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KNRM: dankzij vrijwilligers
‘Zodra ze een oproep krijgen, laten ze alles uit handen vallen. Onder 

elke omstandigheid gaan ze de zee op, soms bij windkracht tien, om 

mensen in nood te redden. Die jongens zijn eersteklas. Toen een van 

hen mij vroeg of ik Redder aan de wal wilde worden, hoefde ik dus 

niet lang na te denken.’ > pagina 8
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Welkom

Vrijwilligers bij de KNRM  
KNRM-vrijwilligers doen meer dan alleen maar varen. Wie zijn ze en wat doen 
ze in het dagelijks leven? Welkom bij het reddingstation Egmond aan Zee.
Beeld: Lode Greven 
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1. Werner Visser, schipper (ICT/ZZP)
2. Ivar Wijker, walbaas  (commercieel 
 medewerker binnendienst)
3. Ron Zentveld, opstapper/SAR liaison  

(RVR-coördinator/kwaliteitsmedewerker  
Reddingsbrigade Nederland)

4. Sven Wijker, motordrijver (maintenance 
foreman Harsco Metals)

5. Henk Biesboer, coördinator communicatie  
en fondsenwerving (forensisch expert)

6. Peter Dekker, secretaris/penningmeester 
(kantoormedewerker KNRM)

7. Dirk Sander, tractorchauffeur  
(werkvoorbereider installatiebedrijf)

8. Monique Eyben, plaatsvervangend  
ploegleider (kassamedewerker Jumbo)

9. Martijn Visser, ploegleider/SAR liaison  
(eigenaar elektrotechnisch installatiebedrijf)

10.  Anton Bas, helper/reservechauffeur 
 (operator NRG Petten). 

11. Dick van Thiel, plaatsvervangend schipper 
(productiemedewerker Tata Steel)

12. Maikel Zwart, helper (offshore operator)
13. Sandro Vitali, plaatsvervangend schipper 

(eigenaar technisch watersportbedrijf)
14. Cor de Jong, opstapper (medewerker 
 technische dienst Gemeente Bergen)
15. Rick van Vemde, helper (hoofdagent).
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Het jaarlijkse KNRM-benefietgala 
dat op 29 november voor de tiende 
keer werd gehouden, heeft € 544.025 
opgeleverd. Het geld wordt besteed 
aan de veiligheid van de vrijwilligers. 
De donaties werden opgebracht 
door de vijfhonderd gasten, voorna-
melijk via tafelverkoop aan bedrij-
ven en particulieren die de KNRM 
een warm hart toedragen. Door een 
veiling en een loterij werd de op-
brengst nog verder verhoogd. Meest 
opvallende veilingstuk was een 
groepsbezoek aan Het Torentje, met 
een persoonlijke rondleiding door 
minister-president (tevens KNRM- 
donateur) Mark Rutte. Tijdens het 
galadiner konden de gasten genie-
ten van optredens van onder meer 
Vincent Bijlo en de Marinierskapel. 

Recordopbrengst 
Reddersgala 

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

Dhr. G.H.T. Bak, Heiloo, € 70 (reünie) * Mevr. W.A. Meerleveld-van Galen, Amsterdam, € 600 (90ste verjaardag) * Dhr. en mevr. W. Lamoyeur, Peize, € 1.030 (25-jarig huwelijk en beider verjaardag) * Dhr. P.A. Pasterkamp, Urk, € 500, (40 jaar 
dienstverband bij Deltares) * Dhr. en mw. N.A. Verwey, Leeuwarden, € 790 (50-jarig huwelijk) * Mw. M. Honing-Winter, Eindhoven, € 250 (verjaardag) * Dhr. en mw. P.M. Delea, Groningen, € 570 (45-jarig huwelijksfeest) * Dhr. A.P. Kuhne, 
Hoenderloo, € 602 (100ste verjaardag) * Erven van dhr. J. Wolters, Boxmeer, € 667 (in plaats van bloemen bij overlijden) * Dhr. J. Zielhuis, Stolwijk, € 1.145 (80ste verjaardag) * Dhr. J. Smit, Zutphen, € 690 (50-jarig huwelijksfeest) * Café 
Restaurant De Klok, Egmond, (sponsoring diner voor de 60 aanwezige vrijwilligers van het reddingstation) * Erven dhr. B.B. Molenaar, Emmen, € 260 (bij overlijden) * J.P. Kruimel, Warmond, € 460 (65ste verjaardag) * T.L. Raven, Delft,  
€ 860 (25-jarig partnerschap) * H. Brandts-Buys, Annen, € 650 (bereiken 65-jarige leeftijd) * Coop Westvoorn, Stellendam, € 2.430 * E.J. van Marle, Spijkenisse, € 300 (reddingvesten voor Ameland) * E.A.M. Mooijekind, Velserbroek, € 300 (40-jarig 
huwelijk) * A. Bastiaan, Heemskerk, € 535 (in plaats van bloemen bij overlijden) * Habbeké Shipyard, Volendam, € 6.000 (schenking hydraulische lier) * Mevr. A.S. Klaver-de Jong, Warmond, € 625 (verjaardag)

Loffelijke initiatieven 

Met de fundrunner app kunt u 
dagelijkse activiteiten waarmee 
u buiten kilometers maakt (zoals 
wandelen, fietsen, skeeleren maar 
ook zeilen) omzetten in een dona-
tie voor de KNRM. Het enige dat 
u hoeft te doen om een donatie 
mogelijk te maken, is een bericht 

plaatsen op Facebook of Twitter. 
In dat bericht staat uw activiteit 
met opbrengst en een dankbe-
richt aan uw sponsor. U hoeft 
geen sponsoren te zoeken.  
Dat is al voor u gedaan. Meer 
informatie: www.fundrunner.nl

Bewegen en goed 
doen voor de KNRM

STAPPEN:
Zet fundrunner aan 

kies goed doel

kies sponsor

maak kilometers

 deel je prestatie  

op social media

donatie voltooid
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Luxaflex sponsort 
KNRM Hindeloopen

Vereeniging de Prins Hendrik Stichting doneerde eind 2014 € 7.800 
 voor het opleiden van nieuwe bemanningsleden. Enkele weken eerder 
had St. Helden der Zee-Fonds Dorus Rijkers al € 78.000 overgemaakt 
voor hetzelfde doel. Beide fondsen zijn met nog enkele andere 
stichtingen verenigd in de Samenwerkende Maritieme Fondsen  
www.samenwerkendemaritiemefondsen.nl. De fondsen zijn trouwe 
begunstigers van de KNRM. 

Het verblijf van de bemanning van 
KNRM-station Hindeloopen is fraai 
en geheel in oude stijl opgetrokken. 
Dat blijkt ook een nadeel te hebben: 
door de 22 ramen wordt het er in de 
zomer erg warm. Vooral op de schip-
perszolder, waar de temperatuur op 
kan lopen tot boven 25˚C. Na twee 
warme zomers kwam opstapper 
Henri Glashouwer in actie. Hij legde 

contact met plaatsgenoot Michael 
Bonnouvrie, accountmanager bij 
Luxaflex Nederland. Dat leverde 22 
op maat gemaakte jaloezieën op, 
die onder de kostprijs aangeboden 
werden. De KNRM’ers zijn hier erg 
blij mee. Als tegenprestatie heeft 
Luxaflex Nederland vergaderd in  
het verblijf om zo zelf het effect  
van de zonwering te ervaren. 

Maritieme fondsen 

Dhr. G.H.T. Bak, Heiloo, € 70 (reünie) * Mevr. W.A. Meerleveld-van Galen, Amsterdam, € 600 (90ste verjaardag) * Dhr. en mevr. W. Lamoyeur, Peize, € 1.030 (25-jarig huwelijk en beider verjaardag) * Dhr. P.A. Pasterkamp, Urk, € 500, (40 jaar 
dienstverband bij Deltares) * Dhr. en mw. N.A. Verwey, Leeuwarden, € 790 (50-jarig huwelijk) * Mw. M. Honing-Winter, Eindhoven, € 250 (verjaardag) * Dhr. en mw. P.M. Delea, Groningen, € 570 (45-jarig huwelijksfeest) * Dhr. A.P. Kuhne, 
Hoenderloo, € 602 (100ste verjaardag) * Erven van dhr. J. Wolters, Boxmeer, € 667 (in plaats van bloemen bij overlijden) * Dhr. J. Zielhuis, Stolwijk, € 1.145 (80ste verjaardag) * Dhr. J. Smit, Zutphen, € 690 (50-jarig huwelijksfeest) * Café 
Restaurant De Klok, Egmond, (sponsoring diner voor de 60 aanwezige vrijwilligers van het reddingstation) * Erven dhr. B.B. Molenaar, Emmen, € 260 (bij overlijden) * J.P. Kruimel, Warmond, € 460 (65ste verjaardag) * T.L. Raven, Delft,  
€ 860 (25-jarig partnerschap) * H. Brandts-Buys, Annen, € 650 (bereiken 65-jarige leeftijd) * Coop Westvoorn, Stellendam, € 2.430 * E.J. van Marle, Spijkenisse, € 300 (reddingvesten voor Ameland) * E.A.M. Mooijekind, Velserbroek, € 300 (40-jarig 
huwelijk) * A. Bastiaan, Heemskerk, € 535 (in plaats van bloemen bij overlijden) * Habbeké Shipyard, Volendam, € 6.000 (schenking hydraulische lier) * Mevr. A.S. Klaver-de Jong, Warmond, € 625 (verjaardag)

Loffelijke initiatieven 

Aan mij de eer het voorwoord te schrijven van deze vrijwil-

ligerseditie. Verbonden zijn aan de KNRM, of dat nu als opstap-

per is of als donateur: in mijn ogen zijn ze even belangrijk. De 

KNRM heeft misschien wel de meest professionele vloot ter 

wereld en dat zonder een cent subsidie! In de bijna acht jaar 

dat ik opstapper ben, heb ik veel meegemaakt. Veel succesvolle 

reddingen, maar ook die minder goed afliepen. Zoals het zinken 

van de Baltic Ace tijdens sinterklaasnacht twee jaar geleden, 

met elf slachtoffers. En eind vorig jaar raakte hier in Breskens 

een auto te water. We hebben nog gereanimeerd maar het 

mocht voor de bestuurder helaas niet baten. Materiële schade 

is erg maar valt in het niet bij menselijk leed. Hoe professioneel 

de organisatie of hoe avontuurlijk het werk ook is: daar moet je 

wel tegen kunnen. Het mooie is dat we elkaar bij zulke gebeur-

tenissen extra in de gaten houden. 

 
Ik zet me graag in voor de KNRM. Het mooiste blijft voor mij  

de dankbaarheid en de blijdschap van mensen die je uit een 

noodsituatie redt. Laatst hielpen we midden in de nacht een 

Finse zeilster uit de brand. Eenmaal veilig op de kade, pakte  

ze een collega-opstapper beet en zei in gebrekkig Nederlands: 

‘Ik hou van jou.’ Dat geeft zo veel energie! Dan maakt het niet 

meer uit dat je die nacht je bed amper hebt gezien. 

Voor Breskens en diverse andere stations geldt dat er altijd 

vrijwilligers bij kunnen. Kijk voor informatie op www.knrm.nl

Trots

Rino van Voren

opstapper/plaatsvervangend  

schipper reddingstation Breskens

‘Dan maakt het niet meer uit dat je 

die nacht je bed amper hebt gezien’

Rino van Voren
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KNRM journaal

Op 20 september werd op  
KNRM-station Texel een nieuwe 
reddingboot gedoopt én werd 
het daarbijbehorende drijvende 
boothuis geopend. De reddingboot 
werd gefinancierd uit de nalaten-
schap van de heer J.J. Hillen, in 

leven zeeman op de koopvaardij 
en actief zeiler. De reddingboot is 
vernoemd naar een van zijn voor-
vaders: Cornelis Dito, oud-redder  
in Den Helder. Het drijvende boot-
huis kon worden gebouwd dankzij 
de nalatenschap van mevrouw  

J. Dinkelman-Eibink, die net als 
haar echtgenoot bij de KNSM 
werkte en een trouw donateur  
van de KNRM was. In de naam  
van het boothuis wordt haar  
voornaam gecombineerd met  
het water: Aqua Julia. 

Op 11 oktober is het vernieuwde boothuis van 
KNRM-station Urk geopend. Het is vernoemd naar 
Albert van Veen, die in 1966 een van de grondleggers 
van het station was. De in 2012 op 97-jarige leeftijd 
overleden ‘Appien Snel’ was een van de laatsten die 
nog kon vertellen over de tijd dat Urk een eiland 

was. Het nieuwe boothuis biedt onderdak aan de 
reddingboot Hendrika Pieternella. De uitrukpro-
cedure vanuit het vernieuwde boothuis verloopt 
aanmerkelijk sneller dan gebruikelijk, dankzij de 
multifunctionele bootlift die ook voor onderhoud 
kan worden gebruikt. 

De KNRM is 
present op 
Boot Holland 
(6-11 februari)  
en Hiswa 
(11-15 maart).

Feest op Texel

In het afgelopen jaar heeft de 
KNRM via sites en diverse bladen 
fondsenwervingsacties gevoerd 
onder watersporters. Wie nieuwe 
donateur werd, kreeg als dank een 
wimpel toegestuurd. Naar aanlei-
ding daarvan vroegen reguliere 
donateurs zich af waarom zij geen 
wimpel kregen. Daarom nog even 
een uitleg bij de actie: de wimpel 
wordt alleen cadeau gegeven bij 
speciale fondsenwervende acties. 
Los daarvan is de KNRM-jaarwim-
pel een verkoopproduct. Wilt u 
hem straks weer in de wind zien 
wapperen? Bestel hem nu online  
in de KNRM Reddingwinkel! 

Wimpelvragen

Nieuw boothuis 
KNRM-station Urk 

Meld u aan 

voor de KNRM-

nieuwsbrief via  

www.knrm.nl/

nieuwsbrief
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Eind oktober werd het nieuwe drijvende 
boothuis van reddingstation Dordrecht-Noord 
officieel geopend. Reddingsbrigade Dordrecht 
en KNRM Dordrecht zitten nu samen onder 
één dak. Het is het laatste boothuis dat is ont-
worpen door Jan Timmerman, die zich tiental-
len jaren vrijwillig als architect voor de KNRM 
inzette en in april 2014 overleed. Het nieuwe 
boothuis is naar hem vernoemd. In aanwe-
zigheid van de kleinkinderen verrichtte Jan 
Timmerman junior de openingshandeling. Het 
nieuwe boothuis is gerealiseerd dankzij een 
schenking van het Dorus Rijkers Fonds, dat het 
reddingwerk in de breedste zin van het woord 
op zee en het ruime binnenwater steunt. 

Opening 
boothuis 
Dordrecht 

Op www.knrm.nl/2014 
vindt u het actuele 

jaaroverzicht in beeld 
en geluid

Uit de meer dan tweehonderd inzendingen voor 
Foto van het Jaar 2014 ‘Kruip in de huid van een 
echte redder’ zijn drie winnaars gekozen. 

Zij hebben een vaartocht met de Nh1816 
gewonnen en krijgen daarover persoonlijk 
bericht. Kijk op de website voor de eervolle 
vermelding van zeven andere fotografen. 

Winnaars KNRM 
Foto van het jaar 2014 

DICK RIESMEIJER 
NICO VAN AMSTEL 

MARIO RENTMEESTER
1 

2 3
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Vrijwilligersportretten

Hun inzet is onbetaalbaar

FRANCINE GISKES (63), burgemeester van Texel: ‘Het is hier gebrui-
kelijk dat de burgemeester ook voorzitter is van het KNRM-red-
dingstation. In november 2009 werd ik als burgemeester geïnstal-
leerd en niet lang daarna zat ik al op een reddingboot. Windkracht 
negen. Maar ik hou erg van zeilen, dus ik was wel wat gewend. 
Mooi aan de KNRM vind ik de no-nonsensementaliteit. Zodra ze 
een oproep krijgen, laten de vrijwilligers meteen alles uit hun han-
den vallen. Zo ook toen er in december 2012 een bultrug op Texel 
strandde. Ze hebben toen nog fanatiek geprobeerd om haar met 
een enorm net weer de zee in te trekken. Dat was echt met gevaar 
voor eigen leven, want één zwiep van zo’n enorme staart en je 
bent weerloos. Achteraf hebben we het er nog wel over gehad of 
dat nog verantwoord was.’

‘ Ik ben wel wat gewend, 
maar een bultrug …’

‘ Heel anders dan  
het bedrijfsleven’
JAAP WIJKER (71) uit Castricum zat zes jaar op de grote vaart, werkte  
26 jaar bij de Hoogovens, zat tien jaar op de vrachtwagen en is inmid-
dels alweer wat jaartjes met pensioen: ‘Ik ben elke donderdag bij KNRM 
IJmuiden te vinden. Dan help ik de technische dienst een handje. Mijn 
groot rijbewijs komt ook nog goed van pas: ik rijd namelijk regelma-
tig naar reddingstations om KHV’s, kusthulpverleningsvoertuigen, te 
verwisselen. Dat doe ik al ruim elf jaar met veel plezier. De KNRM steekt 
heel anders in elkaar dan het bedrijfsleven. Neem bijvoorbeeld die keer 
dat ik de vrachtwagen voor de opslag had geparkeerd en aan het eind 
van de dag zag dat hij weg was. Ik naar de werkplaats om dat te melden. 
Hadden zij hem stiekem verplaatst. Met dat soort geintjes moet je als 
vrijwilliger dus ook rekening houden. Het is echt net familie.’

De KNRM steunen kan op allerlei manieren. Je hoeft geen stoere 
zeebonk te zijn om veel voor de organisatie te betekenen.  
Tekst: Menno de Boer  Beeld: Marijke Kodden, Ruben Meijerink, e.a.
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‘ Windkracht tien,  
ik weet hoe dat is’

‘ Ik zie van dichtbij 
wat de redders 
betekenen’
ALLIE SIMONIS (58) uit Scheveningen is eigenaar 
van een viswinkel: ‘We zitten hier aan de haven en 
de mannen van de KNRM zijn onze buren. Ze komen 
hier regelmatig een visje halen. Een aantal van hen 
ken ik dus goed. En als er een noodsituatie is, zie ik 
ze één voor één voorbij rijden. Even later gaan ze 
dan met de reddingboot de zee op. Dat gaat altijd 
razendsnel. Zelf vaar ik niet, maar omdat ik er zo 
dicht op zit, zie ik wel goed hoe de KNRM zich inzet 
om mensen in nood te redden. Dat is natuurlijk heel 
belangrijk werk. Toen een van de redders mij laatst 
vroeg of ik donateur wilde worden, hoefde ik dus 
niet lang na te denken.’

GERRIE VAN HEEST (75) uit Castricum is al vijftig jaar 
donateur: ‘Op mijn achttiende ging ik naar een nicht in 
Canada. Tijdens de bootreis naar New York begon het 
te stormen. Volgens de bemanning was er niets aan de 
hand, maar ze gingen binnen wel van alles vastzetten. 
Ik ben nog een tijd op het dek gebleven. Op een gege-
ven moment ging het zo tekeer dat ook ik naar bene-
den moest en net als alle andere passagiers zeeziek 
werd. Eenmaal aan wal hoorde ik dat het windkracht 
tien was geweest. Die reis was dus gevaarlijker dan de 
bemanning ons had doen geloven. Daar moet ik altijd 
aan denken als ik hoor dat de vrijwilligers van de KNRM 
weer een reddingsactie hebben gedaan. Zij gaan onder 
elke omstandigheid de zee op, ook bij windkracht tien. 
Bewonderenswaardig.’
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‘ Door de verhalen gaat 
het nog meer leven’

‘ Ik geef nu lezingen,  
ook verder in het land’
BAS DEN BRAVEN (68) uit Dordrecht, voormalig KPN-telecom-
technicus en inmiddels gepensioneerd: ‘Om een betere  
conditie te krijgen ging ik in de jaren tachtig zwemmen bij de 
reddingsbrigade. Op een gegeven moment kwamen ze met een 
defecte marifoon aanzetten. Of ik die misschien kon repareren. 
Hun enthousiasme werkte aanstekelijk en de stap was snel 
gemaakt. Jarenlang ben ik schipper geweest bij de reddings-
brigade. Maar toen we zeven jaar geleden overgingen naar 
de KNRM, was ik de leeftijdsgrens al gepasseerd om te blijven 
varen. Sindsdien ben ik pr-coördinator voor station Dordrecht. 
Daarnaast geef ik regelmatig lezingen, vaak in de regio, maar 
ook verder in het land. En aangezien ik zelf een watersporter 
ben, meer ik ook regelmatig aan in de buurt van andere red-
dingstations. Dat is het mooie van de KNRM: het is een grote 
familie en je wordt overal warm onthaald.’

AD DE ZWART (57) uit Almere, conducteur bij de NS: ‘Het is 
wel eens voorgekomen dat ik als Rinus Redder op een beurs 
heb rondgelopen. Dat pak is erg warm en praten mag je niet. 
Zo veel heb ik dus over voor de KNRM. Maar meestal sta ik 
in normale kleding achter de stand, bijvoorbeeld tijdens de 
HISWA. Ik vind het heerlijk om bezoekers enthousiast te ma-
ken en ze over te halen om donateur te worden. Vaak vertel 
ik ook verhalen over hoe het reddingwerk er in vroegere 
tijden aan toeging. Dan gaat het allemaal nog meer leven. 
Thuis heb ik een verzameling historische boeken en oude 
jaargangen van De Reddingboot liggen. Ik volg de actuele 
berichtgeving van de reddingstations via Facebook en Twit-
ter. En omdat ik standaard drie KNRM-pins op de stropdas 
van mijn conducteurspak draag, is de KNRM ook in de trein 
vaak onderwerp van gesprek.’



ALIES FLOOR, gepensioneerd medicijnonderzoekster 
uit Bennebroek, wilde om fiscale redenen schenkin-
gen doen: ‘Ik pakte het telefoonboek en ging goede 
doelen bellen. Bij de KNRM had ik binnen een minuut 
de directeur aan de lijn. Uit gesprekken met hem 
ontstond het idee om een reddingboot te bouwen. De 
Evert Floor, vernoemd naar mijn overleden man. Dat 
vond ik geweldig, te meer omdat Evert altijd heeft 
gezeild. Inmiddels is de Evert Floor gestationeerd in 
Elburg. Daar ben ik héél gelukkig mee; die jongens 
zijn eersteklas. Trouwens, ik ben bij de KNRM sowieso 
nog geen onaardige mensen tegengekomen.’ 

‘ Reddingboten bouwen 
en bunkerbootjes 
beheren’

‘ Die jongens  
zijn eersteklas’ 

DIRK DE WAART (64) uit Edam, botenbouwer: ‘Ik 
werk bij jachtbouw Habbeké, het bedrijf van mijn 
broer. We bouwen onder andere reddingboten voor 
de KNRM. Ik heb dus regelmatig contact met de 
redders. En van het een kwam het ander. Vandaar 
dat ik nu als vrijwilliger de bunkerbootjes in deze 
omgeving beheer. Ik ga regelmatig bij de winkels en 
andere locaties langs om namens de KNRM het geld 
op te halen dat ze via de collecte hebben opgehaald. 
Dat is natuurlijk niet alleen een kwestie van het 
geld innen, ik maak ook altijd een praatje. Gespreks-
stof genoeg, want bijna alles wat ik doe, staat in het 
teken van boten.’ Steun de KNRM! 

Dat kan op verschillende manieren: door vrijwilliger te worden of 
door financiële steun als Redder aan de wal. Bekijk de verschillende 
mogelijkheden via www.knrm.nl/steun-ons 
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Achter de schermen • KHV

Robuuste doordouwer
Een kusthulpverleningsvoertuig wordt ingezet voor hulpverleningen op het strand en in het duingebied.  

Vaak in samenwerking met andere hulpverleningsdiensten die niet over voertuigen beschikken die  

buiten de verharde wegen kunnen worden ingezet.
Beeld: Ivo van IJzendoorn

Robuuste doordouwer
Een kusthulpverleningsvoertuig wordt ingezet voor hulpverleningen op het strand en in het duingebied.  

Vaak in samenwerking met andere hulpverleningsdiensten die niet over voertuigen beschikken die  

buiten de verharde wegen kunnen worden ingezet.
Beeld: Ivo van IJzendoorn

1   COMMUNICATIESET  
(inclusief C2000-set) voor het contact 
met de Kustwacht, de scheepvaart,  de 
reddingboot en de hulpdiensten aan wal.  

2   LICHTOPSTELLING  
met een aggregaat om ook in het  
donker door te kunnen werken.

3   KUIPBRANCARD om slachtoffers uit 
lastig toegankelijke plaatsen te halen.

4   NEKKRAAG 
Voor het stabiliseren van slachtoffers.

5   Met de LIER worden auto’s  
van hulpverleningsdiensten, strand-
tentbevoorraders en ongenode 
strandgasten losgetrokken. 

6   De ZUURSTOFKOFFER wordt 
afhankelijk van de aard van de melding 
meegenomen. Meestal behoort deze tot de 
standaarduitrusting van de reddingboot.

7   De categorie ‘EXTRA’ bestaat  
uit 30 losse items variërend van  
een bijl tot een lijkenzak.

8   Met het ZOEKLICHT op  
de cabine wordt de kustlijn  
afgespeurd naar drenkelingen.

7 1
2

3

4

6

8

5

Een deel van  
de inventaris:
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DEN HELDER EN 
CALLANTSOOG_24 
OKTOBER_WIND ZW6_INZET 
REDDINGBOTEN JOKE 
DIJKSTRA EN KOEN OBERMAN

‘ Gaan 
tot het 
randje’



DE MEEST ACTUELE REDDINGRAPPORTEN VINDT U OP WWW.KNRM.NLLOGBOEK 

‘ We zijn tot het randje van ons  
kunnen gegaan’ 

Daarom wordt in overleg met de 
Hurricane besloten om na het 
Stortemelk een rustig plekje op te 
zoeken in de Vliesloot. Daar neemt 
de reddingboot de vrouw en de 
opstapper over van de boot en zet 
koers naar de haven van Vlieland, 
waar een door het KWC gealar-
meerde ambulance klaar staat. Die 
brengt de vrouw naar de huisarts 
voor een paar hechtingen. De pa-
tiënt wordt teruggebracht naar de 
Frans Hogewind, die vervolgens ‘de 
achtervolging’ op de Hurricane en 
de boot inzet. Die zijn op weg naar 
Harlingen. Halverwege de Blauwe 
Slenk kan de vrouw weer aan 
boord van haar eigen schip worden 
overgezet. ‘Die nacht en ochtend 
waren we een soort van wateram-
bulance met haal- en brengservice’, 
merkt Spanjer op.

Hardleers type
DEN OEVER, DEN HELDER EN_
TEXEL_25 AUGUSTUS_ WIND W1_
INZET REDDINGBOTEN JOHANNA 
MARGARETA, JOKE DIJKSTRA  
EN CORNELIS DITO

Om 00.04 uur op een maandagoch-
tend gaan bij de vrijwilligers van Den 
Oever de piepers af. De moeder van 
een van de twee opvarenden van 
een klein bootje heeft alarm gesla-
gen, omdat haar dochter nog niet 
in Den Oever is gearriveerd. Degene 
die het bootje bestuurt, is een man 
die een tocht van tientallen jaren 
geleden nog eens een keertje wilde 
overdoen. De reddingboot Johanna 
Margareta en de eveneens opge-
trommelde Joke Dijkstra en Cornelis 
Dito uit Den Helder en Texel maken 
zoekslagen. Het bootje blijkt aan de 
grond gelopen op een plek waar de 

Haal- en  
brengservice
TERSCHELLING PAAL 8_ 
16 AUGUSTUS_WIND NW5_ 
INZET REDDINGBOOT  
FRANS HOGEWIND

Kwart voor 5 ’s ochtends, prio 2, 
vaartuig met stuurproblemen 
nabij de Otto-boei, 3 mijl ten 
noordwesten van station Paal 
8. De golfhoogte is twee meter. 
Als de Frans Hogewind arriveert, 
blijkt niet alleen dat het zeiljacht 
zijn roer heeft verloren, maar ook 
dat de tweekoppige bemanning 
van het zeiljacht al een sleep van 
commerciële berger de Hurricane 
heeft aangenomen. ‘Die mensen 
zijn donateur van de KNRM en 
vroegen om hulp’, zegt schipper 
Henk Spanjer. ‘Ze hadden aange-
nomen dat wij het waren, maar 
konden het in het donker niet 
goed zien. En als je de sleeptros 
eenmaal hebt aanvaard, dan zit je 
vast aan de kosten die de berger 
in rekening gaat brengen.’ De 
redders vergewissen zich ervan 
dat alles in orde is en keren terug 
naar Paal 8. Als ze bijna bij het 
strand zijn, horen ze in de com-
municatie tussen de boot en 
de Hurricane dat de vrouw aan 
boord van de boot een hoofd-
wond heeft opgelopen; ze is door 
een heftige scheepsbeweging in 
de kajuit gelanceerd en heeft zich 
daarbij gestoten. Spanjer besluit 
terug te keren naar de boot. Een 
opstapper met een EHBO-koffer 
wordt overgezet, want de vrouw 
is duizelig. Hij verbindt haar 
wond en controleert de medische 
situatie. Vanwege de ruwe zee 
lijkt het de KNRM’ers niet ver-
standig de vrouw over te laten 
stappen op de Frans Hogewind. 

schipper van de inmiddels ook gear-
riveerde Koen Oberman of deze mis-
schien kans ziet de sleeptros over 
te brengen. Voor zijn bemanning is 
dit stukje zee echter ook te slecht. 
Daarom probeert de Joke Dijkstra 
het zelf, tot vijf keer toe. Als de red-
ders uit Den Helder zich opmaken 
voor een laatste poging, blijkt de 
kotter uit zichzelf losgekomen te 
zijn. De Koen Oberman gaat retour 
naar Callantsoog en de Joke Dijkstra 
zet twee opstappers over op de kot-
ter, voor hand- en spandiensten. Om 
05.46 uur blijkt de Koen Oberman 
in de problemen te zitten door een 
uitgevallen motor. De Joke Dijkstra 
neemt de twee opstappers terug 
aan boord en spoedt zich naar de 
Koen Oberman, om die te begelei-
den naar Den Helder. Om 06.15 uur 
meert de Joke Dijkstra af. Binnen 
is het een grote puinhoop, omdat 

twee opstappers hun maaginhoud 
aan de stuurhut hebben toever-
trouwd. ‘Bij deze actie zijn we tot 
het randje van ons kunnen gegaan’, 
zegt De Jong. ‘Er wordt wel eens 
gezegd: de KNRM is toch geen ber-
gingsmaatschappij? Maar als we die 
kotter hadden laten wachten op een 
berger, had hij kapot kunnen slaan, 
waardoor mensen te water hadden 
kunnen raken. Dat zou het voor hen 
en voor ons alleen maar gevaarlijker 
hebben gemaakt. Voor een stuk ijzer 
of plastic ga je niet tot het uiterste. 
Maar voor mensenlevens wel.’

In het holst van de nacht slaat een 
Wieringer kotter alarm bij het KWC. 
Het schip is vlak bij de S6A-boei ter 
hoogte van Huisduinen aan de grond 
gelopen, bij zandbankengebied de 
Haaksgronden. Uit het logboek van 
schipper Michel de Jong van de Joke 
Dijkstra: ‘04:40 ter plaatse. De kotter 
ligt precies op het talud nabij het 
oude Westgat en hier staan flinke 
grond- en kruiszeeën. De brekers en 

zeeën slaan over het achterschip 
van de kotter heen.’ De Joke Dijkstra 
probeert zo dicht mogelijk bij de 
vissersboot te komen om een sleep-
verbinding tot stand te brengen. 
Maar omdat het vistuig van de kotter 
gedeeltelijk overboord hangt en 
de bomen naar buiten staan, is het 
lastig manoeuvreren, om nog maar 
te zwijgen van de zware grondzeeën 
die over het dek van de reddingboot 
lopen. Een opstapper spoelt bijna 
overboord en de anderen liggen 
boven op elkaar tegen de drenkelin-
genklep aan. De Jong vraagt aan de 

Levens op het spel
DEN HELDER EN CALLANTSOOG_24 OKTOBER_WIND 
ZW6_INZET REDDINGBOTEN JOKE DIJKSTRA EN 
KOEN OBERMAN

>>
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DE MEEST ACTUELE REDDINGRAPPORTEN VINDT U OP WWW.KNRM.NL
Achteraf

IJMUIDEN_4 OKTOBER 2014_WIND NW7_
INZET REDDINGBOTEN ADRIAAN HENDRIK
EN KOOS VAN MESSEL 

Ten tijde van de melding leek er – letterlijk 

– geen vuiltje aan de lucht, behalve dat er 

aanvankelijk onduidelijkheid was over de 

positie van het jacht. ‘Eenmaal onderweg 

hoorden we waar het zich bevond, op ruim 

20 mijl uit de kust!’ 

De Adriaan Hendrik vond het jacht en zette 

bij aankomst twee opstappers – Rick en 

Sandro – over. Het jacht, de  Ocean 11, had 

problemen met de fok, het roer en de kiel. 

Nadat opstapper Sandro eerst had gepoogd 

de fok vast te zetten, zette de sleep koers 

richting IJmuiden. Aanvankelijk verliep dat 

zoals altijd, maar de redders wisten toen 

al dat er een front op hen afkwam. ‘Wat we 

niet wisten, was dat het zó extreem zou 

worden. Eerst trok de wind aan, toen vielen 

de eerste spetters en daarna liep de buiten-

temperatuur snel op, wat een voorbode is 

voor een zware onweersbui.’ Uiteindelijk 

zagen de redders zelfs een zwarte rolwolk 

naderen. ‘Van noord naar zuid, er was geen 

ontkomen aan.’ De wind trok aan naar 

noordwest 7, de golfhoogte liep op en al snel 

ging het zeiljacht plat. Vissers eerste reactie 

was: lijn kappen en mensen eraf! Maar toen 

de reddingboot de sleeptros liet vieren, 

werd het scheepje direct weer platgegooid. 

‘Losgooien was levensgevaarlijk voor de 

zeilers. Het roerloze scheepje zou daarmee 

een speelbal van de golven worden. We 

konden niet anders dan de sleep op koers 

houden, recht tegen de zee op, daarmee 

steeds verder van huis gaand.’ 

Visser riep de assistentie in van redding-

boot Koos van Messel uit IJmuiden. ‘Ik heb 

hen toegeroepen dat ze vanaf de steiger 

vol gas moesten geven. Verder is er weinig 

meer gepraat. Mijn eerste boodschap was 

alleszeggend.’ Wachtend op hulp probeerde 

Visser contact te houden met Rick en 

Sandro, zijn mannen op het jacht. ‘Dat was 

moeilijk genoeg. Van tijd tot tijd moest San-

dro de microfoon van zijn porto uitzuigen, 

álles zat daar vol met water.’ Daarna ging 

het snel. In een paar runs haalde de Koos 

van Messel twee zeilers, twee honden én 

de twee redders van het jacht, nadat eerst 

het scheepje veilig voor anker was gegooid. 

‘Iedereen was in veiligheid; een enorme last 

viel van mijn schouders’, zo herinnert de 

ervaren schipper zich. ‘In IJmuiden werden 

we herenigd met Rick en Sandro. Dat was 

zo’n intens moment! Pas later zagen we op 

foto’s dat we in de stromende regen stonden 

te praten. We hadden dat toen niet in de 

gaten.’ Op de nieuwjaarsreceptie ontving de 

bemanning voor deze actie een tevreden-

heidsbetuiging van de Raad van Toezicht 

van de KNRM. 

‘ De sleep losgooien was 
levensgevaarlijk. Het 
scheepje ging direct plat’  

Tekst: Edward Zwitser  Beeld: Thomas Steenvoorden 

Werner Visser heeft na 22 jaar KNRM 
het meeste wel gezien. Toch schiet de 
‘film’ van 4 oktober 2014 op gezette 
tijden weer aan hem voorbij. ‘We 
belandden met onze sleep in een 
wasmachine. Er was overal water!’ 
Uiteindelijk werden twee mensen en 
twee honden veilig aan wal gezet. 
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>> Johanna Margareta niet kan komen. 
Om het te bereiken moeten twee 
opstappers nog zeker zevenhonderd 
meter door het waddenslik banjeren. 
Bij het bootje aangekomen, blijken 
de twee opvarenden de zaak minder 
onder controle te hebben dan ze 
hebben doen voorkomen. Vooral de 
vrouw heeft het behoorlijk koud. 
Ze moeten dus van boord, maar de 
man heeft zijn voet in het gips en 
kan de zevenhonderd meter naar de 
reddingboot onmogelijk overbrug-
gen. Vanaf de wal brengen andere 
KNRM’ers een brancard, waarna de 
opstappers de man op het brancard 
over het wad slepen. De vrouw kan 
wel lopen, maar moet de laatste 
meters op de rug van een van de 
vrijwilligers door het water. Een paar 
weken later blijkt de man van het 
hardleerse type te zijn. In hetzelfde 
bootje maakt hij de terugtocht, dit 
keer met vier man. Men slaat alarm 
omdat het bootje water zou maken, 
maar als de Joke Dijkstra arriveert 
blijkt er weinig aan de hand te zijn. 
Om niet na 10 minuten wéér voor 
niks gebeld te worden, besluit de 
schipper om de opvarenden toch 
van boord te halen en het bootje 
naar Den Helder te slepen. 

Mosselkor 
tegen hoofd 
HARLINGEN_26 AUGUSTUS_WIND 
O4_INZET REDDINGBOOT WIE-
CHER EN JAP VISSER-POLITIEK
Op de kotter YE20 heeft een 
bemanningslid de mosselkor 
van tussen de honderd en hon-
derdvijftig kilo in vrije val op het 
achterhoofd gekregen. De schip-
per van de vissersboot wil naar de 

terechtgekomen. Hoewel de man 
(30) meer dan een uur onder water 
heeft gelegen, probeert ambulance-
personeel hem toch te reanimeren. 
Daarna vervoeren ze hem naar het 
ziekenhuis, waar hij volgens proto-
col wordt opgewarmd. In de loop 
van de ochtend krijgen de Elburger 
vrijwilligers het bericht dat de man 
is overleden. ‘Het lijkt er sterk op 
dat er sprake was van een cold 
shock’, zegt schipper Edwin Mep-
pelink. ‘De groep had de hele avond 
zitten feesten in de warme kajuit. 
Als je je lichaam dan plots aan kou 
blootstelt, kan het gebeuren dat 
je even het bewustzijn verliest. Op 
het land is dat niet erg. Het gebeurt 
ook wel dat mensen vanuit een 
warme discotheek in de kou komen 
en neervallen. Na een paar minuten 
komen ze dan weer bij. Maar in het 
water kan het fataal zijn.’

In paniek
VEERE_21 SEPTEMBER_WIND 
NW5_INZET REDDINGBOOT 
ORANJE

Een paar bemanningsleden van 
station Veere zitten na een actie 
na te praten met twee zeilers over 
de risico’s van onderkoeling; hun 
zeilboot was omgeslagen. Op dat 
moment gaat de pieper: prio 1, een 
zwemmer in het Veerse Meer in 
problemen. Het KWC meldt dat het 
om een onderkoelde zeiler gaat. 
Noordwest 5 bleek te veel te zijn 
geweest voor de Laser, een klein 
zeilbootje, dat een paar keer was 
omgeslagen. De zeiler was daar-
door in paniek geraakt en uitein-
delijk op de kant gekropen. Daar 
bellen omstanders 112, die er een 

huisarts in Harlingen. Maar dat is 
nog twee uur varen en het slacht-
offer heeft mogelijk een ernstig 
trauma. De reddingboot Wiecher 
en Jap Visser-Politiek gaat erop af, 
doet de man een nekkraag om en 
haalt hem met de wervelplank van 
boord. Daarna gaat het rap naar 
Kornwerderzand, waar de ambu-
lance al klaar staat.

Tragische afloop 
zwempartij
ELBURG_5 SEPTEMBER_WIND 
ZW2_INZET REDDINGBOOT  
EVERT FLOOR
Een weekendje weg eindigt voor 
een van de zeven opvarenden van 
een huurboot op de meest tragische 
wijze die je maar kunt bedenken. 
In de nacht van donderdag 4 op 
vrijdag 5 september gaan de piepers 
in Elburg af: prio 1, persoon te 
water in het havenkanaal, nabij het 
boothuis van de KNRM. Als de Evert 
Floor uitvaart, horen de opstappers 
geroep van de Duitse opvarenden 
van het motorjacht. De politie is 
al ter plaatse en wijst de plek aan 
waar een van de mannen in het 
water zou liggen. Hoe hij precies 
te water is geraakt, is onbekend. 
De reddingboot Evert Floor maakt 
direct zoekslagen om de boot 
heen om de drenkeling te traceren, 
terwijl de brandweer van Elburg 
vanaf de steiger zoekt. De inmiddels 
uit Zwolle gearriveerde brandweer-
duikers maken een eerste zoekslag 
onder water. Dat levert niets op 
en daarom wordt het motorjacht 
van zijn plek gehaald. Vlak daarna 
wordt het slachtoffer gevonden; 
hij was inderdaad onder de boot 

motorambulance op afstuurt. De 
ambulancebroeder wikkelt de man 
in foliedekens en stabiliseert hem. 
Omdat het voor de motorambulan-
ce al een hele toer is geweest om 
de onfortuinlijke zeiler te bereiken, 
wordt besloten hem met de Oranje 
naar jachthaven Oranjeplaat in 
Arnemuiden te transporteren. 
De ambulancebroeder gaat mee 
aan boord. ‘Er was haast bij’, zegt 
plaatsvervangend schipper Leon 
Boeije. ‘De man was onderkoeld en 
had paniekaanvallen. We waren 
bezorgd dat hij hartproblemen zou 
krijgen. Hij had een grauwe kleur in 
het gezicht, rilde af en toe hevig en 
verloor telkens kortstondig het be-
wustzijn.’ In de ambulance in Arne-
muiden wordt de zeiler onderzocht 
en heel rustig opgewarmd. Iemand 
– Boeije weet niet wie – haalt de 
man op. Later horen de vrijwilligers 
van de groep vakantiegangers tot 
wie de zeiler behoort dat het hem 
goed gaat en dat hij alleen wat 
schrammen heeft opgelopen. De 
groep wil graag hun waardering 
tonen en zegt toe een gift over te 
maken. De Oranje bergt samen 
met de verhuurder de zeilboot en 
brengt die terug naar het verhuur-
bedrijf in Kamperland.

Blind door 
chemicaliën
HOEK VAN HOLLAND_22 
SEPTEMBER_ WIND NW3_INZET 
REDDINGBOOT JEANINE PARQUI

De Radio Medische Dienst (RMD) 
roept station Hoek van Holland 
op om twee opvarenden van een 
tanker in ankergebied 4 te halen. 

16 DE REDDINGBOOT  verslag 225



>>

Blind door chemicaliën
HOEK VAN HOLLAND_22 
SEPTEMBER_ WIND NW3_INZET 
REDDINGBOOT JEANINE PARQUI

De twee hebben als gevolg van 
een leidingbreuk chemicaliën in 
het gezicht gekregen; een van 
hen kan zelfs niets meer zien. Met 
een vrijboord van zeven meter en 
een zwel van twee meter gaat de 
Jeanine Parqui stevig op en neer 
naast de tanker. Daarom is het een 
hele toer om de mannen de hevig 
slingerende loodsladder af te krij-
gen. Eenmaal terug in Hoek komt 
de taxi maar niet opdagen. Daarom 
brengt de marechaussee de slacht-
offers met een noodvaart naar het 
oogziekenhuis in Rotterdam.

Van geen  
kwaad bewust
OUDDORP_26 SEPTEMBER_WIND 
W4_INZET REDDINGBOOT BARON 
VAN LYNDEN

Station Ouddorp wordt om 12.34 
gealarmeerd voor een jacht in pro-
blemen tussen de Steile Hoek-boei 
en de aanloop naar zandplatenge-
bied de Banjaard. De twee opva-
renden zijn de ochtend van de dag 
ervoor vertrokken uit IJmuiden. 
De Kustwacht volgt het jacht al de 

hele nacht en ochtend op de radar, 
omdat het langs de kust zwalkt 
en de Nieuwe Waterweg niet in 
een rechte lijn, maar zigzaggend 
oversteekt. De ongeruste vrouwen 
van de opvarenden hebben alarm 
geslagen, omdat hun mannen al 
binnen hadden moeten zijn in de 
Roompot Marina. De Baron van 
Lynden lokaliseert het scheepje, 
dat recht op de Zeehondenplaat 
afkoerst, met alle mogelijke el-
lende van dien. Een opstapper 
stapt over op het jacht om het 
binnen te varen, zodat de opva-

renden – die de hele nacht in touw 
zijn geweest – weer een beetje op 
verhaal kunnen komen. De red-
dingboot begeleidt het jacht naar 
de werkhaven Neeltje Jans. De sluis 
is geïnformeerd, zodat het jacht 
meteen kan doorschutten naar de 
Oosterschelde. ‘De mannen waren 
zich van geen kwaad bewust’, 
aldus schipper Coen van der Linde. 
‘Ze zijn rakelings langs de Tweede 
Maasvlakte gevaren, in het don-
ker. Ze zeiden dat er flinke golven 
waren, maar dat was gewoon de 
branding. Ze hadden geen goede 
navigatiemiddelen, alleen een 
kompas waar ze geen ervaring mee 
hadden. Ik heb ze uitgelegd welke 
risico’s ze gelopen hebben. Ze heb-
ben alle ondiepten gehad vanaf 
de Nieuwe Waterweg – de Tweede 
Maasvlakte, de Hinderplaat, de 
Aardappelbult en de Zeehonden-
plaat – en daarbij heel veel geluk 
gehad. Want ’s nachts was het 
mistig en de golfhoogte was bijna 
anderhalve meter. Daarop keken 
ze een beetje beteuterd. Ze waren 
erg vermoeid en heel erg blij dat ze 
binnen waren. Ongelooflijk, maar 
je maakt het mee!’

Overboord
STELLENDAM_1 OKTOBER_WIND 
Z2_INZET REDDINGBOOT 
NEELTJE STRUIJS

Om ongeveer 14.15 uur worden de 
opstappers van de reddingboot 
Neeltje Struijs opgepiept voor een 
zeilbootje dat in brand staat op het 
Haringvliet nabij Hellevoetsluis. In 
zeven minuten is de reddingboot ter 
plaatse, waar blijkt dat de enige op-
varende overboord is gesprongen en 
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opgepikt is door een ander jachtje, 
dat daardoor aan de grond is 
gelopen. De KNRM’ers dienen hem 
zuurstof toe, omdat het slachtoffer 
het benauwd heeft door ingeadem-
de rook. De Neeltje Struijs zet ook 
twee opstappers en een pomp over 
op het brandende bootje. Daarna 
brengt de reddingboot het slacht-
offer naar Stellendam en keert 
terug om het andere jachtje vlot 
te trekken. De Reddingsbrigade 
Hellevoetsluis, geassisteerd door 
de brandweer, sleept het gebluste 
zeilbootje naar Hellevoetsluis.

Vader zoekt 
zoon
TEXEL DE COCKSDORP EN  
DE KOOG_3 OKTOBER_WIND Z3_
INZET REDDINGBOOT  
BEURSPLEIN 5

Aan het begin van de avond wordt 
er alarm geslagen voor een vermiste 
duiker van een RIB nabij de Eier-
landse gronden. Als de Beursplein 5 
in de buurt komt, zien de opstappers 
dat de NHV-heli de man uit het water 
haalt. De reddingboot vaart door 
naar de RIB, om te kijken hoe het met 
de andere duiker is. Hij blijkt de vader 
van de net opgepikte duiker, die zelf 
te water was gegaan om zijn zoon 
te zoeken toen die niet meer boven 
kwam. Omdat hij zijn duikpak niet 
goed dicht heeft gedaan, heeft hij 
‘water gemaakt’. De redders nemen 
de man aan boord, waar hij droge kle-
ren krijgt. Ze varen richting Vlieland, 
waar de berger Hurricane man en 
bootje overneemt en meeneemt 
naar Terschelling.

Eboladreiging
SCHEVENINGEN, HOEK VAN 
HOLLAND EN STELLENDAM_3 
OKTOBER_WIND VARIABEL1_
INZET REDDINGBOTEN KITTY 
ROOSMALE NEPVEU, JEANINE 
PARQUI EN ANTOINETTE

Het in ankergebied 5 liggende vracht-
schip Skaftafell meldt om 18.05 uur 
aan het KWC dat men niet alleen een 
persoon mist, maar ook een zwem-
vest. De man is zes uur geleden voor 
het laatst gezien. Drie stations van 
de KNRM en de SAR-helikopter van 
Noordzee Helikopters Vlaanderen 
worden gealarmeerd. Onderweg naar 
het zoekgebied krijgen de redders te 

>>

horen dat het om een verstekeling 
gaat. De bemanning van de Skaftafell 
had hem gevonden en hem een hut, 
eten en drinken gegeven, met de 
bedoeling hem in de eerstvolgende 
haven af te leveren bij de autoritei-
ten. Omdat het schitterend weer 
is, zonder wind en met spiegelglad 
water, kunnen de reddingboten met 
vijfentwintig knopen per uur het 
gebied doorzoeken. Ankerligger Nord 
Hummock, waarvan de brug vijfen-
twintig meter boven het water uit-
torent, kan veel verder kijken dan de 
laag liggende reddingboten en meldt 
een object te hebben waargenomen. 
De Kitty spoedt zich er heen, maar 
het blijkt om zwerfvuil op de tijnaad 

te gaan. Om 19.50 uur vindt de heli 
de verstekeling, die net onder het 
wateroppervlakte drijft, en brengt 
hem naar het Erasmus Ziekenhuis in 
Rotterdam. De man overlijdt in de he-
likopter. Omdat blijkt dat het slacht-
offer uit Nigeria komt, is er mogelijk 
sprake van ebola. Reden waarom de 
heli bij het Erasmus wordt ‘vastge-
zet’. Ook de Kitty, die het zwemvest 
heeft opgepikt, moet na aankomst 
in Scheveningen in lockdown. Dat 
duurt anderhalf uur, totdat duidelijk 
wordt dat er geen ebolagevaar is. 
‘Het thuisfront begon te vragen waar 
we bleven’, zegt schipper Jaap Pronk, 
die met de actie mee is in een onder-
steunende rol. ‘We hebben maar niks 

Noodlanding
KATWIJK_17 OKTOBER_WIND 
ZW5_INZET KHV
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DE MEEST ACTUELE REDDINGRAPPORTEN VINDT U OP WWW.KNRM.NL

Drijfzand
KATWIJK_22 OKTOBER_WIND 
NW7_INZET KHV

over ebola verteld en gezegd dat we 
nog bezig waren met van alles. We 
wilden niemand ongerust maken.’ 
Waarom en hoe de Nigeriaan over-
boord is geraakt, is een raadsel.

Klap van de giek
VLIELAND_4 OKTOBER_WIND 
Z4_INZET REDDINGBOTEN 
HUIBERT DIJKSTRA EN GRAAF 
VAN BYLANDT

‘Zwemmer vermist’, luidt de alarme-
ring. Het blijkt echter niet om een 
zwemmer te gaan, maar om een 
incident aan boord van een tjalk. Het 
charterschip bevindt zich ter hoogte 
van boei VL11, ten zuidoosten van de 
Richel, een zandplaat in de Wadden-
zee op ongeveer een kilometer ten 
oosten van de noordelijkste punt 
van Vlieland. De Huibert Dijkstra 
haast zich als eerste naar de opge-
geven positie en zet een opstapper 
over om poolshoogte te nemen. 
De schipper heeft een hoofdwond 
opgelopen door een klap van de 
giek. Medische assistentie is nood-
zakelijk. De overige opvarenden zijn 
niet in staat om de tjalk te varen en 
krijgen hierbij hulp van de  
KNRM’ers. Na vijf minuten arriveert 
ook de Graaf van Bylandt met ambu-
lancepersoneel. Die verlenen eerste 
hulp en besluiten om de gewonde 
schipper af te laten voeren naar de 
huisartsenpost op Vlieland voor 
controle op mogelijk ander letsel. 
De Graaf van Bylandt neemt die taak 
op zich en spoedt zich naar Vlieland, 
waar de ambulance klaar staat. Nu 
moet de tjalk nog binnengebracht 
worden, zonder schipper. In de ha-
ven van Vlieland blijkt een KNRM’er 

uit Harlingen aanwezig te zijn die 
ervaring heeft op vergelijkbare sche-
pen. Hij toont zich bereid om mee 
te gaan naar de tjalk. Samen met 
de Vlielandse redders weet hij het 
schip veilig af te meren in de haven. 
De schipper van de tjalk keert, nadat 
zijn hoofdwond verzorgd is, terug 
aan boord van de tjalk.

Noodlanding
KATWIJK_17 OKTOBER_WIND 
ZW5_INZET KHV

Omstreeks 15.40 uur maakt een 
Cessna reclamesleepvliegtuig een 
noodlanding op het zuiderstrand. 
Het KWC en de Gemeenschappelijke 
Meldkamer krijgen 112-meldingen 
van strandwandelaars en boule-
vardbewoners. Daarop worden de 
KNRM, de politie, de brandweer, de 
ambulance en de traumahelikopter 
gealarmeerd. Ter plaatse blijkt dat 
de piloot niet gewond is. Het wordt 
nog drukker als ook de luchtvaartpo-
litie, leden van de Onderzoeksraad 
voor Veiligheid, de burgemeester en 
de voorzitter van de PC zich melden. 
De laatste twee worden gebracht 
door het KHV. Omstreeks 18.30 uur 
sleept de KNRM het vliegtuigje naar 
het harde zand. Van daar stijgt het 
op en landt het rond 19.00 uur veilig 
op Rotterdam Airport.

Drijfzand
KATWIJK_22 OKTOBER_WIND 
NW7_INZET KHV

Niet alleen de Noordzee kan soms 
verraderlijk zijn, maar ook het 

strand. In anderhalf uur tijd komen 
vier voertuigen vast te zitten in 
het drijfzand. Het KHV van Sche-
veningen is als eerste de klos. Het 
KHV van Katwijk schiet te hulp en 
hoort dat er even verderop ook 
een terreinwagen van het Hoog-
heemraadschap vast zit. Het KHV 
Katwijk trekt eerst dat voertuig 
los, maar komt daarbij zelf vast te 
zitten. Een shovel bevrijdt ver-
volgens de beide KHV’s. Eenmaal 
terug in redschuur Groenveld, het 
KHV net helemaal schoongespo-
ten, komt er een melding dat de 
zeehondenambulance van Eerste 
Hulp Bij Zeezoogdieren óók in het 
drijfzand verstrikt is geraakt. Het 
KHV rukt weer uit en bevrijdt het 
vierde voertuig van de dag uit zijn 
benarde positie.

Brandend 
zeilschip
HINDELOOPEN_1 
NOVEMBER_WIND ZW3_INZET 
REDDINGBOTEN ALIDA EN  
INEKE VAN DUN-DE MEESTER

Rond half 7 ’s avonds meldt een pas-
serend schip een brandend zeilschip 
voor de kust van Gaast. Als de Ineke 
van Dun-de Meester ter plaatse is, 
is het schip al bijna volledig uitge-
brand. Er wordt gelijk begonnen met 
zoeken naar de bemanning. De Alida 
neemt de brandweer uit Workum 
aan boord en koerst ook naar de 
locatie van het incident. Het KWC 
schaalt groot op en roept ook de 
stations van Den Oever, Medemblik 
en Andijk op, en de SAR-heli. Ook >>
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Lees meer reddingrapporten 
op www.knrm.nl

LOGBOEK 

>>

Auto te water
BRESKENS_8 NOVEMBER_WIND 
Z4_INZET REDDINGBOTEN 
ZEEMANSHOOP EN LENG

bergingsvaartuig Cycloon uit Mak-
kum komt in actie. De brandweer 
zoekt aan land langs de kust. Zij 
treffen de enige opvarende van het 
schip aan, die zichzelf in veiligheid 
heeft gebracht door naar de wal te 
zwemmen. Het uitgebrande jacht is 
niet meer te redden.

Auto te water
BRESKENS_8 NOVEMBER_WIND 
Z4_INZET REDDINGBOTEN 
ZEEMANSHOOP EN LENG

De opstappers uit Breskens 
zijn net bezig met een EHBO-
herhalingsles in de plaatselijke 
brandweerkazerne, als er een 
brandweerpieper afgaat. Een 
drenkeling in de veerhaven. De 
vrijwilligers breken de les meteen 
af, omdat ze weten dat ook zij 
snel gealarmeerd zullen worden. 

Brandend zeilschip
HINDELOOPEN_ 
1 NOVEMBER_WIND ZW3_ 
INZET REDDINGBOTEN 
ALIDA EN INEKE VAN 
DUN-DE MEESTER

Ze pakken de AED en de zuurstof-
set in en gaan vlug richting de 
Zeemanshoop. Op de kade van de 
Handelshaven staat iemand druk 
te gebaren en naar het water te 
wijzen. Daar drijft de drenkeling: 
niet in de veerhaven, maar bij de 
kop van de Middenhavendam, 
recht voor de Zeemanshoop. De 
man ligt met het gezicht naar 
beneden, wat uiteraard een slecht 
teken is. De Zeemanshoop neemt 
hem via de drenkelingenklep aan 
boord en de vrijwilligers begin-
nen meteen met beademen en 
reanimeren. Zonet hadden ze nog 
geoefend met zuurstof toedienen, 
AED en reanimatie, nu moeten ze 

die vaardigheden meteen toepas-
sen. Alle hulpdiensten snellen 
naar het KNRM-ponton, waar 
de opstappers blijven proberen 
de man te reanimeren, totdat 
de ambulancebroeders het sein 
geven dat ze kunnen stoppen. 
De drenkeling is overleden. De 
Leng assisteert de uit Terneuzen 
overgekomen brandweerduikers 
bij het lokaliseren van het auto-
wrak. De familie van het slachtof-
fer arriveert, zwaar overstuur. De 
EHBO-leraar van de KNRM neemt 
hen mee in het bemanningverblijf 
en probeert hen te kalmeren. 
Dan wordt ook duidelijk wat er is 
gebeurd. Uit het logboek van de 
schipper: ‘Twee mannen zijn gaan 
hengelen op de kop van de Mid-
denhavendam. Een van hen wil de 
auto een beetje verzetten, maar 
raakt daarbij met auto en al te 
water. Hij kan nog uit de zinkende 
auto komen, maar het lukt hem 
niet om op de kant te komen en 
is door uitputting en hartfalen 
verdronken, terwijl zijn maat 
– die niet kon zwemmen – via 
112 in paniek en per ongeluk de 
hulpdiensten naar de Veerhaven 
stuurt. Als alles zo’n beetje achter 
de rug is, evalueren we met de 
aanwezige bemanning en de  
Plaatselijke Commissie op het  
ponton. Met de belofte dat we 
elkaar in de gaten zullen houden 
na deze ingrijpende actie.’
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‘Ik keek over de  
rand en zag haar 
roerloos liggen’

Achteraf

SCHEVENINGEN_7 AUGUSTUS 2014_WIND 
V0_INZET REDDINGBOOT KITTY ROOSMALE 
NEPVEU, BELUGA EN KHV 

Vader Cor was met zijn twee jongste kinde-

ren naar het strand gegaan. Zoon Sem ging 

terug naar huis om een bal te halen. Omdat 

zijn terugkomst op zich liet wachten, be-

sloot Cor met Esther naar huis te gaan. Een-

maal op het havenhoofd zag Cor zijn zoon 

aan komen rijden, aan de gevaarlijke kant. 

Daarop gefocust merkte hij niet dat zijn 

dochtertje achter hem van het havenhoofd 

afreed en beneden op de rotsen neerkwam. 

‘En toen het wel tot me doordrong, keek 

ik over de rand en zag ik haar liggen. Eén 

handje bewoog. Voor de rest roerloos…’

Twee KNRM’ers zagen het ongeluk gebeu-

ren en snelden ter plaatse. De één kroop 

over de rotsen richting Esther, de ander 

ontfermde zich over Cor en Sem. ‘Ze haal-

den ons daar weg. Uiteindelijk sprak een 

motoragent van de GGD mij aan. Ik vroeg 

hem of Esther nog in leven was. De man 

keek mij doordringend aan en zei: “Het is 

erop of eronder…”’ 

In de tussentijd was de bemanning van 

de reddingboot Beluga bij Esther, al snel 

bijgestaan door brandweer- en ambulance-

personeel en een traumahelicopter. Met de 

grootst mogelijke voorzichtigheid werd het 

kleine meisje klaargemaakt voor spoedver-

voer naar het ziekenhuis, waarbij onder-

weg alle wegen werden afgezet.

Esther lag meer dan twee weken in coma. 

Lange, slopende en uiterst verdrietige 

dagen voor Cor en Simone. Geen mens kon 

hen hoop geven. ‘Het enige hoopgevende 

was dat ze niet was overleden’, zo vat 

Cor de droevige realiteit van dat moment 

samen, daarbij opmerkend dat ze daarin 

steeds een reden zagen om op God te 

hopen.

‘Eén dag voor Esthers 6e verjaardag zagen 

we geen lichtpunt meer. De predikant 

kwam op bezoek. We zaten er verslagen 

bij. Toen hij wegging stelde hij voor om 

samen nog een keer bij Esther te gaan kij-

ken. Uitgerekend tóen zagen we ons meisje 

voor het eerst glimlachen!’ De dag erna, op 

haar verjaardag, begon Esther te reageren 

op kleine opdrachtjes en beviel Simone 

drie verdiepingen hoger van hun jongste 

dochter Anna… Esther woont inmiddels 

weer thuis en is wonderlijk (snel) hersteld. 

‘’Grote en goede God, wij danken u’’,  

besluiten Cor en Simone.

Haar ouders hebben groot respect voor het 

verplegend personeel. ‘De mannen van 

de reddingboot heb ik eigenlijk niet eens 

gezien’, merkt Cor op. ‘Maar wat zij deden 

was van groot belang. We hebben veel 

waardering voor de mensen van de KNRM. 

Een aantal van hen kennen we al heel 

lang. Maar nu is het anders. Ze staan in  

ons geheugen gegrift…’

 

‘Ik keek over de 
rand en zag haar 
roerloos liggen’

Al jaren lopen en fietsen Cor en Simone 
Dijkshoorn met hun kinderen naar het 
Scheveningse havenhoofd. ‘En altijd 
zeiden we tegen de kinderen: “Blijf 
bij de rand vandaan! Wie hier af valt, 
overleeft het niet”.’ Tot 7 augustus van 
dit jaar, toen in een klein moment van 
onoplettendheid dochter Esther het ha-
venhoofd afreed en meters naar bene-
den viel. KNRM Scheveningen was de 
eerste schakel in een lang en slepend 
traject van hulpverlening.

Tekst: Edward Zwitser  Beeld: Ruben Meijerink

verslag 225  DE REDDINGBOOT   21



Generaties

Zoals bij veel KNRM’ers heeft ook bij de familie Van Altena de ene 
generatie de andere geïnspireerd om zich in te zetten voor het 
reddingwerk. Alleen was in dit geval niet de vader er als eerste bij,  
maar de zoon. Plaatsvervangend schipper Pouwel en secretaris van 
de Plaatselijke Commissie Marten vertellen wat hen motiveert.
Tekst: Floris Dogterom  Beeld: Lode Greven 

‘Gevraagd worden 
door de KNRM 
is een eer’ 

Als kind woonde Pouwel van 
Altena (29) vlak achter de haven op 
Marken. Hij zag de reddingboten 
uitvaren en hoorde de verhalen 
van de bemanning. Bovendien was 
zijn moeder Redder aan de wal. ‘Ik 
las De Reddingboot zes keer van 
voor naar achter’, zegt Pouwel. Niet 
zo gek dus dat hij zich aanmeldde 
om opstapper te worden zodra het 
maar kon. Na een jaar lang mee te 
zijn gegaan met oefeningen was hij 
volwaardig opstapper die meeging 
met acties.

Inmiddels is hij plaatsvervangend 
schipper. Voor veel van de cursus-
sen die je daarvoor moet volgen, 
kreeg hij dispensatie, want Pouwel 
doorliep de zeevaartschool in 
IJmuiden en is stuurman op een 
baggerschip. Vaak is hij in Zuid-
Amerika aan het werk in een ritme 
van zes weken op, zes weken af.  
Als hij op Marken is, staat de pieper 
altijd aan. 

Perfecte samenwerking
‘Wat me in het reddingwerk aan-
trekt is, niet alleen dat je mensen in 
nood helpt, maar ook de spanning 
en de actie die je wachten als de 
pieper gaat’, zegt Pouwel, die nooit 
zal vergeten dat hij een keer een 
man moest redden die door een 
bizar ongeval zijn arm verloren had. 
‘De arm werd nooit meer gevonden. 
Bovendien belde de chirurg dat het 
sowieso geen zin meer had om hem 
aan te zetten. Wat je toen wel zag, is 
hoe goed we op elkaar ingespeeld 
zijn. Ieder kende zijn taak en in no 
time was alles klaar om het ambu-
lancepersoneel te ontvangen.’

Spil van de PC
Mede geïnspireerd door zijn zoon 
werd vader Marten (65) in 2003 Red-
der aan de wal, een halfjaar nadat 
Pouwel opstapper was geworden. 
‘De Plaatselijke Commissie had 
een secretaris nodig en ik vond 
het een hele eer om gevraagd te 

worden’, zegt hij. ‘De roeping van 
de KNRM spreekt me zeer aan. Ze 
staan bij nacht en ontij klaar om 
mensen in nood te helpen. Dat was 
destijds ook de reden voor mij om 
bij de politie te gaan.’ Marten was 
voor zijn pensionering onder meer 
hoofdinspecteur bij de Amster-
damse politie. 

De hoofdtaak van de Plaatselijke 
Commissie is het operationeel 
houden van het station, vertelt 
Marten. ‘We zorgen ervoor dat er 
voldoende bemanning is, dat ze ge-

Marten van Altena: 
‘Sinds ik er zelf  
werk, waardeer  
ik dat pas goed.’ 
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traind en gemotiveerd zijn, en dat 
het materieel onderhouden wordt. 
Als secretaris ben je de spil van het 
reddingstation, die de contacten 
met het hoofdkantoor onderhoudt. 
Zo was er vanmiddag bezoek van 
de inspecteur technische zaken en 
de milieu-inspecteur uit IJmuiden. 
Er zijn bij ons op milieugebied een 
paar dingetjes voor verbetering 
vatbaar en dat pak ik dan op.’

Ontspannen
Marten zegt dat hij de professiona-
liteit van de KNRM pas goed heeft 

leren waarderen sinds hij er zelf 
werkt. ‘Ik las er wel over in De Red-
dingboot, maar pas sinds ik er zelf 
bij ben, zie ik hoe professioneel en 
gemotiveerd iedereen is.’ Behalve 
zijn werk voor de KNRM, waar Mar-
ten 2 à 3 dagen per week insteekt, 
is hij nog bij diverse andere ver-
enigingen op Marken betrokken, 
zoals vrijwel alle Markers. Maar 
het wordt hem allemaal absoluut 
niet te veel. ‘Mensen zeggen dat ik 
er heel ontspannen uitzie, vooral 
sinds mijn pensioen.’

Pouwel van Altena werd als kind geïn-
spireerd door de verhalen van Markense 
redders. ‘Zodra het kon, wilde ik zelf bij 
de KNRM.’

Marten van Altena is onder de 
indruk van de professionaliteit 
en de gemotiveerdheid van 
KNRM’ers. ‘Sinds ik er zelf werk, 
waardeer ik dat pas goed.’ 

Pouwel van Altena: 

‘Zodra het kon, wilde 
ik zelf bij de KNRM.’

verslag 225  DE REDDINGBOOT   23



In veilige haven • de Rotterdamse Hoek

Een beruchte 
lagerwal

De Rotterdamse Hoek, door som-

migen ‘spookhoek’ genoemd, is 

lagerwal bij wind tussen zuid- en 

noordwest. Vanaf windkracht 7 

ontstaat er een golfslag die jaar-

lijks binnenvaartschepen in de 

problemen brengt. Officieel valt 

het IJsselmeer in categorie ‘bin-

nenwater zone 2’. De golfhoogte 

zou er niet boven 1,2 meter 

komen. Maar de Rotterdamse 

Hoek is niet van papier. In werke-

lijkheid komen hier veel hogere 

golven voor. Op weg naar Lemmer 

werd de 86 meter lange Princess 

daar bij zuidwest 6 overspoeld 

door golven van 2,25 meter hoog. 

Hoewel het – open – vrachtluik  

1,8 meter boven water uitstak, 

liep de Princess vol en zonk. 

Effecten
Waarom voer de Princess uit? Red-

dingbootschipper Pieter Kaptein 

van station Urk begrijpt het wel. 

‘Vanaf windkracht 7 tussen west 

en noordwest blijven binnenvaar-

ders liggen in Lelystad. Schippers 

spotten niet met golven die over 

20 zeemijl komen aanrollen, 

zeker niet als je weet dat het in 

de vaargeul veel dieper is dan 

erbuiten. Dat heeft op golven rare 

effecten. Maar bij zuidelijke wind 

wagen ze het wel. Dan hebben 

ze op weg naar Lemmer nog lang 

beschutting van de Houtribdijk 

en varen ze lekker met de golven 

mee. De schipper van de Princess 

verwachtte golven van hooguit 

1 meter – de voorspelling was 85 

centimeter gemiddeld – en had 

niet eens zijn luiken dichtgelegd.’

Golfhoogte
Maar wat is zo’n voorspelling 

waard als er veel hogere golven 

tussen zitten? Pieter Kaptein legt 

uit: ‘Centrale Meldpost IJssel-

meer meldt elk uur op mari-

foonkanaal 1 de golfhoogte. Die 

bestaat uit het gemiddelde van 

de 33 procent hoogst gemeten 

golven die een meetboei heeft 

gemeten. De Meldpost noemt 

ook de hoogst gemeten golf tot 

dat moment. Met die informa-

tie kunnen schippers rekening 

houden bij hun beslissing om uit 

te varen of niet. Maar dat wil niet 

zeggen dat er geen hogere golven 

aankomen. Ga er maar van uit dat 

de hoogste golf meer dan twee 

keer zo hoog is als het gemid-

delde. Daar blijken ramen en 

luiken van veel binnenvaarders 

niet tegen bestand. Bovendien 

werken de terugslagkleppen van 

de  tankontluchters vaak niet 

goed, waardoor er water in de 

dieselolie loopt. Dan stoppen de 

motoren en pompen.’

Frustrerend
Hoe frustrerend is het dat dit 

soort ongelukken steeds weer 

gebeurt? Pieter laat het er niet bij 

zitten: ‘Wij doen wat we kunnen. 

Bij slecht weer zijn we vaak bui-

ten aan het oefenen en spreken 

dan schippers aan. Waarom ze 

met open luiken varen, dat er 

verderop hoge golven staan, 

dat het zonder reddingvest 

aan dek echt onveilig werken 

is. Sommigen zie je denken: 

ach, ik vaar al zo lang, ik weet 

het wel. Daar komt bij dat het 

tegenwoordig steeds vaker om 

schepen uit Oost-Europa gaat: 

Bulgaren, Oekraïners. Die zijn 

hier onbekend, spreken slechts 

een mondje Duits en varen met 

verouderde kaarten en oude elek-

tronica. Zij onderschatten het 

vaargebied, dat bovendien gaat 

veranderen. Volgend jaar staan 

er tientallen windturbines in het 

water ten noorden en ten zuiden 

van de Hoek. Ik weet niet hoe 

de onderstroom uit de IJssel en 

die molens golven en wind gaan 

beïnvloeden. Maar wij als KNRM 

zullen er zeker niet minder werk 

aan krijgen.’

Zes zeemijl ten noorden van Urk heeft de Westermeerdijk in de 
Noordoostpolder een knik: de Rotterdamse Hoek. De scheepvaartroute tussen 
Holland en Friesland loopt hierlangs. Als hier iets loos is – en dat gebeurt 
nogal eens – komt KNRM-station Urk in actie. Plaatsvervangend schipper 
Pieter Kaptein heeft daar regelmatig de leiding. 
Tekst: Michiel Scholtes  Beeld: Arie van Dijk

Urk

‘In werkelijkheid 
zijn golven vaak 
veel hoger dan 
voorspeld’ 
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Tips van Pieter 
Kaptein voor 
binnenvaartschippers
• Sluit het ruim.
• Plaats schotten voor de ramen.
•   Controleer de werking van de 

terugslagkleppen.
•  Werk aan dek altijd met een 

reddingvest.
•  Ga meteen voor anker als er iets 

misgaat. 

Bij zuidwest geeft 
de Houtribdijk 
beschutting bij vertrek 
uit Lelystad. Maar bij 
de Rotterdamse Hoek 
is die beschutting weg.

Bij (noord)west 
is de strijklengte 
ruim 18 mijl 
oftewel 34 km. 
De hoogste 
golven halen 2 m 
en meer.

IJSSELMEER
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Schipperskind

gezellig ‘Mijn vader is vaak in het boothuis te vinden en 
soms ga ik mee. Zoals laatst toen ze een verbouwing hadden. Het is  
er altijd gezellig. Mensen maken er een praatje, je kunt er koffie- 
drinken en je hoort de laatste nieuwtjes.’

Gaaf ‘Ik vind het gaaf dat mijn vader bij de KNRM zit. Op het 
IJsselmeer is regelmatig wat aan de hand, hij heeft al heel wat mensen 
geholpen. Als het gaat om mensen helpen, zou ik later ook wel bij de 
KNRM willen. Als ik het niet te druk heb met mijn werk natuurlijk.’

Echte Urker ‘Ik draag een oorbel en ik zou ook  
wel eens een weekje met een kotter mee willen varen. Maar 
ik ben meer van de dieren dan van het water. Ik ben van plan 
dierenarts te worden, geen visserman. Iets heel anders dus.’ 

Wil jij ook eens in deze rubriek?  
Stuur een mail naar cenf@knrm.nl

Jonathan Kaptein (15) is de zoon van Pieter Kaptein,  
schipper op station Urk. Hoewel het van hem soms wel 
een tandje minder mag, vindt de vmbo’er het gaaf dat  
zijn vader zich voor de KNRM inzet. 

ZEEMANSTAAL

Zwaan 
kleef 
aan?

Soms maak je wat mee. Zo was er 
een hond die in het water achter 
een zwaan aanzwom en strandde 
moe en verkleumd op de Bastiaan 
de Langeplaat. Zijn wanhopige 
baas alarmeerde de KNRM, die met 
de Oranje uitrukte en de bezorgde 
hondenbaas op de plaat afzette. 
Gelukkig luisterde de hond nu wel 
toen hij werd geroepen. Baas en 
hond werden na dit avontuur weer 
op het vasteland gezet, voorzien van 
respectievelijk een KNRM-folder en 
een kluifje voor de schrik. 

KIDSPAGINA

word lid van team 
jonge redders

De KNRM heeft sinds 2014 de jeugdclub Team Jonge Redders voor kinderen van 8-14 jaar. 
Leden van de club ontvangen bij De Reddingboot een mooie informatieposter. 

Word ook lid, of meld (klein)kinderen aan op www.jongeredders.nl

‘In het  
boothuis is het 
altijd gezellig’ 

Als je overal iets achter zoekt, op alle kleinigheidjes 
let of kritiek hebt die nergens op slaat, dan ben je 
spijkers aan het zoeken op laag water. 

Waar komt de uitdrukking vandaan? 
Als een scheepswerf gedeeltelijk droogviel bij eb, 
kwamen vroeger de arme mensen naar gevallen 
spijkers zoeken. Daar konden ze dan een centje 
mee verdienen. 

 
Spijkers 
zoeken 
op laag 
water
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In totaal werkten er de afgelopen zomermaanden 
71 betaalde lifeguards op de tien strandposten. Dat 
betekent twee tot vier lifeguards per reddingpost. 
Zij worden ingezet voor toezichthoudende taken 
en preventief ingrijpen. In totaal kwamen zij het 
afgelopen jaar 1.665 keer in actie. 1.555 keer voor kleine 
EHBO-gevallen, zoals schaafwondjes of kwallenbeten, 
35 keer voor situaties waar een ambulance of trauma-
helikopter aan te pas moest komen en 25 keer voor 
een vermissing. Daarnaast zijn er dit seizoen 23 red-
dingsacties uitgevoerd waarbij in problemen geraakte 
zwemmers werden geholpen.

Publiciteit
KNRM Lifeguards heeft in 2014 veel media-aandacht 
gekregen. Dat kwam door een toename van het aantal 
pietermanincidenten, maar ook door het incident 
op Ameland waarbij lifeguards samen met het lokale 
reddingstation een paard wisten te redden. Het kwam 
landelijk in het nieuws. Op Ameland en Terschelling 
hebben de lifeguards zelf ook een belangrijke bijdrage 
geleverd aan het vergroten van hun zichtbaarheid.  
Ze boden vrijwillig voorlichtingssessies aan strandbe-
zoekers en belangstellenden aan. 

Professionaliteit
Sinds de start van de KNRM Lifeguards in 2010 is de 
werkwijze uitvoerig beproefd en verbeterd. Zo zijn er 
nieuwe reddingtechnieken en materialen geïntrodu-
ceerd, worden er andere eisen gesteld aan de kwali-
teiten van de lifeguards en worden strandbezoekers 
via zowel nieuwe als traditionele media geïnformeerd 
over de gevaren op en rond het strand. Dit alles met 
hetzelfde doel voor ogen: een plezierige en vooral 
veilige strandervaring voor mens en dier. 

Lifeguards

Lustrum voor KNRM strandbewakers!
In 2014 bestond het KNRM Lifeguard-concept 
vijf jaar. Gedurende de zomermaanden verzorgt 
de KNRM de strandbewaking op de vier Friese 
Waddeneilanden en Wassenaar. 
Tekst: Linde Jelsma  Beeld: Olaf Kraak

Voor nieuwe lifeguards is nog een aantal plaatsen 
beschikbaar. Wil jij een zomerbaan op het strand?  
Meld je dan aan op www.redderworden.nl 



Opleidingen • Schipperscursus 

Tijdens een jaarlijkse driedaagse training in oktober 
leren schippers om hun leiderschapskwaliteiten te 
ontwikkelen. Zichzelf en hun opstappers beter leren 
kennen is de kern. 

Tekst: Floris Dogterom Beeld: Goesting  Events

Van sturen naar aansturen

Wie schipper of plaatsvervangend 
schipper wil worden, doet daar 
minimaal acht jaar over. In die tijd 
ben je eerst aankomend opstapper 
en vervolgens opstapper geweest, 
heb je een hele reeks nautische, 
technische en medische cursus-
sen afgerond en een schat aan 
ervaring opgedaan. In principe ben 

je dan klaar. Toch biedt de KNRM 
sinds drie jaar de extra driedaagse 
cursus ‘Van sturen naar aansturen’ 
aan, waarbij schippers leren hun 
leiderschapskwaliteiten te ont-
wikkelen. 
‘Als schipper sta je vaak aan het 
roer en kom je soms tijd tekort om 
je mensen echt aan te sturen’, zegt 
Theo van der Linden, medewerker 
opleidingen en oefeningen bij de 
operationele dienst in IJmuiden. 
‘De oefeningen tijdens de training 
richten zich op de persoonlijke kant 
van leiderschap. De deelnemers 
leren niet alleen zichzelf beter 
kennen, maar leren ook inzien hoe 
belangrijk het is je opstappers 
goed te kennen. Want ieder mens is 
anders en moet dus op een andere 
manier aangestuurd worden.’

Blindelings vertrouwen
De training vindt plaats op de 
politieacademie in Ossendrecht en 
staat onder leiding van een docent 
van de academie en een extern trai-
ningsbureau. Tijdens de oefeningen 
leren de deelnemers blindelings 
vertrouwen op degene die op dat 
moment de leiding heeft. Soms  
letterlijk, want bij een bepaalde  
oefening moet de hele groep op 
aanwijzing van de leider geblind-
doekt een object beklimmen. De 
training is niet verplicht. Stations 
kunnen hun schippers ervoor 
aanmelden. Theo en zijn collega 
selecteren ieder jaar tien deelne-
mers. Iedereen krijgt na afloop een 
certificaat, dat buiten de KNRM 
overigens geen waarde heeft. 
‘Maar’, zegt Theo, ‘de kennis die je 
tijdens de training opdoet kun je 
ook in je burgerleven gebruiken.’
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van je bemanning kent. Je 
moet weten of iemand zich 
prettig voelt bij EHBO-
handelingen. Anders zet 
je iemand in voor EHBO 
terwijl hij dat eigenlijk niet 
wil. Als je zeker weet dat 
iemand zich goed voelt in 
zijn rol, hoef je hem niet 
meer te monitoren. Dan 
kun je het loslaten en je 
concentreren op andere 
zaken.’

slechte stuurman”, maar bijvoor-
beeld: “Ik zie dat je je niet helemaal 
prettig voelt achter het stuur en dat 
heeft invloed op je handelen.” Op 
die manier voelt iemand zich niet 
persoonlijk aangesproken en klapt 
hij niet dicht. Je kunt veel verder ko-
men met een positieve benadering. 
Dat wist ik natuurlijk in grote lijnen 
al wel, maar tijdens de training heb 
ik er toch veel over geleerd.
Daarnaast heb ik het grote belang 
van vertrouwen leren inzien, en dat 
je de positieve en negatieve punten 

‘ Kritiek geven 
en krijgen is een kunst’
Feedback geven op een positieve 
manier was voor plaatsvervangend 
schipper Menno Betzema (27) uit 
Andijk een belangrijk leermoment.

‘Ik heb voor deze training gekozen 
om meer begrip op te kunnen 
brengen voor opstappers en beter 
om te kunnen gaan met het geven 
en ontvangen van kritiek. Als je ne-
gatieve feedback moet geven, is het 
belangrijk dat je je niet op de per-
soon richt, maar op het gedrag. Dus 
je moet niet zeggen: “Je bent een 

Menno Betzema:

 
Plaatsvervangend schip-
per Rolph Herks (37) uit 
Dordrecht leerde het be-
lang inzien van onderling 
vertrouwen. En van een 
kleine pas op de plaats.

‘Al heb je nog zo veel ken-
nis en ervaring, je kunt je 
altijd blijven ontwikkelen. 
Met mensen omgaan 
vind ik een van mooiste 
aspecten van het red-
dingwerk en het is goed 

‘Eerst twintig seconden 
nadenken’

om daar wat achtergrondkennis 
over op te doen. Daarnaast heb ik 
geleerd een stapje terug te doen en 
minder aan het roer te staan. Als je 
zelf aan het roer staat, kun je min-
der goed nadenken, vooral bij grote 
reddingoperaties. Dan is juist de 
helikopterview heel belangrijk. Een 
andere truc die ik geleerd heb, is om 
in de voorbereidende fase van een 
actie een plan te maken. Natuurlijk 
heb ik dat altijd wel gedaan, maar 
het is soms beter om net even iets 
langer na te denken over wat je gaat 

doen. Al is het maar twintig secon-
den. Dan aan de actie beginnen en 
dán pas nadenken.
Ik vond het een heel leuke en heel 
leerzame cursus, die ik iedere 
schipper wil aanbevelen. Omdat 
het op basis van vrijwilligheid is, 
is iedereen heel gemotiveerd. Die 
gedrevenheid en teamgeest zijn 
kenmerkend voor de KNRM. Ook 
bij deze training was de teamspirit 
groot en het onderling vertrouwen 
heel hoog.’

Rolph Herks:
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190 jaar KNRM

Om 190 jaar KNRM te vieren vonden op of rond 11 november 2014 allerlei activiteiten plaats. 
Tekst: Jeanet van der Linden

Op 8 november heetten de KNRM-stations hun trouwe donateurs welkom. 
Die lieten zich dat geen twee keer zeggen. De aanwezigen waren meer 
dan vijftig of zestig jaar donateur. Omdat de KNRM een ongesubsidieerde 
instelling is of omdat ze uit ervaring weten hoe het voelt in nood te zijn en 
dan de reddingboot te zien aankomen. Na een feestelijk samenzijn met de 
vrijwilligers onder het genot van taart kregen de donateurs een herinne-
ringsspeld uitgereikt. Daarna koos het gezelschap het ruime sop om aan 
den lijve te ondervinden wat er gebeurt tijdens een oefening.  Dat deed 
deze dag definitief in de categorie ‘onvergetelijk’ belanden. 

Donateurs beleven 
onvergetelijke dag 

Nog een keer terugkijken

Op station Ter Heide wordt de feestelijke taart aangesneden.

Drie trouwe donateurs

Varen in Elburg

Een onvergetelijke ervaring
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Op dinsdagavond 11 novem-
ber werden bij het nationaal 
monument voor het Nederlandse 
Reddingwezen in Den Helder 
de 69 redders herdacht die in de 
afgelopen 190 jaar zijn verdron-
ken. Aanwezig waren familieleden 
van verdronken redders uit Stel-
lendam, Den Helder en Terschel-
ling. Hun herinneringen aan de 
dramatische gebeurtenissen in 
1949, 1975 en 1981 maakten diepe 
indruk. Vooral de verhalen van 
het blijvende gemis van vaders 
die niet terugkeerden. Tijdens het 
plechtige moment werden kran-
sen gelegd door nabestaanden, de 

KNRM, de gemeente Den Helder 
en oud-redders. 

Risico’s
29 keer overkwam de redders een 
ongeval, waarvan 22 keer met een 
roeireddingboot. De roeiredding-
boten en de reddingvesten waren 
destijds primitief en de risico’s 
daardoor erg groot. Toch werden 
de risico’s niet kleiner toen de red-
dingboten gemotoriseerd werden 
en de reddingvesten beter. De 
motorreddingboten kenden 
geen weersbeperking meer, 
waardoor ze ook onder extreme 
omstandigheden naar zee gingen. 

Bijna alle verdronken redders 
lieten vrouw en kinderen achter. 
Vroeger bracht dat in de gezinnen 
armoede en afhankelijkheid van 
liefdadigheid. Tegenwoordig ver-
plicht het de KNRM tot goede ver-
zekeringen en voorzieningen voor 
nabestaanden. Maar bovenal is 
het de aandacht voor de veiligheid 
van de vrijwilligers. Alleen het 
beste materieel en opleidingen 
moeten ervoor zorgen dat redders 
veilig naar zee gaan en heelhuids 
terugkeren. Opdat rampen de 
thuisblijvers bespaard blijven.

Opstapper Kees Kuijt uit Katwijk 
krijgt de eer om op 7 november de 
gong van de Amsterdamse beurs 
te luiden en daarmee de handel 
te openen. Aanleiding is het 
190-jarig bestaan (op 11 november 
2014) een van Nederlands oudste 
vrijwilligersorganisatie.  De band 
tussen de KNRM en de beurs is 
speciaal. In 1930 schonk de beurs 
de illustere motorreddingboot 
Neeltje Jacoba en in 1992 de 
Beursplein 5. 

Herdenking omgekomen redders

Opstapper opent beurshandel

Nog een keer terugkijken

KNRM-voorzitter Cees van Duyvendijk (links) en burgemeester Koen Schuiling van Den Helder leggen een krans.
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Beschermvrouwe:  H.K.H.  
Prinses Beatrix der Nederlanden
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KNRM’ER AAN HET WERK
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Naam: Kees Kuijt • Leeftijd: 45 • Beroep: machineoperator bij Katwijk Chemie/opstapper 
KNRM Reddingstation Katwijk • Reddingboot: De Redder 

‘Het komt bijna nooit gelegen als die pieper 
afgaat natuurlijk, zo’n dertig, veertig keer per 
jaar. Maar de plicht roept, zo zie ik het. Op 
mijn werk heb ik de afspraak dat ik meteen 
kan vertrekken als ik word opgeroepen.  
Er werken hier vijf KNRM’ers, dat is redelijk 
uniek! Mijn collega en ik zorgen ervoor dat  
we altijd van elkaar weten waar we mee bezig 
zijn. Ik hoef alleen maar met mijn pieper  
naar hem te gebaren en hij weet genoeg. 
Bij Katwijk Chemie zet ik vloeistoffen om  
in vaste stoffen voor medicijnen. Een oproep 
van de KNRM zou alleen een probleem zijn als 
ik net op dat moment met een proces bezig 
ben dat in reactie staat, terwijl mijn collega 
ziek is. Maar dat is nog nooit gebeurd. 
Ik ben nu tien jaar opstapper. Via een collega 
bij Katwijk Chemie kwam ik erbij. Als oud-zee-
man trok me dat aan, maar ook speelde mee 
dat ik op mijn zevende mijn neefje heb zien 
verdrinken. Zo lang als de KNRM toen naar 
hem is blijven zoeken, dat vergeet ik nooit 
meer. Sinds kort ben ik ook het ‘gezicht’ van 
de KNRM-campagne. Ja, wat vind ik daarvan, 
niet veel eigenlijk. Toen ze belden voor een 
fotoshoot had ik geen idee waarvoor het was, 
maar dat werd al snel duidelijk. Mijn stand-
punt is: het is voor het goede doel, dus dat  
doe je gewoon.’

‘De plicht 
roept als de 
pieper gaat’ 


