van de toekomst (Nh1816)

varende 
vrouwen.
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aantal reddingsstations:

1824 - 14

1924 - 29 

2014 - 45 



190 jaar KNRM - verjaardagscadeau

   de KNRM  
bekender te maken
Al 190 jaar redt de KNRM mensenlevens. Met vrijwel uitsluitend vrijwilligers en financieel in 
stand gehouden door vrijwillige bijdrage. Een heleboel mensen weten dat nog niet. Daarom 
vragen we u of ons wilt helpen om de KNRM meer naamsbekendheid te geven. Dan komen die 
nieuwe donateurs, die we hard nodig hebben, vanzelf.

“De KNRM is heel bijzonder. Want 
welke organisatie in Nederland 
bestaat al 190 jaar? En welke or-
ganisatie, die net als bijvoorbeeld 
de brandweer en de politie onont-
beerlijk is voor de maatschappij, 
draait vrijwel geheel op vrijwil-
ligers, wordt gefinancieerd door 
vrijwillige bijdragen en doet haar 
werk kosteloos? Ik vind het reuze 
jammer dat zo weinig mensen  
dat weten.” Jolan van den 
Broek, hoofd Com municatie en 
Fondsenwer  ving van de KNRM, 
steekt haar en thousiasme voor 
de KNRM niet onder stoelen of 
banken. En gelijk heeft ze, want de 
KNRM ís ook bijzonder. Uniek zelfs. 
Het antwoord op haar vragen luidt 
natuurlijk: er is maar één organisa-
tie die zo werkt en dat is de KNRM.

Gratis reclamecampagne
Dit jaar bestaan de KNRM 190 jaar. 

Dat jubileum grijpen we aan voor 
een bijzondere actie: een gratis 
reclamecampagne. Wij zouden 
heel graag willen dat u ons helpt 
om de naamsbekendheid van de 

KNRM te vergroten, in de hoop 
dat daardoor meer mensen Red-
der aan de wal willen worden. Dat 
kunt u op verschillende manieren 
doen en social media als Face-
book en Twitter spelen daarbij 
een grote rol. Bent u zelf wat 
minder bekend met internet,  
dan kunt u wellicht samenwerken 
met iemand die dat wel is.

Ga naar  
190 jaar.knrm.nl
en doe mee!

#KNRM190
U kunt ons helpen door een film-
pje te maken of te laten maken 
waarin u vertelt waarom u de 
KNRM zo’n warm hart toedraagt 
Dat vragen we ook aan alle vrijwil-
ligers, bekende Nederlanders 
en verder aan iedereen die ons 
kent. U kunt ook een selfie of een 
andere foto maken en van een 
boodschap voorzien. 
Deel dat filmpje of 
die foto vervolgens op 
Facebook en Twitter 
en vermeld daarbij 
altijd de hashtag 
#KNRM190. Geen tijd 
om een filmpje te 
maken? Voor diegenen 
hebben we een kant-
en-klare advertentie 
gemaakt, die u via 
dezelfde weg kunt  
delen, en een banner  

Help mee!

die u als omslagfoto op uw  
Facebookpagina kunt gebruiken.

Prijzen
De makers van de leukste, mooiste, 
ontroerendste en meest gedeelde 
filmpjes nodigen we graag uit voor 
een unieke prijs: een tochtje met de 
allernieuwste reddingboot Nh1816. 
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Geen Facebook?  
Geen Twitter? Geen nood!
•  Vertel uw vrienden bij  

ont moetingen over de KNRM. 

•   Geef dit nummer van  

De Reddingboot door aan anderen.

•  Geef met Sinterklaas een  

Jonge Redder-lidmaatschap cadeau.

•  Verstuur KNRM-kerstkaarten in december.

•  Hijs de KNRM-wimpel.

•  Donateur worden mag ook ouderwets  

telefonisch via 0255-548454.

•  Stuur een leuk kaartje met uw verhaal  

over de KNRM naar antwoordnummer 507, 

1970 WB IJmuiden. Dan maakt u ook kans  

op een vaartocht met de Nh1816.

‘als je ze  
nodig hebt  

dan zijn ze er.’

‘Haven van  
Rotterdam kan niet 

zonder de KNRM.’

‘Van harte 
gefeliciteerd KNRM  
met jullie 190-jarig  

bestaan.’

‘De KNRM is een  
prima organisatie.  
Is er altijd en voor  

iedereen op het  
water.’ 

Piet Paulusma:

‘Stel je voor dat  
er wat gebeurt. Dan wil ik 
daar ook een bijdrage aan 

leveren. Dus ik ben sinds een 
aantal jaren donateur.’
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KNRM-Lifeguards

Een verdwaalde peuter, kwallen-
beten, zwemmers in de problemen, 
de KNRM Lifeguards krijgen er in 
de zomermaanden bijna dagelijks 
mee te maken. Ze houden toezicht 
en geven voorlichting, om een 
strandbezoekje zo veilig mogelijk 
te laten verlopen. 
Tekst: KNRM  Beeld: Olaf Kraak

verleenden meer dan duizend keer hulp aan 
gewonde badgasten en zwemmers en nood.

Voorlichting
De aanwezigheid van lifeguards is een preven-
tieve maatregel. Zij voorkomen incidenten  
door strandbezoekers te wijzen op de gevaren. 
Waar het nodig is worden zwemmers en baders 
uit voorzorg naar de kant geholpen. Helaas  
konden ook afgelopen zomer niet altijd ver-
drinkingen worden voorkomen. Buiten de 

bewaakte stranden en toezichttijden blijft  
de zee onverminderd gevaarlijk. Door voor-
lichting te geven hoopt de KNRM deze  
drama’s te voorkomen.

Lifeguard worden? 
In 2015 zijn opnieuw lifeguards nodig voor  
het toezicht. Wie belangstelling heeft, kan zich 
aanmelden via www.redderworden.nl. Let op! 
Lees de instroomeisen, want de selectie om 
lifeguard te worden is pittig.

Toezicht redt mensen

Tijdens de vakantieweken in het zomerseizoen 
verzorgt de KNRM de strandbewaking op de 
Friese Waddeneilanden. Op verzoek van de ge-
meente houden gekwalificeerde KNRM-lifeguards 
toezicht over baders en zwemmers. In Wassenaar 
is de vrijwillige reddingsbrigade aangesloten bij 
de KNRM. Gedurende de zomer waren lifeguards 
dagelijks aanwezig op de genoemde stranden en 
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LOGBOEK          mei | juni | juli | aug

SCHeVeNINGeN eN ter 
HeIJDe_23 JUNI_WIND No2_ 
INZet reDDINGboteN kIttY 
rooSMALe NePVeU, beLUGA  
eN GeorGe DIJkStrA, kHV

ZEER 
GROTE 
BRaND



LOGBOEK 

‘Het risico bestond dat mensen in 
het water zouden springen’ 

wordt de schade pas goed zicht-
baar. Het roer is verbogen en aan 
de onderzijde volledig vernield. 
Terwijl het geschrokken gezin op 
adem komt in het bemanningsver-
blijf, gaan de piepers alweer af, dit 
keer voor een medische evacuatie. 
Aan boord van de schoener Tres 
Hombres, een klassiek zeilschip 
dat op milieuvriendelijke wijze 
vracht vervoert, heeft een opva-
rende na een val op het dek hevige 
pijn aan zijn arm. De bemanning 
neemt via de Kustwacht contact 
op met de Radio Medische Dienst 
van de KNRM. De dienstdoende 
arts vermoedt dat de man een 
kneuzing of breuk heeft en stelt 
voor om hem te evacueren naar 
een ziekenhuis. Terwijl station 
Breskens gealarmeerd wordt, zet 
de Tres Hombres koers naar de 
monding van de Westerschelde. 

Val op dek
breSkeNS_2 MeI_WIND 
N6_INZet reDDINGboot 
ZeeMANSHooP

Op 2 mei is er twee keer alarm 
voor de bemanning van station 
Breskens. Een Duits gezin maakt 
een tocht van Dintelmond via 
het Veerse Meer naar Breskens. 
Tijdens de oversteek van Vlissin-
gen naar Breskens maken ze een 
klassieke fout. De bocht voor de 
haven wordt te kort genomen, 
waardoor het jacht over de Plaat 
van Breskens schuurt en het roer 
kapot wordt gestampt. Het jacht 
komt vanzelf weer los van de 
plaat, maar is geheel stuurloos. 
De Zeemanshoop neemt het 
schip langszij en brengt het naar 
de jachtwerf, waar het gelijk uit 
het water gehaald wordt. Dan 

George Dijkstra helpt ook mee 
met koelen, net als de Barend 
Biesheuvel van de Kustwacht en 
brandweereenheden op de kade. 
Om een uur of 11 neemt de RPA 15 
van het Havenbedrijf Rotterdam 
met zijn bluskanonnen het werk 
over. De Kitty wordt ingericht als 
duikersplatform voor de brand-
weer, terwijl het KHV op de wal de 
politie en de brandweer bijstaat. 
De brand is heel moeilijk onder 
controle te krijgen, omdat het iso-
latiemateriaal tussen de betim-
mering van het schip vlam heeft 
gevat. “De vuurhaard was door 
de hitte niet te benaderen”, aldus 
Jaap. “Daarom brandden de dui-
kers met thermische lansen gaten 
in de huid van het schip, waarna 
er nevel naar binnen werd gespo-
ten. Daardoor trekt de zuurstof 

weg en doof je de brand.” 
Dat doven heeft nog wel wat 
voeten in de aarde, want pas 
omstreeks 20.30 uur wordt het 
sein brand meester gegeven. Er 
zijn drie gewonden: een persoon 
heeft brandwonden aan armen 
en benen, twee hebben rook 
ingeademd.

In de haven van Scheveningen 
breekt om 8.30 uur brand uit op 
de hektrawler Johanna Maria. Bij 
werkzaamheden op het 120 meter 
lange vissersschip is per ongeluk 
een hydraulische leiding doorge-
sneden, waarna de olie in brand is 
gevlogen. De Kitty is snel ter plaat-
se en koelt met haar blusmiddelen 

de scheepswand van  het bran-
dende schip, dat dikke rookwolken 
uitbraakt. De Beluga wordt ook te 
water gelaten om waar mogelijk 
assistentie te verlenen. Schipper 
Jaap Pronk roept daarnaast ook de 
George Dijkstra van Ter Heijde op. 
“De Johanna Maria werd verbouwd 
en ik had gehoord dat er soms wel 
150 man tegelijk aan het werk wa-
ren”, zegt Jaap. “Je komt niet mak-
kelijk op de kant vanaf het schip, 
dus het risico bestond dat mensen 
in het water zouden springen. Een 
extra boot was dus gewenst.” De 

Zeer grote brand
SCHeVeNINGeN eN ter HeIJDe_23 JUNI_WIND No2_ INZet 
reDDINGboteN kIttY rooSMALe NePVeU, beLUGA eN GeorGe 
DIJkStrA, kHV

Val op dek
breSkeNS_2 MeI_WIND 
N6_INZet reDDINGboot 
ZeeMANSHooP
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De MeeSt ACtUeLe reDDINGrAPPorteN VINDt U oP WWW.kNrM.NL

Zeiler  
verdronken
HUIZeN eN bLArICUM_5 MeI_
WIND Zo5_INZet reDDINGboteN 
NIkoLAAS WIJSeNbeek, 
bLArICUM-1 eN eNGeLINA

Even na 13.00 uur ’s middags wor-
den de reddingstations Huizen en 
Blaricum gealarmeerd vanwege een 

Na een kleine drie kwartier treffen 
de Zeemanshoop en de bijzondere 
vrachtboot elkaar, op ongeveer 
17 mijl ten noordwesten van 
Breskens. Daar wordt de patiënt 
overgenomen, waarna de red-
dingboot koers zet naar Vlissingen. 
Daar staat de ambulance al klaar 
voor verder vervoer naar het 
ziekenhuis. 

persoon die vanaf een zeilboot bij 
jachthaven Nieuwboer bij Spa-
kenburg te water is geraakt. Een 
politieagent, die zelf aan het zeilen 
was met zijn zoontje, had het zien 
gebeuren. Met drie reddingboten 
van de KNRM, vijf boten van andere 
hulpdiensten en een politiehelikop-
ter wordt de hele middag naar het 
slachtoffer gezocht. De Nikolaas 
Wijsenbeek fungeert daarbij als On 
Scene Coordinator, die samen met 
de Kustwacht en de SAR Liaison 
Kustwacht de andere boten aan-
stuurt. Op een gegeven moment 
meldt het onderzoeksschip Maarten 
van bouwbedrijf Boskalis zich voor 
assistentie. Het schip beschikt over 
professionele sonarapparatuur. “In 
het gebied waar de brandweerdui-
kers al geruime tijd bezig waren, 
vond de Maarten binnen vijf minu-
ten een object op de bodem dat met 
95 procent zekerheid een persoon 
was”, zegt schipper Rinke Muilwijk 
van de Nikolaas Wijsenbeek. “Wat ik 
dan ook van deze actie geleerd heb, 
is dat ik voortaan in dergelijke situa-
ties nog meer zal aandringen om zo 
snel mogelijk een schip als de Maar-
ten in te zetten, mocht die mogelijk-
heid zich voordoen. Duikers kunnen 
maar een klein stukje van de bodem 
verkennen en een drenkeling mak-
kelijk missen; met sonar scan je een 
veel groter gebied heel nauwkeu-
rig.” Het stoffelijk overschot van 
de zeiler wordt naar de jachthaven 
vervoerd voor onderzoek door de 
schouwarts en de forensisch expert. 
“Natuurlijk hebben we meteen na 
de actie erover nagepraat”, zegt 
Rinke. “En omdat er aankomende 
opstappers aan boord waren, voor 
wie het de eerste keer was dat ze 
een levenloos lichaam uit het water 
haalden, hebben we elkaar in de 
dagen erna geregeld gesproken.”

Mast gebroken
NoorDWIJk eN ZANDVoort_
5 JUNI_WIND ZW5_INZet 
reDDINGboteN ANNIe PoULISSe 
eN PAUL JoHANNeS

De stations Noordwijk en 
Zandvoort worden tegelijkertijd 
opgeroepen voor het zeiljacht 
Julia, dat een gebroken mast heeft 
en snel afdrijft richting de brekers 
aan de kust ten noorden van 
Zandvoort. Als de Paul Johannes 
uit Noordwijk arriveert, zijn de 
opstappers net op tijd om te zien 
hoe de sleepverbinding die de 
Zandvoortse redders met het 
jacht hebben aangelegd, knapt. 
In overleg wordt besloten om 
nog eens twee opstappers aan 
boord van het jacht te zetten. 
Gezamenlijk knippen ze de 
verstaging, kabels en lijnen door. 
Daardoor komt de afgebroken 
mast beter naast de Julia te liggen, 
wat veilig slepen mogelijk maakt. 

Met een nieuwe sleepverbinding 
wordt het scheepje naar IJmuiden 
gebracht. 

 

Brand  
aan boord
DorDreCHt_6 JUNI_WIND o2_
INZet reDDINGboot  
tJePke ekkeLbooM

Reddingstation Dordrecht en de 
brandweer worden rond 17.10 uur 
gealarmeerd voor een brand aan 
boord van een plezierjacht in de 
Hollandse Biesbosch ter hoogte 
van het Moldiep en de Kikvorsch-
kil. Onduidelijk is hoe de brand is 
ontstaan. De Tjepke Ekkelboom 
arriveert nagenoeg gelijktijdig met 
de blusboot van de brandweer; 
een officier van de brandweer 
coördineert de actie vanaf de wal. 
Onderweg naar de opgegeven 
locatie brengen de opstappers de 

Mast gebroken
NoorDWIJk eN ZANDVoort_5 
JUNI_WIND ZW5_INZet 
reDDINGboteN ANNIe PoULISSe 
eN PAUL JoHANNeS
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>> bluspomp aan boord in gereed-
heid om de brandweer te kunnen 
helpen. “Ter plaatse bleek dat het 
jacht niet meer te redden was”, 
zegt schipper Robert Herks. “We 
zijn wel gaan blussen, om de 
brand zo klein mogelijk te houden 
en zodoende mogelijke schade 
aan passerende schepen en de 
natuur te voorkomen.” Volgens 
de oorspronkelijke melding zou 
de opvarende al veilig op de wal 
staan, maar na een tijdje trekt de 
bemanning van een speedboot de 
aandacht van de opstappers. De 
man blijkt daar aan boord te zijn. 
Hij maakt een beduusde indruk en 
heeft brandwonden in het gezicht 
en op zijn borst en benen. Zijn kor-
te broek is deels verbrand en zijn 
haar is verschroeid. De KNRM’ers 
nemen het slachtoffer aan boord 
en besprenkelen hem 10 à 15 
minuten heel zachtjes met water 
uit de bluspomp, om de wonden 
te koelen. De Tjepke Ekkelboom 

brengt de man naar de Ottersluis, 
waar de ambulance hem over-
neemt. Hij mag na behandeling 
van zijn wonden in het ziekenhuis 
dezelfde avond nog naar huis. 
Robert benadrukt de uitstekende 
samenwerking met de brandweer 
Dordrecht: “Het is het resultaat 
van jarenlang veelvuldig oefenen. 
We kennen elkaar door en door.”

Visboot  
maakt water
IJMUIDeN_23 JUNI_WIND 
N3_INZet kooS VAN MeSSeL, 
DoNAteUr, ADrIAAN HeNDrIk

Uit het logboek van schipper Ton 
Haasnoot van reddingboot Koos 
van Messel: “Melding voor vaar-
tuig dat water maakt. Het betreft 
de visboot IJM 14 Adriana, die een 
net in de schroef heeft gedraaid. 
Daardoor is de schroefasafdich-

ting in het ongerede geraakt en 
loopt de motorruimte van het 
scheepje snel vol. Nog in de vis-
sershaven geven wij aan met 
10 minuten ter plaatse te kunnen 
zijn, waarop de schipper van de 
Adriana zegt dat dit zinken niet 
zal kunnen voorkomen ... helaas. 
Toestemming aan de haven 
gevraagd om snel uit te varen en 
zodra dit mogelijk is, geven we in 
de vissershaven al volle snelheid. 
Op de betreffende positie aange-
komen blijkt de Adriana nog vrij 
luchtig te liggen, zodat van acuut 
gevaar op zinken geen sprake is. 
De kotter KW 72 ligt langszij de 
Adriana en heeft een pomp over-
gezet. Het is echter niet duidelijk 
of de pomp ook heeft gewerkt. 
Volgens de overgestapte beman-
ning stond de motorruimte al aar-
dig vol met water en had het niet 
veel langer moeten duren, maar 
omdat het scheepje nog netjes op 
zijn waterlijn ligt, lijkt dit vanaf 
de Koos van Messel alleszins mee 
te vallen. Wel had de bemanning 
van de Adriana al reddingvesten 
aangetrokken. Nadat de pomp 
is gestart en het eerste water 
aangezogen, zakt het waterpeil 

al snel. Gedurende het pompen 
maakt de KW 72 los van de IJM 
14; de Koos van Messel kruipt 
langszij en maakt de IJM 14 opzij 
vast, zodat verdere assistentie zo 
nodig direct kan worden gegeven. 
Vanwege het mooie weer en de 
beperkte afstand is het mogelijk 
de IJM 14 langszij te houden en op 
deze manier varen we al slepende 
langzaam terug naar de haven. De 
IJM 14 wordt in Seaport Marina 
direct in de slings gevaren en op 
het droge gezet, zodat zij kan 
worden gerepareerd. Verder geen 
bijzonderheden.”

Vast in het slik
breSkeNS eN CADZAND_
27 JUNI_WIND Z3_INZet 
reDDINGboteN ZeeMANSHooP 
eN MeerVAL eN kHV CADZAND

Op vrijdagavond om 19.55 uur gaan 
de Bressiaanse piepers af voor een 
jacht in problemen. Bij het eerste 
strand van Breskens hebben getui-
gen een man in een houten boot 
al enkele keren zien omslaan. De 
Zeemanshoop gaat eropaf en ter 

Vast in het slik
breSkeNS eN CADZAND_27 
JUNI_WIND Z3_INZet 
reDDINGboteN ZeeMANS-
HooP eN MeerVAL eN kHV 
CADZAND

>>

Brand aan boord
DorDreCHt_6 JUNI_WIND 
o2_INZet reDDINGboot 
tJePke ekkeLbooM
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WeStkAPeLL_11 MeI 2014_WIND W7_ 
INZet reDDINGboot ULY eN kHV 

Hoewel Steven en Tim op die bewuste 

11 mei afspraken extra voorzichtig te werk 

te gaan, liet Tim zich verleiden te dicht op 

het strand een ‘mooie springgolf’ te pak-

ken. Door de harde wind bleef de Amster-

dammer lang in de lucht, moest hij landen 

op een lastige omslaande golf en crashte 

zijn kite. “Zeer ongelukkig”, zo stelt hij. 

“Want ik kon niet meteen herstarten.  

In enkele seconden dreef mijn vlieger  

om het paalhoofd en was ik gezien …” 

Kitemaat Steven beleefde het aanvanke-

lijk heel anders. “Ik vond het niet verstan-

dig dat Tim nog binnen de paalhoofden 

had gesprongen. Ik dacht dat hij met zijn 

spullen naar de kant zou komen en voer 

naar het strand om hem op te vangen. Pas 

toen Tim zich niet van zijn kite losmaakte 

en niet reageerde op aanroepen, werd  

ik ongerust. Er was iets serieus mis.  

Een wandelaar stelde voor de KNRM te 

bellen en ik stemde daarmee in.” 

Achteraf bleek dat Tim zich door een  

materiaalprobleem niet kon bevrijden.  

“Ik zat in een rotsituatie. Ik werd constant 

bedolven door overkomende golven en 

was dan lang onder water. En telkens als 

een golf de kite pakte, sleurde de vlieger 

me via de palen weer hard tegen de golven 

in.” Tim raakte hierdoor razendsnel onder-

koeld en vermoeid. Hij kon de hulppogin-

gen niet waarnemen en kreeg veel water 

binnen. Na een doodsstrijd van ruim tien 

minuten wierp Tim volledig uitgeput de 

handdoek in de ring. “Ik gaf het op en liet 

me meenemen door de volgende grote 

golf. Toen werd het zwart …”

Uiteindelijk waagde een voor de twee on-

bekende kiter een heldhaftige reddings-

poging. De man wist Tim, bewusteloos en 

blauw aangelopen, los te snijden en naar 

de kant te slepen. Daar startten de inmid-

dels toegesnelde KNRM’ers uit Westkapel-

le direct de reanimatie. Steven: “Sommige 

van die kerels kwamen rechtstreeks uit 

de kerk. Een vrouw uit het team nam mij 

apart en zei dat ik dat niet hoefde te zien. 

Met ‘dat’ bedoelde ze dat er bij Tim water, 

schelpen en troep uit zijn mond kwam. Ik 

kon me niet voorstellen dat het nog goed 

zou komen. Tóen was het mijn beurt om 

de moed op te geven. Ik bereidde me erop 

voor hoe ik een tragische afloop aan Tims 

vriendin en ouders moest vertellen. En 

hoewel Tim op het strand eventjes leek 

te reageren, de boodschap kwam toch 

keihard aan. Loodzwaar was dat.” Na de 

reanimatie gaven de KNRM’ers Tim over 

aan de traumahelikopter. De onzekerheid 

over blijvend letsel duurde uiteindelijk 

vier dagen, waarna zijn wonderbaarlijke 

herstel begon. Twee maanden later staat 

Tim weer op het strand. Om te gaan kiten.

Wat blijft zijn de indrukken, de emotione-

le herinneringen én de dank. Steven: “Het 

handelen van die kerels – vrijwilligers! 

Zo snel. Zo kundig. En zó aardig. In één 

woord wáán-zin-nig.”

‘Ik gaf het op en liet  
me meenemen door de 
volgende grote golf.  
Toen werd het zwart’

Tekst: Edward Zwitser  Beeld: Ruben Meijerink

Terugkijkend op het ongeval denken 
Tim en Steven na over de vraag wie 
de moeilijkste momenten had gekend. 
Tim, die in de branding de strijd moest 
opgeven en kopje onderging? Of Steven, 
die zijn vriend zag verdrinken en geen 
hoop meer had op een goede afloop? 
Uiteindelijk zijn ze unaniem in hun 
oordeel: “Tims vriendin. Zij heeft vier 
dagen in onzekerheid naast haar in 
slaap gehouden vriend gezeten.” 
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plaatse constateert de bemanning 
dat de boot vanwege het lage tij vast 
is komen te liggen in het slik. Twee 
opstappers proberen de vier meter 
lange boot te bereiken, maar het slik 
blijkt vrijwel onbegaanbaar. Ze zak-
ken er soms tot hun knieën in weg. 
Voor hun eigen veiligheid besluiten 
ze richting strand te gaan. Na over-
leg met de Kustwacht wordt beslo-
ten om de hulp van het Kusthulpver-
leningsvoertuig van Cadzand in te 
roepen, om te kijken of die vanaf het 
strand iets kan uitrichten. Ook een 
shovel van baggerbedrijf DC Dred-
ging wordt ingezet om te proberen 
of er met zand een begaanbaar pad 
naar de boot gemaakt kan worden. 
Alle pogingen lopen echter op niets 
uit. Omdat er geen contact is met de 
man aan boord van het drooggeval-

len scheepje, kunnen de redders ook 
niets zeggen over zijn (medische) 
toestand. Tegelijkertijd weten ze ook 
dat hij in het water heeft gelegen en 
dat er dus kans is op onderkoeling. 
Het Kustwachtcentrum besluit geen 
risico’s te nemen en roept de hulp 
in van de Seaking-helikopter van de 
Belgische luchtmacht in Koksijde. 
Die arriveert na een halfuur, haalt  
de man en zijn hond van boord en 
zet ze op het strand.  
De man blijkt niets te mankeren. 
Na overleg in het boothuis van  
Breskens wordt besloten om bij 
hoogtij te proberen de boot te 
redden. Rond middernacht weten 
de Zeemanshoop en de Meerval 
de boot over water te bereiken en 
een sleepverbinding tot stand te 
brengen. In de haven van Breskens 

dragen de opstappers de boot over 
aan de zeer dankbare eigenaar.

Geen bbq
eeMSHAVeN_29 JULI_WIND 
N2_INZet reDDINGboot JAN eN 
tItIA VISSer

De vrijwilligers van Eemshaven zijn 
zeer gesteld op het goede contact 
met hun buren, de collega’s van het 
reddingstation op het Duitse ei-
land Borkum. Als ze door de buren 
voor een barbecue worden uit-
genodigd, geven ze daar dan ook 
graag gehoor aan. Maar dat loopt 
anders … Een deel van de beman-
ning staat al klaar in het boothuis 
om naar Borkum te vertrekken, als 

de piepers afgaan: vaartuig aan de 
grond. De opgegeven positie van 
zeiljacht Farlow is voorbij Emden, 
ter hoogte van het plaatsje Pogum, 
beide in Duitsland. Onderweg 
is er telefonisch contact met de 
opvarenden: twee volwassenen en 
een kind. De motor van het schip is 
uitgevallen en door de sterke stro-
ming en harde wind is het schip uit 
de geul gedreven en aan de grond 
gelopen. Een uur na de melding 
komt de reddingboot Jan en Titia 
Visser aan bij het jacht, maar dat 
is door het vallende water niet 
meer te bereiken. Er wordt afge-
sproken om het de komende nacht, 
bij opkomend water, opnieuw te 
proberen. Dat is een tegenvaller 
voor de opvarenden: de man is 
longpatiënt en wil graag naar een 
veiliger plek en de zoon wil van 
boord. De man heeft overigens wel 
voldoende medicijnen bij zich om 
het een paar uur uit te houden. 
De Jan en Titia Visser keert terug 
naar het station voor een warme 
hap en zet om 23.30 uur weer koers 
naar de Farlow. Pas anderhalf uur 
na aankomst kan de reddingboot 
het jacht via een priel benaderen 
en een sleepverbinding maken. 
Om 4.50 uur wordt afgemeerd in 
Delfzijl, om 6.00 uur is de Jan en 
Titia Visser terug in Eemshaven en 
gebunkerd, schoon en uitrukge-
reed. Na nog een bak koffie gaan 
sommige opstappers direct door 
naar school of werk. De Borkumse 
barbecue is verplaatst naar een 
ander moment.

Geen bbq
eeMSHAVeN_29 JULI_WIND 
N2_INZet reDDINGboot JAN 
eN tItIA VISSer
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De MeeSt ACtUeLe reDDINGrAPPorteN VINDt U oP WWW.kNrM.NL

Vijf uur  
in het water
LeLYStAD, MArkeN, eNkHUIZeN 
eN GeLIeerD reDDINGStAtIoN 
WIJDeNeS_30 JULI_WIND NW4_
INZet tIeN reDDINGboteN

Om 20.27 uur wordt redding-
station Marken gealarmeerd 
voor en omgeslagen catamaran, 
die ten zuiden van Lelystad 
zo’n 200 meter uit de kant ligt. 
De P85 van de politie is al ter 
plaatse en wordt door het 
Kustwachtcentrum aangesteld als 
On Scene Coordinator (OSC). Tien 
reddingboten van vier stations, 
het politievaartuig en een aantal 
particuliere hulpverleners maken 
in de omgeving zoekslagen op 
zoek naar de bemanning. Omdat 
gelieerd reddingstation Wijdenes 
het verst van de plaats van het 
incident verwijderd is, wordt  
het als laatste opgeroepen. 
“Onderweg hebben we de hele  
tijd het SAR-kanaal uitgeluisterd”,  
vertelt schipper Marc Hoffs  
van de gelieerd reddingstation 
Wijdenes “Daardoor wisten we 
welke zoekslagen de andere  
boten maakten en kozen op  
basis van die informatie onze 
eigen zoekslag.” Een gelukkige 
keuze, zo blijkt, want het is in  
één keer raak. De opstappers  
zien een overboord geslagen  
zeiler met zijn armen zwaaien  
en halen hem aan boord.  
“Hij was zo waanzinnig blij”, 
zegt Marc. “Dat was het mooiste. 
Alle emoties kwamen eruit – hij 
schreeuwde en jankte en noem 
maar op.” De man blijkt bijna 
vijf uur in het water te hebben 

gelegen. Nadat zijn catamaran was 
omgeslagen, was hij erin geslaagd 
hem weer overeind te krijgen, 
waarop de boot er als een speer 
vandoor ging. De man klampte 
zich vast, maar moest uiteindelijk 
loslaten. Uren later zag hij de 
helikopter overkomen en de KNRM-
boten varen, maar het lukte hem 
niet om hun aandacht te trekken. 
Tot de reddingboot Mantelmeeuw 
hem eindelijk ontdekte. “Hij heeft 
enorm veel geluk gehad”, zegt 
Marc. “Het had niet veel later 
moeten worden, want hij was nu al 
zeer slecht zichtbaar vanwege zijn 
donkere wetsuit en reddingvest. 
Ik wil daarom ook iedereen 
van harte aanbevelen om altijd 
fluorescerende kleding aan te 
trekken als je het water op gaat.”
Dezelfde reddingboten worden 
nog voor terugkomst ingezet voor 
een tweede zoekactie. Er is een 
catamaran omgeslagen waarop 
één persoon zit die vertelt dat zijn 
vrouw nog ergens in het water 
ligt. Reddingboot Seeker vindt 
de vrouw met behulp van een 
warmtebeeldcamera. Aangekomen 
in Uitdam wordt zij herenigd met 
haar echtgenoot. De man kan zijn 

geluk niet op wanneer hij naast 
de onderkoelingsbrancard op zijn 
knieën gaat en zijn vrouw een 
innige omhelzing geeft.

Vader en 
dochter 
verdrinken
kAtWIJk_3 AUGUStUS_WIND 
ZW3_INZet kHV
Omstreeks 18.35 uur worden de 
hulpdiensten gealarmeerd voor 
een zwemmer in problemen. 
Daarna volgt het bericht dat er 
nog een zwemmer vermist wordt. 
Een minuut later arriveert het KHV 
ter plaatse. De opstappers zien 
meteen dat ook de tweede zwem-
mer gevonden is, in een zwin. 
Het blijkt te gaan om een Duitse 
vader (32) en zijn dochter (11). Het 
meisje was een nichtje te hulp 
geschoten die vanuit zee om hulp 
had geroepen. Daarbij kwam ze 
zelf in de problemen. Daarop wilde 
haar vader háár helpen, maar dat 
werd hem noodlottig. De vader 
overlijdt op het strand en wordt 
met het KHV naar het boothuis 

van de KNRM gebracht om op de 
uitvaartondernemer te wachten. 
Het meisje overlijdt later in het 
ziekenhuis. Het meisje dat oor-
spronkelijk om hulp had geroepen, 
mankeert uiteindelijk niks. Voor de 
gemeente Katwijk is het dieptra-
gische incident aanleiding om de 
KNRM en de Katwijkse Reddings 
Brigade (KRB), die met dertig man 
aan de actie had deelgenomen 
(daarnaast hielpen ook burgers 
en medewerkers van strandpavil-
joens mee), uit te nodigen voor een 
bijeenkomst, zegt pr-coördinator 
van station Katwijk Arie van Dijk: 
“In samenwerking met de Red-
dingsbrigade en de KNRM heeft 
de gemeente de woordvoering 
met de woordvoerders van alle 
betrokken partijen gecoördineerd.  
De media-aandacht was namelijk 
enorm. Verder zijn posters en flyers 
over de gevaren van zwemmen in 
zee geproduceerd, in diverse talen 
opgesteld en verspreid op plekken 
waar veel toeristen komen.” In de 
flyers wordt onder meer gewaar-
schuwd voor de gevaren van muien 
en wind. Een actie als deze gaat 
niemand in de kouwe kleren zit-
ten, zegt Arie: “Dat we binnen drie 
minuten twee levenloze lichamen 
uit het water halen, die ook nog 
eens vader en dochter zijn, en dat 
we hen allebei vergeefs proberen 
te reanimeren: ja, dat maakt grote 
indruk. We hebben daarom met-
een na afloop gedebriefd met alle 
betrokken partijen, zodat iedereen 
precies weet wat er gebeurd is. Dat 
helpt voorkomen dat mensen na-
derhand gaan malen. We spreken 
nu nog steeds af en toe over wat er 
gebeurd is. Gelukkig heeft niemand 
het er nog echt moeilijk mee.”

Vader en dochter 
verdrinken
kAtWIJk_3 AUGUStUS_WIND 
ZW3_INZet kHV
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DeN HeLDer_6 AUGUStUS 2014_WIND ZW 
3_ INZet reDDINGboot Joke DIJkStrA
 

De nu kerngezonde baby Jaimey meldde 

zich twee weken te vroeg. “’s Nacht begon-

nen de weeën”, vertelt de jonge moeder 

Romana. “’s Ochtends vroeg meldde de 

Texelse verloskundige Theda Niehoff zich 

voor het eerst bij ons. En daarna kwam ze 

nog een paar keer, maar het resultaat bleef 

hetzelfde: twee centimeter ontsluiting.” De 

vliezen werden gebroken en toen dat ook 

niet het gewenste effect gaf, werd besloten 

naar het ziekenhuis te gaan. Voor Texelaars 

betekent dat de veerdienst naar Den Hel-

der. “We stonden al met de ambulance op 

de veerboot, toen we hoorden dat die niet 

zou vertrekken. Er lag een stoffelijk over-

schot in de haven van Den Helder, waar-

door de veerboot niet mocht afmeren”. En 

dus zat het jonge stel klem op de veerboot. 

“We konden niet voor- en niet achteruit”, 

zegt Jimmy, die het voor in de ambulance 

niet langer uithield. “De hele tijd hoorden 

we de communicatie van hulpdiensten. Die 

onrust kon ik er niet bij hebben en ik ben 

rond gaan lopen.” Romana had datzelfde 

ook graag gedaan, maar moest in de ambu-

lance blijven liggen. 

Gezamenlijk moest naar een oplossing 

worden gezocht, zeker toen de verloskun-

dige op de brug van de veerboot te horen 

kreeg dat de stremming nog wel drie 

uur kon duren. Romana: “Volgens Theda 

moest de reddingboot uitkomst brengen, 

hoewel ze in ruim twintig dienstjaren op 

Texel nooit eerder van de vrijwillige red-

ders gebruik had gemaakt.” Na het eerste 

telefoontje ging alles ineens heel snel. 

Jimmy: “De reddingboot van Den Helder 

kwam naar Texel en kwam daar voor de 

kant. Mijn moeder en ik sprongen aan 

boord en Romana werd door vier mannen 

heel voorzichtig aan boord geholpen.” 

Romana knikt. “Die mannen waren zó lief 

en zó zorgzaam … Ik werd daar heel rustig 

van.” Met als onbedoeld gevolg dat zij met 

zes centimeter ontsluiting op de vaste wal 

aankwam … “Waren we maar eerder gaan 

varen”, lacht de Texelse breeduit. 

De jonge vrouw raakt niet uitgesproken 

over de hulpbehoevendheid van de red-

ders. “Ze doen dit zomaar … Ik woon al mijn 

hele leven op het eiland en natuurlijk wist 

ik wat de KNRM was, maar de KNRM heeft 

voor ons wel een ander gezicht gekregen. 

Of beter gezegd: meerdere gezichten. Wil je 

alsjeblieft die mannen bedanken voor hun 

inzet?” En na een korte pauze vraagt ze 

aansluitend: “En wil je ook alle donateurs 

bedanken? Zij hebben ervoor gezorgd dat 

de reddingboot kon varen en wij nu terug 

zijn op het eiland, samen met onze Jaimey.” 

‘Die mannen waren  
zó lief en zó zorgzaam …  
Ik werd daar heel rustig van’

Wat één van de mooiste dagen van hun 
leven had moeten worden, veranderde 
voor Romana en Jimmy stap voor stap 
in een bijzonder vervelende situatie. 
Totdat de reddingboot van Den Helder 
uitkomst bood. “De reddingboot zorgde 
niet alleen voor onze overtocht, maar 
ook voor vier centimeter ontsluiting in 
een heel korte tijd!”  Pardon? 

Tekst: Edward Zwitser  Beeld: Ruben Meijerink
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Water als beton
DorDreCHt_17 JULI_WIND o2_
INZet reDDINGboot kbW 1910

Lifeguard redt paard
AMeLAND_14 AUGUStUS_
WIND W4_MArIA HoFker, 
reSCUeboArD, WAterSCooter

 
Bier en chips als dank
PetteN_2 MeI_WIND No5_INZet 
reDDINGboot DoLFIJN

Prio 1 voor een surfer in problemen 
op ongeveer 600 meter uit de kust. 
Onderweg naar de locatie overwe-
gen de opstappers van de Dolfijn om 
station Egmond en de SAR-heli te 
alarmeren, maar de plankis inmid-
dels in zicht. De surfer zelf  is al naar 
de wal; zijn maatje is op zijn plank 
blijven passen, terwijl andere surfers 
in de buurt zijn gebleven. De Dolfijn 
brengt de surfers naar het strand, 
waar de walploeg twee van hen, die 
licht onderkoeld zijn, van warmtede-
kens voorziet en naar de plaatselijke 
surfclub begeleidt. De eigenaar van 
de surfplank is zeer onder de indruk 
van het optreden van de KNRM. Op 
Reddingbootdag komt hij zich aan-
melden als donateur en neemt als 
dank een krat bier en chips mee.

Prio 1 voor station Dordrecht-
Noord. Vijf jongens van rond de 
12 jaar zijn op een krib in de Lek 
ingesloten door het opkomende 
water. De brandweer van Langerak-
Nieuwpoort rukt uit met een 
brandweerwagen; twee brandweer-
lieden in waadpakken bereiken 
de jongens via de ondergelopen 
griend. Na een goed halfuur 
arriveert de reddingboot Tjepke 
Ekkelboom en neemt de kinderen 
en brandweerlieden aan boord. In 
het boothuis zijn de ouders boos 
op hun kinderen, maar de opstap-
pers leggen uit dat de jongens er 
juist verstandig aan gedaan hebben 

Ondergelopen griend
DorDreCHt_10 JULI_WIND 
W4_INZet reDDINGboot  
tJePke ekkeLbooM

Samenwerking  
met berger
VLIeLAND, teXeL eN 
HArLINGeN_9 AUGUStUS_WIND 
ZW8_INZet reDDINGboteN 
GrAAF VAN bYLANDt, GUL eN 
beUrSPLeIN 5, kHV

Peddels vergeten
NeeLtJe JANS_23 JULI_WIND 
No3_INZet reDDINGboteN 
kooPMANSDANk eN FreD

Dat water als beton aanvoelt als 
je er met hoge snelheid op knalt, 
ondervindt een 50-jarige jetskiër 
op het Hollandsch Diep. Terwijl 
hij met 110 kilometer per uur over 
het water raast, valt hij ter hoogte 
van Numansdorp door onbekende 
oorzaak van zijn vaartuig af. Als de 
KBW 1910 en de P96 van de politie 
hem vinden, hangt hij half in het 
water aan zijn jetski. Hij heeft zeer 
veel pijn aan zijn onderrug en heup. 
De opstappers brengen hem met snel 
naar de Marina Numansdorp, waar 
hij op een wervelplank wordt gelegd. 
Nadat hij gestabiliseerd is, brengt de 
ambulance hem naar het Maasstad 
Ziekenhuis in Rotterdam.

Vandaag is het precies 35 jaar geleden 
dat op Ameland acht reddingboot-
paarden verdronken. Dat maakt de 
redding van een paard extra bijzon-
der. Ter hoogte van het paardengraf 
op het strand bij Hollum valt een 
jonge vrouw van haar paard, waarna 
het dier te water raakt en door de 
sterke ebstroom in een ommezien 
naar de Noordzee dreigt af te drijven. 
KNRM-lifeguard Etienne Pieterse van 
station Hollum wordt gealarmeerd, 
peddelt met zijn rescueboard naar 
het paard en dirigeert het naar de 
kant, daarbij geholpen door de Maria 
Hofker en een collega met een water-
scooter, die achter hem aan varen om 
te voorkomen dat het paard terug 
zwemt naar dieper water.

Een camping organiseert een leuke 
activiteit: ’s ochtends wordt er van 
onder meer boomstammen een vlot 
gebouwd en ’s middags gaan de 
campinggasten, voor het merendeel 
kinderen, ermee de Oosterschelde 
op, met de wind en de stroom mee. 
Ze vergeten alleen een ding: ped-
dels. Daardoor kunnen ze niet terug. 
Station Neeltje Jans, de politie en 
Rijkswaterstaat schieten te hulp. Een 
van de 36 opvarenden heeft onder-
koelingsverschijnselen en wordt door 

Om 14.47 rinkelen op Vlieland de 
alarmbellen. Het zeiljacht Tigre is 
ten noorden van de Vliehors in de 
problemen geraakt door de harde 
wind. De Gul is als eerste ter plaatse 
en zet een opstapper over – geen 
sinecure in dit weer. Na een mislukte 
poging van de eveneens toegesnelde 
berger Hurricane lukt het de Graaf 
van Bylandt om een sleepverbinding 
tot stand te brengen. De schipper 
van het jacht blijkt erg moe en 
onderkoeld. Daarom wordt beslo-
ten hem met de Graaf van Bylandt 
zo snel mogelijk naar de KNRM 
Harlingen te brengen, waar hij weer 
op temperatuur komt. De bergers 
nemen de Tigre onder hun hoede en 

om niet te proberen zwemmend de 
kant te bereiken in het stromende 
rivierwater, maar in plaats daarvan 
alarm te slaan via hun mobieltje.

de Fred naar Zierikzee gebracht. De 
politieboot P86 neemt de andere 
avonturiers aan boord en de Koop-
mansdank sleept het vlot naar de 
havenmeester van Zierikzee. 

slepen hem naar Harlingen, waaruit 
blijkt dat de KNRM en commerciële 
bergers prima kunnen samenwerken 
op de Waddenzee.

Lees meer reddingrapporten 
op www.knrm.nl.

Lifeguard redt paard
AMeLAND_14 AUGUStUS_
WIND W4_MArIA HoFker, 
reSCUeboArD, WAterSCooter

Fo
to

:  
Ja

n
 S

p
o

el
st

ra

verslag 224  DE REDDINGBOOT   21



Gevaarlijker 
dan gedacht

In veilige haven • Elburg

Tussen de Veluwezoom en oostelijk Flevoland 
liggen randmeren. Ze trekken jaarlijks duizenden 
pleziervaarders. KNRM-station Elburg waakt over 
hun veiligheid. 
Tekst: Michiel Scholtes  Beeld: KNRM - Christien Westerink

Ooit stonden de golven van de 

Zuiderzee ongehinderd op de 

Gelderse kust. Vissers en vracht-

zeilers van toen hadden bij moei-

lijkheden weinig kans op hulp. 

Gelukkig mogen recreatie- en bin-

nenvaart er tegenwoordig reke-

nen op bijstand van de KNRM. 

Sinds 2002 heeft Elburg een 

KNRM-station. De reddingmaat-

schappij vaart er met een snelle 

reddingboot van de Nikolaas-

klasse, de Evert Floor. Vrijwillig 

schipper is Arjen de Gunst. 

Ondiep
“Nee, van een zee is hier geen 

sprake meer”, lacht Arjen. Hij 

gebaart over het wijde water. 

“Buiten de betonde geul is het 

bijna overal ondiep, vaak minder 

dan een halve meter. Het meeste 

werk hebben we hier aan boten 

met motorstoring die daardoor 

uit de betonde geul drijven en 

vastlopen. Door hekgolven van 

andere motorboten raken ze  

nog verder op de ondiepte.”

Hebben ook de redders last van 

de ondiepte? Arjen knikt: “Onze 

Evert Floor steekt 0,6 meter, er 

zijn hele stukken waar we niet 

kunnen komen; daar moeten 

we lopend door de blubber naar 

een vastgelopen boot. En dan die 

overvloedige groei van water-

planten. Gelukkig hebben we 

daardoor nog geen acties hoeven 

onderbreken.”

Onverantwoordelijk
“Bij noodsituaties moeten wij 

snel ter plaatse zijn. Dan komen 

wij letterlijk ogen tekort. Vooral 

voor de campings langs het Velu-

wemeer varen kinderen in kleine 

bootjes in vliegende vaart door de 

geul. Die hebben geen benul van 

de regels en je weet nooit wat ze 

zullen doen. Veel kampeerders 

zwemmen voor de sport naar de 

overkant van de geul tot ze weer 

kunnen staan. Eigenlijk is dat 

onverantwoord. Komen wij aan 

met meer dan 65 kilometer per 

uur en dan zie je van die koppies 

op het water. Zie maar dat je ze 

ontwijkt.”

Onervaren
“Veel onervaren watersporters 

beschouwen de randmeren als 

een veilig vakantieparadijs. Ze 

denken: wat kan me hier gebeu-

ren? Hun onwetendheid gaat 

ver. Vaak hebben ze geen kaart 

of varen ze met een fietskaart 

waar geen geul en betonning 

op staan. Op het Vossemeer zat 

een motorboot aan de grond, 

de schipper bleek er heilig van 

overtuigd dat hij vlak bij Enkhui-

zen zat. Ruim vijftig kilometer 

ernaast, dat is toch kras. 

Als het hard uit het zuidwesten 

waait, staat hier een koppige 

golfslag. Dan moet je weten wat 

je doet. We rukten een keer uit 

bij windkracht 6, er waren vijf 

gehuurde polyvalken in nood. 

Twee ervan waren omgeslagen 

en de rest was ontredderd. We 

haalden in totaal 27 volwas-

senen en kinderen uit en van 

het water. Die waren met veel 

te weinig ervaring de plas op 

gegaan. Ook de bootverhuurder 

viel heel wat te verwijten, hij had 

ze zijn boten nooit mogen verhu-

ren met dat weer.”

Kaartdiepte
“Soms ben je zelfs met een goede 

kaart niet zeker van je zaak. Hier 

Elburg

‘Soms ben je zelfs 
met een goede 
kaart niet zeker  
van je zaak’ 

Heel ondiep
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voor Elburg, aan de overkant van 

de haveningang, bij de brug, is een 

loswal. Daar lossen binnensche-

pen zand. Door het gewoel van 

hun schroeven en door gemorst 

zand ontstaan daar bulten waar-

boven veel minder water staat 

dan de kaart aangeeft, soms nog 

geen 1,5 meter. De afgelopen jaren 

hebben we daar al zeven 

keer een jacht losgetrokken. 

Het zandbedrijf baggert af 

en toe voor de loswal om het 

water weer op kaartdiepte 

te brengen. Nou, dat mag het 

wel wat vaker doen.”

Tips van Arjen de Gunst
•    Leer de vaarregels, gebruik ze  

en kijk goed om je heen.
•    Ken je motor en weet hoeveel  

brandstof je nog hebt.
•    Houd kinderen in bootjes uit de geul.
•    Zwem de geul niet over, zeker  

niet bij drukte.

Zwem de geul niet 
over, snelle motor-
boten zien je niet.

Heel ondiep

Heel ondiep

In 2012 kwam een groep van vijf zeil-
boten in nood op het Veluwemeer.  
27 opvarenden konden ternauwer-
nood worden gered.
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Generaties

Redders omschrijven hun mederedders vaak als ‘familie’. Soms zijn ze 
ook echte bloedverwanten, zoals de familie Pronk uit Scheveningen. 
Opa Ab, vader Jaap en zoon Hugo zijn zelfs nog samen de zee op 
geweest met de oude reddingboot Bernard van Leer. 
Tekst: Floris Dogterom  Beeld: Ruben Meijerink

Zo vader,  
zo zoon,  
zo kleinzoon

Scheveningser dan de familie 
Pronk gaat echt niet. Dat zit ’m in 
hun echte Scheveningse achter-
naam, maar ook in hun beroepen. 
Opa Ab, die twintig jaar geleden 
overleden is, was vuurtorenwach-
ter en opstapper van de redding-
boot. Vader Jaap was visser en is 
de huidige schipper van de red-
dingboot Kitty Roosmale Nepveu. 
En zoon Hugo werkt als stuurman 
op baggerschepen en is plaatsver-
vangend schipper.
Jaap (60) weet nog hoe het was 
als zijn vader werd opgeroepen. 
“Dan renden mijn broertjes en 
zusjes en ik van het huisje onder  
de vuurtoren, waar we woonden, 
naar de haven om te kijken hoe 
hij uitvoer en we wachtten er tot 
hij weer terugkwam. Boven in de 
vuurtoren vertelde hij ons over 
zijn avonturen op zee.”
Een generatie later ging het al niet 
veel anders, vertelt Hugo (35). “Als 
de pieper ging, ging ik meestal wel 
kijken, en als ik vrij was van school 

mocht ik soms mee, maar alleen bij 
mooi weer. En ik hielp mee met koper 
poetsen, in ruil voor een patatje.” 

Harde leermeester
Eind jaren 70 trad Jaap in de voetspo-
ren van zijn vader en werd opstap-
per; tien jaar later kwam hij in dienst 
van de KNZHRM, als motordrijver. 
Inmiddels is hij alweer vijftien jaar 
schipper. Hij heeft samen met zijn 
vader reddingen verricht en de drie 
generaties hebben zelfs samen geva-
ren op de oude reddingboot Bernard 
van Leer, al was Hugo toen nog te 
jong om vaste opstapper te zijn.
“Mijn vader was een harde leermees-
ter”, zegt Jaap. “Als ik iets fout deed 
werd ik er flink op aangesproken, 
meer nog dan de anderen. Dat deed 
hij vermoedelijk om te laten zien dat 
hij mij niet voortrok. Een keer gingen 
we ‘s nachts, bij heel slecht weer, plat 
met de Bernard van Leer. Het was 
heel beangstigend, want het was pik-
donker en de alarmen van de motor 
loeiden. Toen de boot weer rechtop 

lag, zei mijn vader heel nuchter: ‘Zo, 
heb je dat ook weer meegemaakt.’”

Bijna fataal incident
Nu werkt Jaap op zijn beurt samen 
op de reddingboot met zijn zoon 
Hugo. “Dat gaat heel goed.” Hugo 
knikt instemmend. Ook hij kreeg 
allesbehalve een voorkeursbe-
handeling van zijn vader. “Ik kreeg 
gewoon op m’n donder als ik het 
niet goed deed”, zegt hij. 
In 2002 waren Jaap, Hugo én Hugo’s 
zus Debora, die toen ook opstapper 

was, betrokken bij een heel angstig 
incident, waarbij door een tech-
nisch defect de stuurhut vacuüm 
werd getrokken. “Het scheelde 
niet veel of we hadden de moord 
gestoken op die brug”, zegt Jaap. 

Het bijna fatale ongeluk was voor 
de familie aanleiding om nooit meer 
met zijn drieën tegelijk aan een actie 
deel te nemen. (Jaap vertelt hier uitge-
breid over in het filmpje ‘KNRM Gala 
2007’, dat op YouTube te vinden is).

‘Boven in de vuurtoren vertelde mijn 
vader ons over zijn avonturen op zee’ 
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Twee pakjes brood
Gelukkig zijn er ook veel vrolijke 
herinneringen. “Aan boord is hij 
serieus, maar thuis halen we gein 
uit met elkaar”, zegt Hugo over 
Jaap, die twee huizen bij hem van-
daan woont. Jaap zelf bewijst dat 
aan boord de boog ook niet altijd 
gespannen hoeft te staan. “Mijn 
moeder maakte elke dag een pakje 
brood klaar, voor als mijn vader 
een actie zou hebben”, vertelt hij. 

“Als hij het niet nodig had gehad, 
aten we het op en maakte ze een 
nieuwe. Toen ik zelf opstapper werd 
en meeging bij acties, at ik altijd zíjn 
brood op. Op een gegeven moment 
begreep hij wel hoe zijn brood altijd 
verdween en kon er ook wel om la-
chen. Vanaf toen heeft mijn moeder 
altijd twee pakjes klaargemaakt, 
ook toen ik al het huis uit was.”
Of de volgende generatie Pronk-
jes (Hugo heeft drie kinderen, de 

oudste is vijf) ook het reddingwerk 
in gaat, staat nog te bezien, aldus 
Hugo: “Dat moeten ze zelf weten. 
Ze zijn nu nog te klein om te weten 
wat het echt inhoudt. Maar ze 
vinden het wel heel leuk om te 
spelen in het boothuis en op de 
wippertruck.”

Ab Pronk was opstapper en 
vertelde boven in de vuurto-
ren verhalen over reddingen.

Jaap Pronk leerde het red-
dersvak van zijn vader. “Hij  
was een harde leermeester.” 

Hugo Pronk vaart samen 
met zijn vader op  de Kitty 
Roosmale Nepveu. 

Daan Pronk is nu al regel-
matig in het boothuis van 
de KNRM te vinden.
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Opleidingen

Steeds meer opstappers volgen opleidingen via de 
KNRM. In tegenstelling tot de opleidingen voor aan-
komend opstappers zijn die niet verplicht. De KNRM 
moedigt opstappers wel aan om cursussen te doen, 
want hoe meer kennis je hebt, hoe beter. En voor wie 
de ambitie heeft om ooit (plaatsvervangend) schipper 
te worden, zijn alle opleidingen verplichte kost. 

Tekst: Floris Dogterom Beeld: Marijke Kodden (boven) en KNRM (foto’s rechts)

Hoe meer kennis, hoe beter
Vrijwilligers hebben tegenwoordig 
steeds minder tijd, waardoor het 
werk met meer mensen gedaan 
moet worden. Ook hebben ze 
steeds minder nautische kennis. 
Daardoor stijgt het aantal  
opstappers dat een opleiding  
volgt. Per jaar zijn dat er ongeveer 
140, verdeeld over de acht cursus-
sen die worden aangeboden.
De KNRM geeft die cursussen  

niet zelf, maar koopt ze in bij  
bijvoorbeeld watersportvere- 
nigingen, een scheepsmotoren-
reparatie bedrijf of de ANWB. 
De kosten per deelnemer per 
cursus lopen uiteen van plusminus 
€ 200 tot ongeveer € 800. Van de 
opleidingen waar een examen aan 
verbonden is, slaagt 90 procent van 
de cursisten in een keer; de rest 
doet dat na een herexamen.

Opleidingen  
voor opstappers

•    Vaarbewijs
•  Radarwaarneming op  

snelle boten
•  Bridge Resource Manage-

ment (people- en informatie-
management in stress-
situaties)

•  Motorencursus (onderhoud 
en kleine reparaties)

•  Theoretische kustnavigatie
•  On Scene Coordination (de 

ogen en oren van de Kust-
wacht op zee)

•  Traumaherkenning (herken-
nen van psychische trauma’s)
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allemaal zelf aan onderhoud 
kunnen doen voordat wij gebeld 
moeten worden, en ook hoe ze 
storinkjes kunnen oplossen. De 
cursisten zijn meestal motordrij-
vers die uit zichzelf al interesse 
hebben in techniek. Dat maakt 
het voor ons extra leuk om te 
doen. Je werkt met vrijwilligers 
die altijd enthousiast zijn.  
Ik ben zelf ook opstapper en  
het is leuk om de verhalen van  
andere stations te horen.”

SIETSE VaN DER WaL (40) is  
opstapper in Lauwersoog en 
gaat in september de cursus 
Bridge Resource Management 
(BRM) volgen.

“Het is niet de eerste cursus die 
ik doe en het zal ook niet de 
laatste zijn, want ik wil graag 
plaatsvervangend schipper 
worden en ik vind dat je eerst 
alle cursussen gedaan moet 
hebben vóór je in die rol stapt. 

‘Zonder steun van het thuisfront 
moet je er niet aan beginnen’

KNRM en daarom is het niet meer 
dan logisch dat wij de motorencur-
sus geven. Aan onze cursus is geen 
examen verbonden; bijwonen is 
voldoende. Alle cursisten komen 
een of soms twee keer per jaar in 
groepen van maximaal veertien 
man een hele dag naar Texel. Wij 
zorgen ervoor dat we hier het type 
Volvo-motor dat bij hun station 
in gebruik is klaar hebben staan, 
zodat ze eromheen kunnen lopen 
en eens goed bekijken hoe alles er-
uitziet. In de boten is daar te weinig 
ruimte voor. We leren ze wat ze  

‘Wij leren ze wat ze allemaal zelf 
aan onderhoud kunnen doen’ 

Bij BRM leer je hoe je als leidingge-
vende aan boord in crisis- en stress-
situaties omgaat met je mensen 
én met alle informatiestromen. 
Hoe houd je de helikopterview? 
Hoe zorg je ervoor dat iedereen op 
de goede plek zit en goed samen-
werkt? Het woord ‘bridge’ in BRM 
slaat op de brug of het stuurhuis 
van een schip. Nadat ik BRM gedaan 
heb, zal ik aan boord dan ook meer 
gaan doen dan alleen mijn opstap-
pertaken en mee gaan denken met 

de schipper. Met de voorbereiding 
en thuis studeren meegerekend 
kost deze cursus me ongeveer een 
werkweek. Ik stop sowieso veel 
tijd in de KNRM. Mijn gezin steunt 
me daarin, want ze zien dat het me 
veel plezier schenkt en dat gunnen 
ze mij. Als je je wilt ontwikkelen  
in het reddingwerk kost dat veel 
tijd. Zonder de steun van het thuis-
front moet je er dan ook niet aan 
beginnen.”

MaRTIN BETSEMa (47) en zijn 
broer Peter (45) zijn respectievelijk 
plaatsvervangend schipper en mo-
tordrijver bij station De Cocksdorp 
en verzorgen de motorencursus 
voor de opstappers van alle sta-
tions waarvan de reddingboot is 
uitgerust met een Volvo-motor. 

“Mijn broer Peter en ik hebben een 
scheepsmotorenreparatiebedrijf 
en zijn gespecialiseerd in Volvo-mo-
toren, die de KNRM ook gebruikt. 
Wij rijden de hele kust af voor 
reparaties van de motoren van de 

Martin Betsema:

Sietse van der Wal:
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Schipperskind

Stom “Het is soms wel stom als mijn vader tijdens een feestje 
wordt opgepiept. Dan gaat hij met de auto naar het boothuis en moeten 
wij lopend terug. Maar ik vind het heel goed dat mijn vader zich inzet 
voor de KNRM, hoor.” 

Avontuur   “Mijn vader wordt denk ik elke maand twee of  
drie keer opgepiept. Vaak gebeurt het midden in de nacht en merk  
ik er niets van. Hij praat bij het ontbijt wel eens over wat er  
gebeurd is, maar hij wil niet alles vertellen.” 

Maar dan echt  “Ik heb afgelopen zomer de  
cursus Junior Beach Patrol gevolgd bij de Reddingsbrigade  
Zandvoort. Maar zodra ik achttien ben, ga ik bij de KNRM.” 

Joshua (12) is de zoon van Jan Willem van den Bout,  
schipper op station Zandvoort. Dat zijn vader regelmatig 
wordt opgepiept, vindt hij geen probleem, alhoewel …  

KIDSPaGINa

Een loslopende koe op het wad, dat kom je niet vaak 

tegen. Texelaars keken dan ook verbaasd op toen ze het 

dier richting de VC-boei bij De Cocksdorp zagen lopen. Ze 

sloegen meteen alarm, waarna schipper Sidny van Zon met 

reddingboot De Zalm in actie kwam. Het was nog best lastig 

om de koe rechtsomkeert te laten maken. Het dier gedroeg 

zich wild en leek al die menselijke belangstelling maar niets 

te vinden. Uiteindelijk lukte het om de koe richting het 

vasteland te drijven. Op de dijk stond de boer al te wachten 

om haar weer naar het veilige weiland te brengen. 

Met behulp van snelle boten en waterscooters 
redden de vrijwilligers van de KNRM mensen en 
soms ook dieren. Zoals laatst een stel bruinvis-
sen bij Noordwijk. Benieuwd hoe zoiets gaat? Op 
www.youtube.com/knrm vind je spectaculaire 
filmpjes van redders in actie (voor de redding van 
de bruinvissen zoek je op ‘bruinvis’).  

Zeekoe?

word lid van
team jonge 
redders

meld je aan via
jongeredders.nl

Spectaculair!

‘Zodra ik  
achtien ben, ga 
ik bij de KNRM’
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Verder naar het zuiden 

kan echt niet
Cadzand

Op de tafel in het boothuis van het allerzui-

delijkste KNRM-station – België begint 500 

meter verderop – staat een koektrommel. 

Daar zitten bijna altijd Verkade-koekjes 

in, zegt plaatsvervangend schipper Eelco 

Basting (33). ”Dat zijn we wel zo’n beetje 

verplicht.” Die opmerking begrijp je pas als 

je weet dat de schenker van de Cadzandse 

reddingboot familie was van de bekende 

Zaanse koekjesfabrikant. Vandaar de naam: 

Winifred Lucy Verkade-Clark. 

Na de briefing in het boothuis gaan de man-

nen van Cadzand (er was ooit een vrouwe-

lijke opstapper, maar die is vanwege de 

liefde naar Deventer verhuisd) het nieuwe 

touchscreen-navigatiesysteem aan boord 

van de Winifred (zoals de boot door de 

bemanning wordt genoemd)  testen. Daar-

naast zal de KNRM in samenwerking met 

de strandwachten van de gemeente Sluis 

en de reddingsbrigade West-Zeeuws-Vlaan-

deren een zwemprestatietocht begeleiden, 

waarbij 27 zwemmers een traject in zee van 

tussen de drie en tien kilometer afleggen. 

Op een prachtige, vrijwel windstille augustusavond oefenen de opstappers van Cadzand met de 
gloednieuwe plotter. Tegelijkertijd houden ze bij een zwemprestatietocht een oogje in het zeil.  
Want de redders komen niet alleen in actie bij nood, ze helpen ook om de veiligheid te waarborgen. 
Tekst: Floris Dogterom  Beeld: Marijke Kodden 

Geintje
De reddingboot Winifred Lucy Verkade-Clark 

uit de Valentijnklasse stuift de Noordzee op. 

Op ongeveer 150 meter uit de kust duiken 

opstappers Rini Smit en Arno Basting op 

dramatische wijze over de tube voor een 

MOB-oefening (man overboord). Zachtjes 

dobberen ze in hun overlevingspakken op 

de doodkalme zee, terwijl de Winifred verder 

vaart. Dan drukt opstapper Henk de Lijser 

op de MOB-knop. Onmiddellijk berekent het 

navigatiesysteem de koers naar de plek waar 

de knop is ingedrukt, en waar in een echte 

noodsituatie ontdekt is dat er iemand over-

boord is. Het blijkt alleen niet zo makkelijk 

om de drenkelingen aan boord te nemen, 

omdat die zich onder aan de boeg vastklam-

pen. De hilariteit aan boord is groot. “Zo’n 

geintje moet kunnen”, zegt schipper Bram 

Nortier, voor wie de uitdrukking ‘pretoogjes’ 

speciaal lijkt uitgevonden. “Maar de dienst-

doende schipper houdt altijd in de gaten of 

het kan; we verliezen de veiligheid natuurlijk 

geen moment uit het oog.”

meld je aan via
jongeredders.nl
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‘De zee is grijs met rimpeltjes’
Cadzand

Zwemmers spotten
Intussen trekken de prestatiezwemmers voorbij, 

begeleid door bootjes van de strandwacht en de 

reddingsbrigade. Vanaf het strand houden de 

mensen in  het kusthulpverleningsvoertuig (KHV) 

van de KNRM een oogje in het zeil. “Het is voor de 

bemanning tegelijkertijd een goede oefening om 

objecten in zee te kunnen traceren”, zegt Bram. 

“De zee is grijs met rimpeltjes. Dat ‘filter je weg’ 

en je gaat op zoek naar onregelmatigheden in 

het patroon. Dat kunnen zwemmers zijn.” Bram, 

die 54 jaar is, zou gezien zijn leeftijd eigenlijk vol-

gend jaar moeten stoppen met actieve dienst aan 

boord. “Ik ben gevraagd of ik nog twee jaar door 

wil gaan. Dat ga ik doen, want het is nog veel te 

leuk. Ik krijg er nog steeds energie uit. Als dat niet 

meer zo is, moet je stoppen.”

Gevraagd
Het begint al wat te schemeren als om 

21.30 de eerste zwemmers arriveren op 

het strand bij het boothuis. Ze worden 

opgevangen door Brams zoon Jacco, die net 

als alle andere opstappers gevraagd is om 

bij de KNRM te komen, zegt Eelco. “Je kunt 

jezelf natuurlijk ook aanmelden, maar bij 

ons reddingstation gaat het nu eenmaal 

zo. Dat zorgt er wel voor dat iemand bij 

de groep past. We hebben dan ook heel 

weinig verloop.” Als Bram meldt dat alle 

zwemmers weer op het strand staan, wor-

den ze uitgenodigd in het boothuis voor 

een douche, soep en worstenbroodjes.  

Ook de Winifred wordt binnengereden  

op haar bootwagen en grondig gepoetst. 

Klaar voor de volgende actie.
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De laatste prestatie-

zwemmers – van wie 

sommigen er 10 kilometer 

op hebben zitten – op weg 

naar het boothuis. Het 

KHV licht ze bij.

Als de laatste zonne-

stralen de wolken bo-

ven de Noordzee in een 

zachtroze gloed zetten, 

trekt de Wini fred nog 

een laatste spurtje.
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KNRM’ER aaN HET WERK
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Naam: Jan van Rees  • Leeftijd: 49 • Beroep: nautisch verkeersleider op de Brandaris / plaatsvervangend 
schipper • KNRM Reddingstation: West-Terschelling  • Reddingboot: Arie Visser

“Op Terschelling zijn we omringd door  
de zee; mensen zeggen vaak dat er 
zout water door onze aderen stroomt. 
Voordat ik verkeersleider op de Bran-
daris werd, heb ik 22 jaar gevaren. De 
belangrijke taak van de KNRM trok me 
toen ook al, en als zeevarende heb ik 
ze ook wel eens nodig gehad. Ik ben nu 
15 jaar vrijwilliger. als de pieper tijdens 
mijn werk gaat, kan ik niet weg. Dat is de 
afspraak met mijn werkgever Rijkswa-
terstaat. Maar ze hebben  me wel een 
keer drie maanden kosteloos uitgeleend 
aan de KNRM, toen er een tijdje geen 
beroepsschipper was. Wat was dat een 
prachtige baan. als ik wel zelf kan gaan, 
ben ik binnen twee minuten aan boord 
van de reddingboot arie Visser. 
De eerste melding van een ongeval 
op Waddenzee of Noordzee komt op 
mijn werk binnen. Ik informeer dan het 
Kustwachtcentrum en adviseer welke 
reddingboot er het best op af kan. Tot 
een reddingboot ter plaatse is, zijn wij 
verantwoordelijk voor de praktische 
coördinatie.” 

‘ De eerste 
melding komt 
bij ons binnen’


