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bij windkracht 8
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welkom
de knrm zet in iedere de reddingboot een bijzondere schenker 
of sponsor en een nieuwe donateur in het zonnetje. welkom! 

‘ eervol dat de boot naar 
mij is vernoemd’

de nieuwe reddingboot 
antoinette voor knrm-
station stellendam is in het 
najaar van 2009 ten doop 
gehouden. de antoinette is 
een gift van netty en frans 
ruigrok.  
we vroegen mevrouw ruigrok 
naar het verhaal achter hun 
donatie. 

“We hebben ons hele leven 
gezeild”, aldus mevrouw Ruigrok. 
“In 1988 waren we op weg naar 
Denemarken toen er voor de kust 
van Friesland een storm opstak; 
windkracht 9. Na een barre tocht 
bereikten we op eigen kracht 
Lauwersoog. Een andere boot 
moest worden gered door de 
KNRM. Via de marifoon konden 
we ze de hele nacht volgen.  
De mensen van de KNRM waren 
bijzonder professioneel. Vanaf 
dat moment ben ik donateur 
geworden.”

Wat heeft u en uw man doen 
besluiten een gift aan de KNRM te 
doen?
“We zochten een goed doel. 
Wij wilden niet alles naar Afrika 
sturen of aan onze kinderen  

nalaten. Zij vonden het ook een 
goed idee. Ik heb groot respect 
voor de KNRM en voor de gedre-
venheid waarmee de vrijwilligers 
hun werk doen. 
Alles bij elkaar heeft het proces een 
jaar of vier geduurd. De boot is ge-
bouwd in Hindeloopen en we zijn 
er tijdens de bouw een paar keer 
gaan kijken. Het is een tastbare gift. 
Ik vind het leuk en eervol dat de

boot naar mij is vernoemd, al noemt 
niemand me ooit Antoinette.” 

Hoe was de doop?
“De doop was een geweldig feest. 
Ik had vooraf niet het idee dat het 
zoiets zou worden. Er waren meer 
dan tweehonderd mensen. Mensen 
van andere KNRM-stations, de Kust-
wacht, Douane, zeehavenpolitie en 
alle bemanningsleden met vrouw 

en kinderen. De doop was echt een 
feest voor ons allemaal. 
Onze kinderen en kleinkinderen 
waren er en ’s middags hebben 
we met z’n allen gevaren. Het is 
een heel mooie boot geworden. 
Gedurende de bouw hebben we de 
KNRM’ers een paar keer ontmoet 
en we hebben een persoonlijke 
band met ze gekregen. Dat geeft 
een ontzettend goed gevoel.” 
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de oefendriehoek
Op het moment dat ik dit schrijf is het windstil en winters buiten. 
Maar een paar dagen geleden had de wind een kracht van 8 
Beaufort. Dat komt ongeveer tachtig uur per jaar voor, en je kunt er 
zeker van zijn dat onze reddingboten dan actief zijn. 
Vroeger hadden we veel bemanningsleden die voor hun werk voeren 
of hadden gevaren. Tegenwoordig hebben de mannen minder 
zeemijlen in de benen, maar wel vaak ervaring met pleziervaart, 
surfen of een andere vorm van watersport. Dat betekent dat we onze 
redders op een andere manier opleiden dan vroeger. Het belangrijkst 
is dat ze veel ervaring opdoen in wisselende omstandigheden. 
Daarom oefenen ze minstens een keer per week, onder iedere 
weersomstandigheid. Voor iedere oefening én iedere actie is er een 
voorbespreking – hoe snel ook – om te bepalen wat het plan is en 
wie wat doet. Na iedere reddingsactie is er een evaluatie en bespreekt 
de bemanning wat er de volgende keer beter kan. Zo gaat dat 
altijd: voorbespreking, actie, evaluatie, verbeteren. Ook de punten 
die aan de orde komen zijn altijd dezelfde: veiligheid, navigatie, 
techniek en communicatie: VNTC. Die vier punten krijg je met de 
paplepel ingegoten als je vrijwilliger wordt bij de KNRM. Je kunt 
er een stapel boeken over lezen, maar wij hebben behoefte aan een 
eenvoudig toepasbare techniek.
Zo werken we met meer staaltjes van schematisch denken. Om met 
zo weinig mogelijk risico reddingen te verrichten zijn drie dingen 
belangrijk. Wij zien ze als een driehoek. Op de eerste zijde staat: ken 
je omgeving. De Nederlandse kust verandert constant. Hier kalft 
land af, daar groeit het aan. Stations in de buurt van zo’n dynamisch 
deel van de kust doen geregeld peilingen, zodat ze precies weten 
hoe hun gebied ervoor staat. Op de tweede zijde van de driehoek 
staat: vaardigheden onder verschillende omstandigheden. Je moet 
de boot kunnen varen, je moet eerste hulp kunnen verlenen, je moet 
weten wat je aan elkaar hebt, wat er kan en wat – onder bepaalde 
omstandigheden – niet kan. De derde zijde is het materiaal. 
Dat moet goed zijn en goed worden onderhouden. Alle redders 
beheersen al deze punten. Die hebben ze echt niet altijd nodig als 
er een jacht aan de grond is gelopen bij windkracht 3, maar juist als 
ze mensen van boord moeten halen terwijl de zee tegen het schip 
aanbeukt. Tijdens die tachtig uur per jaar dat de wind met kracht 8 
rondspookt.

Roemer Boogaard

Directeur KNRM

loes fritz–van herten liep al lang 
rond met het idee om haar giften 
aan goede doelen structureel te 
regelen. het kwam er alleen niet 
van: “ik dacht: pfff, ingewikkeld.  
ik gá het doen, maar nu even niet.”

Sinds 2002 zijn Loes en haar gezin 
donateur van de KNRM. In dat jaar 
kochten ze een kajuitzeilboot van 
8,5 meter. “Als je je een boot kunt 
veroorloven, kun je het je ook ver-
oorloven om iets aan goede doelen 
te besteden, vind ik. En de KNRM is 
dan nog een goed doel waaraan je 
geeft met enig eigenbelang! Alleen 
het idee al dat ze er voor je zijn 
mocht je in problemen komen”, 
lacht ze. Loes en haar man maakten 
hun donatie jarenlang gewoon per 
incasso over aan de KNRM en aan 
diverse andere organisaties. “We 
geven aan een aantal goede doelen 
rond kinderen, natuur & milieu en 
mensen in nood. Dat deden we al 

vanaf ons afstuderen. Ik had de 
behoefte dat beter aan te pakken. 
Daarom hebben een lijstje gemaakt 
van organisaties die we belangrijk 
vinden en die we structureel willen 
steunen. Ik heb voor allemaal een 
periodieke schenking geregeld. 
Die zijn volledig aftrekbaar van de 
belasting, waardoor je voor het-
zelfde netto bedrag van jouw kant 
die organisaties meer mogelijk-
heden geeft.  Ik heb de bedragen 
die ik altijd gaf flink naar boven 
afgerond; alvast geïndexeerd 
voor de komende jaren, zeg maar. 
Meer dan een formulier invullen 
en opsturen was het niet. Het was 
zó gepiept. Het vastleggen in een 
notariële akte heeft de KNRM voor 
ons geregeld.” 

Meer lezen over de voorwaarden en de 
voordelen van een periodieke schenking?  
Kijk op www.knrm.nl > steun ons > hoe kan 
ik helpen > periodieke schenking.

‘ een Periodieke schenking 
is zó gePiePt’

column



PLB’s geven de positie van een man-over-
boord door aan zoekende eenheden. 
De PLB’s worden geïntegreerd in nieuwe 
overlevingspakken. Wilt u alsnog een PLB 
doneren? Ze kosten € 550 per stuk. Giften 
zijn welkom op rekening 26363.
Van de donaties voor de 
jubileumactie in de vorige   
Reddingboot hebben we 
400 Personal Locator 
Beacons kunnen 
aanschaffen. Dank u 
voor uw donatie.

al 400 Plb’s 
uit jubileumactie
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1  even iets van boord 
halen?

Uw boot ligt in het water en u 
moet even iets van boord halen. 
Wees u bewust van het gevaar van 
gladde steigers en dekken. Bij nat of 
vriezend weer in het ijskoude water 
terechtkomen is geen pretje. Ga 
liever niet alleen. Draag anders een 
reddingsvest (capaciteit 275 New-
ton!), hoe overdreven dat ook lijkt.  

2     vaarPlan volgend 
seizoen

Een prettige bezigheid in de winter: 
een plan maken voor het komende 
vaarseizoen. Kaarten, boeken, 
almanakken en de computer helpen 
u bij het uitzetten van een route 
en het verkennen van onbekende 
havens. Dan kunt u straks stressloos 
genieten van het varen. 

3     nieuw seizoen, schone 
filters

De KNRM heeft in het voorjaar de 
handen vol aan jachten die met 
motorstoring kampen. Meest voor-
komende oorzaak: vuile brandstof 
die de filters verstoppen. Met een 
schone tank en nieuwe filters kunt u 
veel ellende voorkomen.

knrm journaal

winter-
klussen

watersPorttiP

“Afgelopen zomer verhuisde ik 
van Amsterdam naar IJmuiden en 
meldde ik me aan bij de KNRM. 
Ik miste het water. Bijna mijn 
hele leven woonde ik in Vlissin-
gen, daar zat ik in mijn jeugd bij 

de zeekadetten en jeugdbrandweer. Daarna werd ik 
vrijwilliger bij de brandweer. Bij medische evacuaties 
ging ik als ambulanceman al regelmatig mee met de 
Zeeuwse reddingboten. Dus ik kende het werk al 
van dichtbij. Nu doe ik alles aan boord. Dit is voor 
mij de ideale vrijwilligersbaan; volop spanning en 
uitdaging. En als groentje kan ik nog heel veel leren. 
Ik voel me al helemaal opgenomen in de ploeg. Dat 
is belangrijk, want je moet elkaar blindelings kunnen 
vertrouwen als je in slechte weersomstandigheden de 
zee op gaat. Dat redden is gewoon mooi werk. Dat je 
de angst in de ogen van mensen ziet verdwijnen wan-
neer je met de reddingboot langszij komt.
Afgelopen zomer was er een weeralarm. Een jacht 
met motorproblemen durfde niet naar binnen op de 
zeilen. Net buiten de pieren hebben we ze op sleep-
touw genomen en in veiligheid gebracht. Die blije 
gezichten na afloop, daar doe je het voor.”
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een nieuwe oPstaPPer
Naam: Bauke Bakker 
Leeftijd: 35 jaar
Station: IJmuiden 
Beroep: Ambulancechauffeur 
Opstapper sinds: zomer 2009

Ieder jaar melden zich meer dan 
60 nieuwe vrijwilligers aan. We 
maken kennis met één daarvan.
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kerstkaartenactie levert 

€ 40.000,- op
De kerstkaartenactie heeft dit jaar € 40.000,- opgebracht. De verkoop 
van de kaarten levert de KNRM belangrijke inkomsten op, maar ook 
naamsbekendheid. En dat is misschien nog wel belangrijker. Wie een 
kerstkaart van de KNRM verstuurt, doet dat omdat hij of zij het een 
mooie kaart vindt voor de geadresseerde, maar zorgt tegelijkertijd dat 
meer mensen van de KNRM horen. Dank aan alle bestellers!

hiswa 2010  
2 t/m 7 maart  
amsterdam rai
Ook hier heeft de KNRM natuurlijk 
een verkoop- en informatiestand 
met de nieuwe collectie van RESQ. 
Surf naar de site van de KNRM en 
word donateur of maak iemand 
anders donateur, dan krijgt u de 
toegangskaart inclusief ov voor de 
HISWA 2010 cadeau. Bovendien ont-
vangen donateurs van de KNRM op 
vertoon van hun donateurspas 2009 
€ 1,50 korting aan de kassa en € 1,- 
korting online. 
       

V.l.n.r. Roemer Boogaard, directeur KNRM, Leendert Langbroek,  

schipper KNRM IJmuiden en Dirk Dragt, voorzitter van de stichting  

Helden der Zee - Fonds Dorus Rijkers (foto: Arie van Dijk).

goede oPbrengst 
reddersgala
Het vijfde Reddersgala, 
dat 9 november in het 
Scheveningse Kurhaus werd 
gehouden, heeft de KNRM  
€ 226.156,- opgeleverd. 
Het bedrag is gestort in het 
Reddersfonds.

Met het Reddersfonds bouwt 
de KNRM een vermogen 
op, waarvan het jaarlijkse 
rendement wordt besteed aan 
investeringen die de veiligheid 
van de bemanning ten goede 
komen. Het fonds zelf legt 
een solide basis voor de lange 
termijn. 
In de Kurzaal vierden ruim 350

gasten uit diverse branches 
stijlvol feest. Zij genoten een 
avond lang van alles wat ze werd 
voorgeschoteld, maar toonden 
zich ook supporters van de 
KNRM. Voor deze editie van het 
gala werd de focus gelegd op het 
reddingstation IJmuiden. 
De IJmuidense schipper 
Leendert Langbroek stond 
samen met zijn bemanning in de 
schijnwerpers. IJmuiden is een 
multifunctioneel reddingstation, 
met in haar werkgebied zowel 
een belangrijke zeehaven 
(Amsterdam) als een grote 
jachthaven (Seaport Marina). 

hiswa /
boot  
holland
boot holland 2010 
12 t/m 17 februari 
wtc expo leeuwarden
De KNRM heeft een informatiestand 
en start de verkoop van de nieuwe 
collectie RESQ (zie pagina 29 voor 
een sneak preview van de collectie).

De juiste koers
i n  h e t  n i e u w e  j a a r

toegangskaart cadeau!
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knrm journaal

Het reddingstation Stellendam 
van de KNRM heeft sinds  
7 november de beschikking 
over een nieuwe reddingboot. 

De reddingboot van het type Arie 
Visser werd zaterdag 7 november 
2009 gedoopt en kreeg de naam 
Antoinette (zie pagina 2). 
Door een gift van de heer en me-
vrouw Ruigrok werd het mogelijk 
de nieuwe reddingboot te bouwen. 
Het schip draagt de voornaam van 
mevrouw Ruigrok. Zij verrichtte 

ook de doophandeling. 
De Stellendamse schipper Eric 
Rodenhuis is trots op ‘zijn’ nieuwe 
schip. “Ik ben vanaf het begin van 
de bouw erbij betrokken. Hoe ver-
der het schip af kwam, hoe vaker ik 
bij de werf over de vloer kwam. En 
nu is ze dan klaar. De afsluitende 
duurtest naar Londen was super.” 
De nieuwe reddingboot vervangt 
de reddingboot Prinses Margriet uit 
1990. De voornaamste reden van 
vervanging is het vergroten van de 
gereddencapaciteit (van 90 naar 

120 personen) en het verhogen van 
de actieradius (van 6 naar 16 uur). 
De nieuwe reddingboot voor  
station Stellendam is gebouwd 
door de werf Aluboot in 
Hindeloopen. Het schip heeft een 
aluminium romp en opbouw. De 
boot is met zijn 18,8 meter lengte 
de grootste reddingboot van het 
type ‘rigid inflatable boat’ in de 
wereld. De reddingboot is de 
tiende reddingboot van het type 
Arie Visser en tevens de laatste uit 
die serie.

Het reddingstation Stellendam 
is gesitueerd op het (voormalig) 
eiland Goeree tussen Hoek 
van Holland en Neeltje Jans. 
Het reddingstation, met 29 
bemanningsleden, heeft zowel 
aan de Noordzeekant als aan 
het Haringvliet een reddingboot 
liggen. ‘Buiten’ ligt de reddingboot 
Antoinette en aan ‘de binnenkant’ 
op het Haringvliet ligt de Atlantic 
75 Neeltje Struijs. Stellendam wordt 
jaarlijks gemiddeld 85 keer ingezet. 

antoinette gedooPt
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Watersportgroothandel  
On Deck steunt de KNRM 
met een groot deel van de 
opbrengsten uit de verkoop 
van een unieke lijn. On Deck 
brengt een oranjekleurige 
lijn op de markt, waarin de 
Nederlandse vlag is verwerkt. 

De Italiaanse firma Gottifredi 
Maffioli ontwikkelde het oer-

Hollandse product. Het is vanaf nu verkrijgbaar bij watersportwinkels in de 
diktes 8, 10 en 12 mm. De lijn is gemaakt van hoogwaardig polyester en is 
zeer flexibel. Een woordvoerder van On Deck motiveert de steun als volgt: 
“De KNRM verricht jaarlijks talloze levensreddende acties. De vrijwilligers 
staan dag en nacht klaar om onder alle omstandigheden uit te varen. Ze 
gaan professioneel en kosteloos te werk. Het mag duidelijk zijn dat zij onze 
steun verdienen. Met onze actie bieden wij de Nederlandse watersporters 
de mogelijkheid om op een opvallende manier te laten zien dat zij de KNRM 
ook een warm hart toedragen. Door een van hun versleten vallen, schoten 
of trimlijnen te vervangen door deze Hollandse lijn, kunnen zeilers daadwer-
kelijk iets betekenen voor de KNRM.” Meer informatie op www.on-deck.nl. 

De KNRM vierde op 11 novem-
ber haar 185ste verjaardag. 
Sinds 1824 zijn in ruim 38.000 
acties meer dan 81.000 mensen 
in veiligheid gebracht. Dat kan 
de KNRM alleen doen dankzij 
de 1.100 vrijwilligers die het 
werk doen. 

In Wieringen bracht burgemeester 
Marjan van Kampen de bemanning 
van KNRM Den Oever daarom een 

grote verjaardagstaart. Ook bij de 
andere reddingstations kwam de 
burgemeester feliciteren. In de 185 
jaar dat de Redding Maatschappij 
bestaat, is de mentaliteit van de 
redders niet veranderd. Een van de 
redders reageerde vanachter zijn 
taartje nuchter: “Eigenlijk zouden 
de donateurs ook een taart moeten 
krijgen. Zij maken het door hun 
vrijwillige bijdragen mogelijk dat ik 
mijn werk kan blijven doen.” 

verjaardagstaart

on deck 
steunt 
knrm
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Geachte heer Boogaard,
Het is het einde van een merkwaardige dag, hoofdzakelijk 
door het toedoen van de medewerkers van uw Maatschappij 
en in het bijzonder die van het station Katwijk. Wij waren 
daar op 21 november voor een feestelijke ontvangst van 
enige van uw leden die langere tijd een jaarlijkse bijdrage 
hebben geleverd.
Ik had mij hier wel iets van voorgesteld maar moet u beken-
nen dat het een onvergetelijke ochtend en middag is gewor-
den. Niet alleen door het gebodene, met als hoogtepunt 
een tocht op de Noordzee aan boord van uw reddingboot, 
maar in het bijzonder door de zeer gastvrije ontvangst en 
de prettige sfeer die deze bijeenkomst kenmerkte. Zoiets 
komt natuurlijk ook elders voor, maar het wordt wel steeds 
zeldzamer dat je je werkelijk zo gefêteerd voelt.
Uiteraard maakte het materiaal en de wijze waar hiermee 
wordt omgegaan een grote indruk. De Maatschappij is nu 
een groot bedrijf waar alles tot in de puntjes is geregeld en 
wordt verzorgd. Het doet weldadig aan en ik ben zeer blij 
dit te hebben mogen meemaken.
Terwijl ik dit schrijf regent het en neemt de wind toe.  
Ook in dit opzicht hebben wij geboft. Zon en nauwelijks 
wind! 
Met vriendelijke groet, ook aan de gastheren in Katwijk, 
H. v. V. te O.

fanmail & klachten

Ieder jaar nodigt de KNRM Redders aan de Wal uit die zich vijftig jaar tevoren 
hebben ingeschreven, voor een bezoek aan een reddingstation in de buurt van 
hun woonplaats. Deze trouwe donateurs worden ontvangen op het redding-
station, maken kennis met bemanning en materieel en krijgen een toepasselijk 
insigne opgespeld. Het hoogtepunt van deze bijeenkomsten is onveranderlijk 
de gezamenlijke vaartocht, die door bijna iedereen wordt meegemaakt, ijs en 
weder dienende.
 

De Redactie

Geachte redactie,
  
Als motorbootvaarder en oud-brandweerman lees 
ik met veel genoegen uw blad.
Juist de voornoemde combinatie is de reden dat 
ik wil reageren. Het goede werk van uw  
medewerkers is goed vervat in de beschreven 
voorvallen onder “Logboek”.
De nood van een ander kan preventief werken 
voor de lezers, mits bekend is wat de reden 
van de noodoproep is geweest. Zo ook met de 
hulpverlening aan het 23 meter lange nieuwe 
motorjacht als genoemd op pagina 18. Hoewel ik 
vanuit het brandweervak en eigen ervaring (brand 
in eigen woning) als geen ander weet dat het voor 
slachtoffers mogelijk bezwaarlijk overkomt als de 
oorzaken worden genoemd kan dit toch bijdragen 
aan het voorkomen van leed van anderen.
Dus, als het bekend is en toegestaan, omschrijf 
dan de oorzaak ter lering van de ander.
Reeds hartelijk dank.
Hoogachtend, J.N te B. 

De bemanningsleden van de KNRM zijn in eerste instantie gericht op het 

redden van mensen en het voorkomen van letsel. Waar mogelijk wordt ook 

de materiële schade zo veel mogelijk beperkt. Het is niet de taak van de 

bemanning om de oorzaak te achterhalen. Er wordt wel naar gevraagd bij 

de geredden, maar dit kan een subjectief oordeel zijn. Om achteraf geen 

discussie te ontketenen met de schadeverzekeraars, vermelden wij geen 

oorzaak als deze niet onomstotelijk vaststaat.

 

De Redactie.

Geachte redactie,
Allereerst wil ik U mijn complimenten maken voor het blad  
De Reddingboot. Geweldig zoals U het werk van de reddings-
dienst voor het voetlicht brengt. Wij hebben het geluk al 
vele jaren in het buitenland te varen, maar lezen elke keer 
weer met veel interesse uw blad. In het oktobernummer zag 
ik het artikel: ‘Veilig langs de Pollendam’. U  schrijft 
daarin o.a. dat jaarlijks tientallen schepen vastlopen op 
de Pollendam. Dat is ons ongeveer twintig jaar geleden ook 
gebeurd! Wij bewonderen het werk van de KNRM buitengewoon.  
Vooral Uw organisatie is geweldig, daar kunnen veel landen 
een voorbeeld aan nemen. Wij wensen U veel succes met Uw 
werk en verblijven met de meeste hoogachting, J.P. per mail 

De redactie behoudt zich het recht voor brieven en mails in te korten
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EemshavenSchiermonnikoog

NesBallum

Terschelling
Vlieland

De Cocksdorp
De Koog

Harlingen 

Lauwersoog

Hindeloopen

Lemmer

Urk

Elburg

Den Helder
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Den Oever

Enkhuizen

Marken

Callantsoog
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Egmond aan Zee
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IJmuiden
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PAAL 8

Ter Heijde

Scheveningen

Hoek van Holland

Stellendam

DordrechtOuddorp
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3 9
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6
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oP bezoek bij Paal 8
eigenzinnige  eilanders

eigenlijk zijn we 
een paar maanden 
te vroeg, vinden de 
mannen van Paal 8 
op terschelling: hun 
reddingboot frans 
hogewind ligt voor 
groot onderhoud op 
de werf in edam.  
ze kunnen dus hun 
grote trots niet laten 
zien. desondanks is de 
ontvangst is er niet 
minder hartelijk om.

5

2

1

6

7

4

Type Johannes Frederik

Type Valentijn

Type Harder

Type Atlantic

Type Avon

Type Float 500Type Nikolaas

Type Arie Visser

Type Unimog Type Ginaf

8

9

3

Vrijwel de hele ploeg is present. 
Zelfs schipper Cor Bakker laat 
op deze zaterdagmiddag zijn 
drukke winkel heel even voor 
wat het is om het bezoek de hand 
te schudden.
Eilanders staan bekend om 
hun eigenzinnigheid. De regels 
van het vaste land lijken op 
de Waddeneilanden net iets 
minder te gelden. Of ze krijgen 
wat vaker een eigen uitleg. Bij 
reddingstation Paal 8 lijkt deze 
karaktertrek nog net wat sterker 
ontwikkeld. Zelfs in vergelijking 
met het andere reddingstation 
van Terschelling, op ‘West’. 
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eigenwijs en zelfredzaam
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“Organisatorisch vallen de twee 
stations onder hetzelfde dagelijks 
bestuur. Qua karakter zijn ze 
heel verschillend”, vindt Paul 
Logemann, pr-coördinator van 
de KNRM op Terschelling. 
“Bij Paal 8 zitten meer echte 
eilanders: het wat ruigere volk, 
de strandjutters.”

alarm
Omdat de Frans Hogewind 
afwezig is, moeten we ons van-
daag ‘een beetje behelpen’ met 
de Valentijn uit de reservevloot. 
“We zijn verwend. Onze boot 
is een verbeterde versie van de 
oudere Valentijn. Met de Frans 
Hogewind is het alsof je een 
oude schoen aantrekt”, vertelt 
Henk Spanjer, een van de plaats-
vervangende schippers.  

Later op de middag, na de 
oefening, drukt Henk op het 
verkeerde knopje als hij de mo-
tor wil afzetten: het alarm gaat 
af. Henk: “In moeilijke omstan-
digheden moet je alle knoppen 
blindelings kunnen vinden. 
Snap je nu waarom we zo hech-
ten aan onze eigen spullen?”

lek Pak 
De zee is deze middag, ondanks 
een stevige wind uit het zuiden, 
zo plat als een dubbeltje. Vlak 
voor de supersnelle lancering 

‘ de mannen van Paal 
8 zijn voor de duivel 
niet bang, maar 
moeten in de zee 
soms hun meerdere 
erkennen’ 

al het materieel 
moet na een 
reddingsactie goed 
worden  afgesPoeld; 
zout water zorgt 
voor corrosie
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vanaf het strand breekt zelfs een 
vriendelijk zonnetje door.  
De overlevingspakken zijn al 
snel te warm. Behalve voor Paul. 
Die speelt voor drenkeling, maar 
blijkt een lek pak aan te hebben, 
waardoor hij ‘lekker afkoelt’. 
Terwijl een zeehond alles 
verbaasd gadeslaat, wordt Paul 
behendig uit het water gevist 
door de bemanning van de  
reddingboot Tonijn. “We visten 
op deze manier in september  
’s ochtends vroeg een zwemmer 
uit een heftige branding. Hij was 
door een sterke ebstroom naar 
buiten gespoeld. Ik zie die man 
nog verdwaasd in mijn ogen 
kijken toen wij ineens met onze 
grote boot naast hem lagen.  
Hij was al afgekoeld tot 32 
graden”, herinnert motordrijver 
Harm Reinders zich. Diezelfde 
dag kwamen de redders te laat 
voor een andere drenkeling. 

duivel
Boven Terschelling loopt de kust 
geleidelijk af en is de branding 
dus erg breed. Er zijn ondieptes, 
zandbanken en stroomgaten. 
Golfhoogtes van twintig meter 
zijn buitengaats wel gemeten. 
“Reddingen in de branding, dat 
is het kunstje waarin wij uitblin-
ken”, vertelt Henk. Behalve over 
de Frans Hogewind, beschikt 
Paal 8 ook over een kusthulp-
verleningsvoertuig (KHV) en de 
kleine reddingboot Tonijn (type 
Float 500). “We zijn erg blij dat 
die niet is vervangen door een 
grotere boot van de Atlantic-
klasse”, zegt Henk. “Een klein 
bootje is in vele opzichten han-
delbaarder en zeer geschikt voor 

het brandingvaren.”
Paal 8 kent 20 tot 25 uitruk-
ken per jaar. Tegen pakweg 100 
uitrukken met de Arie Visser 
van Terschelling-West, waarvan 
de helft voor patiëntenvervoer 
naar de vaste wal. “De Arie Vis-
ser is een ‘all weather’ gesloten 
havenboot. Die gaat ook nog 
naar buiten bij noordwest 12. 
De mannen van Paal 8 zijn voor 
de duivel niet bang, maar moe-
ten in de zee soms hun meerdere 
erkennen”, vertelt Paul. 

toP
De gevaren van de zee ken-
nen ze op Terschelling als geen 
ander. Het eerste wat opvalt bij 
het betreden van de loods van 
Paal 8 is een groot bord aan 
de muur. Sinds 1824 verloren 
67 Nederlandse redders hun 
leven. Dertien daarvan kwamen 
van Terschelling. “Bang? Ach, 
natuurlijk knijpen we de billen 
wel eens bij elkaar. Maar we 
weten wat we aan elkaar hebben. 
En het materieel waarmee we 
mogen werken is top”, zegt een 
van de opstappers.

wensen
De Terschellinger redders 
onderscheiden zich ook in 
zoekacties op het land. Op de 
vaste wal rukt een peloton ME 
uit als iemand is verdwaald in 

een duingebied. Het wachten 
op zo’n politiemacht duurt op 
de eilanden te lang, daarom 
is deze taak toebedeeld aan de 
KNRM’ers. 

“Dit is een vorm van zelfred-
zaamheid. Dat is ook zo’n 
kenmerk van de eilanden.  
We moeten het hier met elkaar 
rooien. Als er bijvoorbeeld 
iets kapot is aan ons materieel 
repareren we dat bijna altijd 
zelf ”, zegt Henk. De plaatsver-
vangende schipper wil namens 
de hele ploeg ook nog enkele 
hartenwensen kwijt: “We heb-
ben echt meer portofoons nodig 
voor de zoekacties op het land. 
Bovendien zouden we graag een 
stuk aanbouwen aan ons red-
dingstation. En een waterdicht 
overlevingspak voor Paul zou 
ook niet gek zijn!”

‘ bij Paal 8 zitten meer 
echte eilanders: het 
wat ruigere volk, de 
strandjutters’ 
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catamaran zinkt
dEN HELdEr/CALLANtSooG_ 20 oktobEr_
wINd o4_INzEt rEddINGbotEN jokE 
dIjkStrA EN koEN obErmAN
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catamaran zinkt
dEN HELdEr/CALLANtSooG_ 
20 oktobEr_wINd o4_INzEt 
rEddINGbotEN jokE 
dIjkStrA EN koEN obErmAN
De bemanning van de Helderse 
reddingboot Joke Dijkstra werd 
dinsdagochtend om 10.00 uur 
opgepiept voor een catamaran die 
water maakte. Het bleek te gaan 
om een motorjacht, type Sunreef 
70. Het jacht bevond zich tussen de 
Middelrugboei en de Zuiderhaaks-
boei. De bemanning van de Sunreef 
had het zinkende schip verlaten en 
dreef rond in een vlot. De sleep-
hopperzuiger HAM311 was in de 
buurt, nam de opvarenden aan 
boord en voorzag ze van een natje 
en een droogje. Bij aankomst zag 
de bemanning van de Joke Dijkstra 
onmiddellijk dat het schip zinkende 
was en een pomp overzetten geen 
optie meer was. Om te voorkomen 
dat het schip in het vaarwater zou 
zinken, sprongen twee beman-
ningsleden van de Joke Zijlstra 
over om een sleepverbinding te 
maken. Tijdens het slepen naar 
ondiep water dreigde het jacht snel 
te zinken. De beide bemannings-
leden moesten snel van boord. De 
reddingsboot van Callantsoog, de 
Koen Oberman, kwam assisteren. 
Uit het logboek van de beman-
ning: “Er is geen redden meer aan. 
De romp is flink beschadigd en de 
stuurboorddrijver is lek waardoor 
de catamaran al helemaal scheef 
ligt. De Joke Dijkstra vraagt ons 
een boei vast te maken om de 
plek te markeren als hij zinkt. Na 
dit gedaan te hebben wordt ons 
gevraagd de kleine bijboot naar 
Den Helder te brengen. Door de 
flinke oostenwind neemt dit wat 
meer tijd in beslag dan gedacht. 
Na de boot afgemeerd te hebben 
keren we terug. De catamaran ligt 

inmiddels recht maar heel diep, 
waarschijnlijk is ook de bakboord-
drijver lek.” 
De Hurricane van bergingsbedrijf 
Noordgat kwam om het jacht te 
bergen. De Joke Dijkstra bleef 
stand-by op verzoek van de Hur-
ricane. Tegen 17.00 uur was de 
sleep stabiel. De Joke Dijkstra nam 
de opvarenden van het jacht over 
van de HAM311 en voer terug naar 
het station. 
De Hurricane is de hele nacht met 
het jacht bezig geweest. Later 
werd het onfortuinlijke jacht 
naar scheepswerf Visser gesleept 
in Den Helder. 

zeiljacht gestrand oP 
tweede maasvlakte
HoEk VAN HoLLANd_22 
SEPtEmbEr_wINd w5_INzEt 
rEddINGboot jEANINE 
PArquI
Dinsdagochtend 22 september 
kreeg de bemanning van de red-
dingboot Jeanine Parqui de mel-
ding ‘boot aan de grond’. Het bleek 
te gaan om het zeiljacht Roan. De 
zeven ervaren zeilers bleken een 
zeekaart bij zich te hebben waar 
de Tweede Maasvlakte nog niet op 
stond. 
De Hoekse KNRM’ers werden om 
03.30 uur gealarmeerd en voeren 
even later uit naar de zuidkant 
van de Tweede Maasvlakte waar 
het zeiljacht lag. Toen ze om 04.15 
uur ter plaatse kwamen, bleek de 
tweemaster lelijk te stuiteren op de 
banken door een zuidwestenwind 
van 5 Beaufort en golven van an-
derhalve meter. Toch lukte het snel 
om een sleepverbinding te maken 
en het zeiljacht naar dieper water 
te slepen, mede doordat bulldozers 
voor verlichting zorgden. Eenmaal 
in ruimer water kon het zeiljacht 
op eigen kracht naar de Bergha-

ven in Hoek van Holland varen. 
De Jeanine Parqui bleef stand-by 
varen. In de Nieuwe Waterweg is 
een opstapper overgezet om te 
helpen bij het aanmeren. Om 06.15 
uur lagen de zeilers - geschrokken 
maar veilig - met hun boot aan de 
steiger.

urker botter overvaren
urk/ ENkHuIzEN_24 
SEPtEmbEr_wINd w3_INzEt 
rEddINGbotEN rIEN 
VErLooP, wAtErSPort, 
kAPItEINS HAzEwINkEL EN 
wILLEmtjE
Een man uit Urk kwam om het 
leven toen de onder zeil varende 
botter UK12 van de Stichting Urker 
Botter in aanvaring kwam met 
een ongeladen cementtanker. Het 
ongeluk gebeurde omstreeks 20.30 
uur in de vaargeul Lelystad-Lemmer 
ter hoogte van het Commissaris-

licht. Bij de aanvaring wist een 
18-jarige jongen overboord te 
springen, de 72-jarige Urker bevond 
zich echter in het voorschip en is 
met de botter ten onder gegaan. 
De vrijwilligers van KNRM-station 
Urk waren zeer snel ter plaatse 
omdat ze tijdens de alarmering 
juist een oefening evalueerden 
in het bemanningsverblijf. Toen 
ze op de plaats van de aanvaring 
aankwamen, bleek de bijna geheel 
gezonken UK12 met touwen 
vastgemaakt door de opvarenden 
van de UK114 van de gelijknamige 
stichting. Zo voorkwamen ze dat 
het schip verder zou zinken in de 
elf meter diepe vaargeul. De UK114 
voer tijdens de aanvaring in de 
nabijheid en de opvarenden zagen 
het ongeval gebeuren. De beman-
ning had de 18-jarige jongen al 
opgepikt. Omdat de hulpverleners 
in deze toestand niets konden 

urker botter overvaren  
urk/ ENkHuIzEN_24 SEPtEmbEr_
wINd w3_INzEt rEddINGbotEN rIEN 
VErLooP, wAtErSPort, kAPItEINS 
HAzEwINkEL EN wILLEmtjE
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tyPe arie visser
LENgtE  18,80 MEtER

BREEDtE  6,10 MEtER

DIEpgANg  1,05 MEtER

VERMOgEN   2x 1000 pK

SNELHEID  35 KNOpEN

OpNAMECApACItEIt gEREDDEN  120 pERSONEN

BEMANNINg  6 pERSONEN

JAAR INDIENStStELLINg   2009
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doen, werd door de Kustwacht een 
drijvend kraanschip van de firma 
Mammoet naar de plaats des on-
heils gedirigeerd die de gezonken 
botter in samenwerking met de 
KNRM boven water haalde. Diverse 
boten van de KNRM, reddingbri-
gade, waterpolitie, brandweer en 
bergers zochten naar de mogelijk 
overboord geslagen man.  
Toen de botter helemaal boven 
water was gehesen en het laatste 
water uit het schip gepompt was, 
gingen vrijwilligers van de KNRM 
en een politieman van het Korps 
Landelijke Politiediensten (KLPD) 
naar binnen. In de chaos van het 
vooronder werd het slachtoffer 
aangetroffen. Terwijl de bergers 
onder begeleiding van politiemen-
sen met de UK12 naar Lelystad ver-
trokken voor technisch recherche-
onderzoek, vertrok de politieboot 
P87 met het slachtoffer samen met 
de Urker reddingboten naar de 
haven van Urk waar de schepen 
rond 04.30 uur weer afmeerden. 
De 18-jarige jongen, een kleinzoon 
van het slachtoffer, werd met een 
gebroken arm en onderkoelingsver-
schijnselen naar het AMC gebracht. 

De oorzaak van de aanvaring is in 
onderzoek bij de Dienst Waterpoli-
tie van het KLPD.

medevac van veerboot
HoEk VAN HoLLANd_28 
SEPtEmbEr_wINd w3_INzEt 
rEddINGboot jEANINE 
PArquI
Maandagavond 28 september werd 
de reddingboot Jeanine Parqui 
van Hoek van Holland opgeroepen 
door het kustwachtcentrum voor 
een medische evacuatie (medevac). 
De oproep kwam van de uitvarende 
ferry Pride of Hull. Een 53-jarige 
Filippijnse man had klachten die 
wezen op nierstenen. De Radio  
Medische Dienst (RMD) vond het 
verstandig om de man snel in een 
ziekenhuis op te laten nemen.
Om 22.45 uur was de reddingboot 
Jeanine Parqui langszij de Pride 
of Hull, die weer richting kust was 
gevaren. Het punt van overname 
bevond zich vijf mijl west uit de 
pieren. De patiënt via de breakdoor 
van een touwlader af te laten dalen 
bleek geen optie. Daarom gingen 
drie opstappers over op de Pride of 
Hull om de man op een brancard in 
te pakken en zo over te nemen op 
de Jeanine Parqui. Bij aankomst in 
de Berghaven is de man onderzocht 
door ambulancepersoneel.  
De patiënt is voor nader onderzoek 
en hulp vervoerd naar het Sint Fran-
ciscus Gasthuis in Rotterdam.

zeeman valt in ruim
SCHEVENINGEN_28 
SEPtEmbEr_wINd w5_
INzEt rEddINGboot kItty 
rooSmALE NEPVEu
Alarm op reddingstation Schevenin-
gen voor een medische evacuatie 
(medevac) van het schip Szczecin 
Trader: een van de opvarenden was 
in het ruim gevallen. Op verzoek 

van de dienstdoende arts van de 
Radio Medische Dienst (RMD) 
moesten de opstappers de man 
stabiliseren, maar niet vervoeren. 
Ze kregen de opdracht te wachten 
op een marinearts en hem waar 
nodig te assisteren. Vier mannen 
werden overgezet met EHBO-spul-
len. Via de portofoon hielden ze 
contact met het Kustwachtcentrum 
(KWC) en de RMD. De bemanning 
van het schip had het slachtoffer 
al uit het ruim gehaald en naar de 
ziekenboeg op de derde etage-
brug gebracht. Het slachtoffer was 
nauwelijks bij kennis, vertelde geen 
gevoel in zijn benen te hebben en 
had hier en daar een schaafwond. 
De man was zes meter naar bene-
den gevallen. De opstappers van de 
KNRM gaven de man een nekkraag 
en hielden hem aan de praat om 
hem bij kennis te houden. Toen de 
arts en de verpleger van de marine 
arriveerden, assisteerden zij hen 
bij het stabiliseren voor vervoer. De 
arts besloot de man te evacueren 
met behulp van een helikopter. Het 
slachtoffer werd naar het achterdek 
gebracht en vandaar met behulp 
van een kraan op het benedendek 
gezet. Daar haalde de heli hem op 
en bracht hem naar het Westeinde 
Ziekenhuis in Den Haag. De Kitty 
Roosmale Nepveu keerde terug 
naar het reddingstation. Via het 
KWC ontving de bemanning een 
bedankje van de marinearts voor de 
prettige samenwerking. 

trimaran breekt en 
zinkt
ENkHuIzEN_3 oktobEr_wINd 
zw6_INzEt rEddINGbotEN 
rIEN VErLooP EN wAtEr-
SPort
KNRM-reddingstation Enkhuizen 
voer deze zaterdag met beide 
reddingboten uit voor een melding 

trimaran breekt en zinkt 
ENkHuIzEN_3 oktobEr_wINd zw6_INzEt rEd-
dINGbotEN rIEN VErLooP EN wAtErSPort
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van een vermist zeilbootje na een 
zeilwedstrijd. De melding was 
gedaan door de wedstrijdleiding. 
Zij hadden de wedstrijd afgeblazen 
vanwege de harde wind, maar 
misten nog een van de deelnemers. 
Er bleek niets aan de hand; de deel-
nemers waren vergeten zich af te 
melden bij de wedstrijdleiding en 
waren op weg naar Enkhuizen. 
De bemanning had dit net gemeld 
aan het Kustwachtcentrum, toen er 
een noodoproep binnenkwam van 
een omgeslagen trimaran. 
De twee opvarenden waren ver-
trokken voor een zeiltochtje op het 
IJsselmeer toen op vier mijl van  
Enkhuizen een van de drijvers 
afbrak en de trimaran omsloeg.  
Binnen drie minuten na de melding 
lag de reddingboot Watersport 
langszij het jacht en haalde de 
mensen van boord. Een van de 
opstappers maakte een sleepver-
binding tussen het jacht en de 
Watersport, zodat deze hem kon 
rechttrekken. Toen het jacht weer 
enigszins rechtop stond, brak 
de mast af. Inmiddels waren de 
reddingboten Rien Verloop en ’t 
Span ook gearriveerd. Zij zet-
ten een motorpomp over om de 
zinkende trimaran te redden van 
de ondergang. Toen bleek dat de 
boot steeds verder zonk, werd het 
te gevaarlijk voor de opstappers. Ze 
werden samen met de pompen snel 
van boord gehaald. 
De Watersport sleepte de halfge-
zonken trimaran naar de haven. 
Door vervolgens het achterschip 
iets te liften, kon het worden leeg 
gepompt. Zodra de trimaran weer 
dreef, werd ook de mast geborgen 
en alles opgeruimd en vastgezet. 
De reddingboten keerden terug 
naar reddingstation Enkhuizen 
alwaar de geredde mensen konden 
bijkomen van hun ongelukkige 

urk_24 SEPtEmbEr_INzEt rEddINGbotEN 
rIEN VErLooP, wAtErSPort, kAPItEINS 
HAzEwINkEL EN wILLEmtjE

Hans van Lenten (38) is geboren Urker en sinds 
2002 opstapper bij de KNRM op Urk. Op 24 
september was hij met de reddingboot Willem-
tje als eerste ter plaatse, nadat de Urker botter 
UK12 in aanvaring was gekomen met een ce-
menttanker. Het ongeluk eiste één slachtoffer. 
“Je voelt je machteloos, maar je hebt geen tijd 
voor emoties.”

“Het reddingswerk heeft ook zijn moeilijke kanten”, 
legt Hans van Lenten nog maar eens uit. “We zaten 
die 24ste september nog in het boothuis, na een 
oefening met andere hulpdiensten, toen de pieper 
ging. ‘Man overboord’, luidde de melding. De grote 
reddingboot werd verzocht te wachten met uitvaren, 
totdat GGD en brandweerduikers aan boord waren. 
Rein Snoek, Piet Snijder en ik vlogen direct weg met 
de reddingboot Willemtje.” 
Onderweg naar de opgegeven positie hoorden de 
redders dat het ging om een Urker botter. “Dan 
weet je dat het waarschijnlijk Urkers zijn die in nood 
verkeren, maar ik had geen idee wíe het waren.” De 
reddingboot schoot langszij de UK114, die getuige 
was geweest van de aanvaring. “Daar aan boord 
zaten familieleden van de twee opvarenden van de 
inmiddels gezonken botter. Die mensen schreeuw-
den ons toe dat er waarschijnlijk nog iemand in de 
botter zat. Op zo’n moment schrik je. Alleen het 

puntje van de botter stak nog boven water uit en 
het dichtstbijzijnde toegangsluik zat minimaal twee 
meter onder water…
Rein ging te water, tegen beter weten in. Maar je 
wílt wat doen. Ikzelf zat aan het roer van de Wil-
lemtje en zette Piet af op de UK114, om de familie 
bij te staan. De andere opvarende van de veronge-
lukte botter was daar aan boord en werd verzorgd, 
totdat de reddingboot van Enkhuizen arriveerde. 
Die bracht de jongeman voor behandeling naar 
Lelystad.” 
De reddingboot Kapiteins Hazewinkel bracht de 
GGD en brandweerduikers ter plaatse. Toen ook de 
duikers niets bleken te kunnen uitrichten, was de 
laatste hoop op een goede afloop verkeken. “Je voelt 
je machteloos, maar hebt geen tijd voor emoties. Er 
was een bok onderweg om het scheepje te bergen en 
wij besloten ter plaatse te blijven.” Toen de botter 
was gelicht, gingen Hans en Rein naar binnen om 
het slachtoffer te bergen. “Toen ik hem zag, wist ik 
meteen wie het was. We hebben onze jonge jongens 
een stapje laten terugdoen en toen de man uit het 
scheepje gehaald. Daarbij moet er een knop om. 
Gevoel uit en verstand aan.”
Enkele weken na het ongeval werd de bemanning 
tijdens een oefenavond verrast door een zoon van 
het slachtoffer. “Die jongen kwam cadeaus brengen. 
Het feit dat de familie onze inspanningen waardeert, 
is mooi. Maar wij hoeven geen cadeaus, zeker niet 
als een redding niet goed afloopt. Voor ons mag het 
boek zo snel mogelijk dicht…”      

redder hans van lenten
“SomS moEt Er EEN 
kNoP om. GEVoEL uIt, 
VErStANd AAN”

achteraf



LAuwErSooG_16 oktobEr_wINd 
Nw8_INzEt rEddING-boot PALACE 
NoordwIjk

Uitgerekend op de dag dat Carl van der 
Leest en zijn schoonouders gepland had-
den zijn jacht Isis naar de winterstalling 
te varen, trok de wind aan tot storm-
kracht uit het noordwesten. Het drietal 
strandde op het Lauwersmeer en moest 
uiteindelijk zwemmend naar de kant.

“Carl zeilt al tien jaar, is ervaren”, vertelt 
Uildrik Postema, schoonvader van de jachtei-
genaar. Hij en zijn vrouw Anja zouden meeva-
ren van Lauwersoog naar de winterstalling in 
Zuidbroek. “Vanwege de harde wind hebben 
we advies gevraagd, wel of niet gaan varen? 
Op advies van derden zijn we vertrokken.” 
“Eenmaal op het grote meer, kwamen we 
erachter hoe slecht het eigenlijk was”, zegt 
Carl. “De golven waren anderhalve meter 
hoog, waardoor ik de boeien niet meer kon 
zien. Ik gaf daarom het roer aan Uildrik, zodat 
ik mij volledig kon richten op het zoeken naar 
de boeien. Op de kant waren geen herken-
ningspunten meer te zien.” Ondanks de goede 
en degelijke werkverdeling ging het mis. Per 
abuis dacht Carl boeien te zien die de vaarrou-
te Slenk markeerden. In werkelijkheid nam hij 
bij de Schoenerbult een ‘afslag te vroeg’. “Ik 

had het al snel in de gaten. De dieptemeter 
gaf alarm. Ik nam het roer over van Uildrik en 
wilde snel rechtsomkeert. Maar het kwaad was 
al geschied. Ons houten zeiljacht strandde in 
de ondiepte.” 
“Héél angstig!”, zo omschrijft Anja de minu-
ten na de stranding. “We lagen dwars op de 
golven. Uildrik en ik zaten onderdeks. We 
zagen weinig, maar hoorden telkens de hoge 
golven tegen het schip slaan. Bij elk golf had 
ik het gevoel dat de Isis aan stukken zou wor-
den geslagen.” Haar man knikt: “Anja gilde bij 
elke golf…”
Via via werd telefonisch om reddingbootassis-
tentie gevraagd. Het drietal moest er uitein-
delijk drie kwartier op wachten. “Het leek wel 
een dag!”, aldus Anja. 
De reddingboot Palace Noordwijk ging bij 
aankomst direct langszij en zette ondanks de 
hoge golven een opstapper over. Die belegde 
een sleepverbinding, waarna de reddingboot 
het scheepje van de ondiepte trok. “Prima 
werk!”, zo vat Carl het werk van de redders 
samen.
Eenmaal los en weer varende veranderde de si-
tuatie snel. De reddingboot werd opgeroepen 
voor nóg een noodgeval en vertrok. Opstap-
per Godert Witteveen bleef aan boord van de 
Isis. “Wat wás ik blij dat Godert er was”, zegt 
Carl eerlijk. “Ik was niet in paniek, maar na 
alles wat ons was overkomen, had ik het wel 

even gehad. Ik was blij dat ik het roer en het 
commando kon overgeven aan een expert.” 
Godert Witteveen voer het jacht tegen de 
zee op naar Oostmahorn. “Maar zover kwam 
het niet”, zegt Uildrik berustend. “Opeens 
gekraak en het water spóót met geweld de 
boot in…”
Godert sommeerde de drie hun reddingvesten 
om te doen en ‘geen gekke dingen te doen’. 
Hij zou trachten het jacht zo ver mogelijk 
onder de kant te krijgen. “We mochten pas 
springen als de motor ermee op zou houden 
of de boot echt onder water zou verdwijnen”, 
zegt Anja. De KNRM’er slaagde erin het 
bootje tot kort onder de kant te krijgen, maar 
de laatste meters moesten zwemmend worden 
overbrugd.
De drie werden opgevangen, omdat ze allen 
onderkoeld waren. “Onderkoeling zei ons 
weinig en door de adrenaline hadden we niet 
in de gaten hoe ernstig we er eigenlijk aan 
toe waren”, zegt Uildrik. Het drietal is blij 
dat ze er heelhuids vanaf gekomen zijn. “Het 
is een dubbel gevoel”, stelt Carl. “Ik verloor 
mijn boot. En ik vraag me af of dat mede het 
gevolg is geweest van de gekozen koers naar 
Oostmahorn. Maar belangrijker is het dat we 
hier nog zitten. En dat hebben we ook te dan-
ken aan de bemanning van de reddingboot. 
En aan Godert in het bijzonder. Daarvoor 
alleen maar waardering…” 

geredde carl van der leest
“ bIj ELkE GoLf dACHt Ik dAt 
dE boot AAN StukkEN zou 
wordEN GESLAGEN”
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zeiltocht onder het genot van een 
kop soep.

brand aan boord
dEN HELdEr/dEN oEVEr_15 
oktobEr_wINd N3_INzEt 
rEddINGbotEN jokE 
dIjkStrA EN joHANNA 
mArGArEtA
Het bericht ‘Brand/explosie aan 
boord, prio 1’ verscheen donderdag 
15 oktober om 10.24 uur op de pa-
gers van de bemanningsleden van 
de KNRM-reddingboot Johanna 
Margareta van station Den Oever 
en de reddingboot Joke Dijkstra 
van station Den Helder. 
De schipper van het zestien meter 
lange jacht De Witte Raaf ontdekte 
tijdens zijn reis van Texel naar Den 
Oever een brand in het achteron-
der van zijn schip. De schipper was 
alleen aan boord met zijn hond en 
zag geen mogelijkheid de brand 
zelf te blussen. De brandblussers op 
zijn schip bevonden zich namelijk 
bij de brandhaard. De man voorzag 
zichzelf en zijn hond van een red-
dingsvest en legde het noodvlot 
klaar voor het geval de brand voor 
de aankomst van de reddingboten 
verder uitbrak.
De Johanna Margareta van 
station Den Oever was als eerste 
bij het brandende jacht aanwezig. 
Twee opstappers met meerdere 
brandblussers in de aanslag stapten 
over op de inmiddels fiks bran-
dende Witte Raaf. De brandblussers 
bleken onvoldoende capaciteit te 
hebben om de inmiddels uitslaande 
brand te bedaren, daarom besloot 
de bemanning brandblussers te 
halen bij de inmiddels toegesnelde 
viskotter Wieringen111. Die twee 
brandblussers hielpen ook onvol-
doende, waarna de bemanning 
besloot het jacht te evacueren. 
De brand werd inmiddels steeds 

heftiger. De verf op de romp van 
het schip begon af te bladderen 
waardoor de KNRM-bemanning 
het niet verstandig vond om de 
Johanna Margareta – met haar 
rubberen tube – langszij het bran-
dende schip te leggen. De WR111 
bood aan om de dekspoelslang 
op de vlammenzee te richten. Een 
paar kuub Waddenwater bracht 
de vlammen enigszins tot bedaren. 
Brandweermannen controleerden 
later of het vuur daadwerkelijk was 
gedoofd en bluste de nog smeu-
lende onderdelen na. Op verzoek 
van de verzekeringsagent werd De 
Witte Raaf in de Jachthaven Marina 
afgemeerd, waar verzekerings- 
experts de aanzienlijke schade 
verder konden opnemen. 

onbemand jacht aange-
troffen, zeiler vermist
dIVErSE StAtIoNS_19-20 
oktobEr_wINd z4_INzEt 
dIVErSE botEN
Op maandagmiddag 19 oktober 
werd op het IJsselmeer een motor-
zeilboot gesignaleerd die ten zuid-
westen van Gaast rondjes voer. De 
boot bleek onbemand en het ver-
moeden rees dat de eigenaar, een 
68-jarige inwoner van Leeuwarden, 
overboord was geslagen. De man 
was waarschijnlijk die ochtend om 
07.00 uur vanaf Texel vertrokken 
en zou aan het eind van de middag 
aankomen bij Galamadammen. Het 
Kustwachtcentrum van Den Helder 
sloeg groot alarm en reddingboten 
meldden zich uit Lemmer, Enkhui-
zen, Den Oever, Hindeloopen, 
Medemblik en Andijk. Er werd een 
Search and Rescue-helikopter inge-
zet en twee commerciële bergings-
vaartuigen meldden zich. 
Uit het logboek van de schipper 
van KNRM-station Lemmer: “Dat 
is altijd weer schrikken: man over-

boord en vermist. Als de sodemieter 
richting Stavoren en nog verder 
om aan te sluiten bij de zoekactie. 
Aangekomen hebben we ons 
gemeld bij de OSC reddingboot 
Alida van Hindeloopen. Wij kregen 
het verzoek om aan stuurboord 
van de linie aan te sluiten en op 
twee à drie mijl voor de kust op een 
afstand van vijftig meter van elkaar 
zoekslagen te maken van ongeveer 
4,5 mijl richting Gaast op ongeveer 
twintig graden en weer terug. Dit 
hebben we vier keer gedaan. Om 
22.45 uur werd de zoekactie afge-
blazen omdat de kans om nog een 
overlevende te vinden zeer gering 
was geworden.” 
De volgende dag zette het dreg-
team van het Korps Landelijke 
Politie Diensten de zoektocht naar 
de vermiste zeiler bij daglicht voort. 
Het lichaam van de man is enkele 
weken later gevonden op een 
zandbank bij Kornwerderzand.

een echte survival 
LAuwErSooG_10 NoVEmbEr_
wINd Nw8_INzEt rEddING-
boot mArIA PAuLA
Om 20.02 uur kreeg de bemanning 
van reddingstation Lauwersoog 
alarm. Een aantal kanoërs zou in 
de problemen zijn op het Lau-
wersmeer. De reddingboot Maria 
Paula vertrok naar de opgegeven 
positie. Lauwersoogs ‘eigen boot’ 
Palace Noordwijk was in onder-
houd en de Maria Paula is de 
reserveboot in deze klasse van de 
KNRM.
De kanoërs hadden gelukkig een 

positie van een boei doorgege-
ven, hierdoor kon de bemanning 
van de Maria Paula de kanoërs 
snel lokaliseren. Eén man had last 
van koude voeten en was onder-
koeld geraakt. De man, die deel 
uitmaakte van een groep van zes 
studenten van de Hanzehogeschool 
uit Groningen, was ’s middags om 
12.30 uur vertrokken vanuit de Kol-
lumerwaard voor een survivaltocht 
op het Lauwersmeer. Het was de 
bedoeling dat ze op een eilandje 
zouden overnachten. Twee kano’s 
met elk drie personen kwamen 
echter in de problemen. Ze hadden 
één controlepost gehad en waren 
op weg naar hun tweede post. Een 
volgboot zocht drie uur lang naar 
de kano’s. De kanoërs hadden die 
boot wel steeds horen varen, maar 
de boot had hen niet opgemerkt. 
Besloten werd om alle zes studen-
ten, die vanaf 12.30 uur niets te 
eten en te drinken hadden gehad, 
mee te nemen naar de vaste wal. 
De onderkoelde man werd met 
een ambulance naar het Martini-
ziekenhuis in Groningen vervoerd. 
De anderen werden in het boothuis 
voorzien van koffie, thee en een 
warme douche. 
Nadat de jongemannen in het 
boothuis op verhaal waren geko-
men, vertelden ze dat ze geen mo-
biele telefoons mee hadden mogen 
nemen. Gelukkig had een van hen 
zijn gsm toch meegenomen. Dit 
is achteraf hun redding geweest. 
Verder waren er geen reddingsves-
ten aan boord van de kano’s. Deze 
survivaltocht maakte weer eens 
goed duidelijk dat goede veilig-
heidsmaatregelen bij het varen op 
het Lauwersmeer van wezenlijk 
belang zijn. Het woord ‘survival’ 
kon bij deze gebeurtenis wel erg 
letterlijk worden genomen…  

‘ dat is altijd weer 
schrikken: man 
overboord en 
vermist’
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“Meestal is het onkunde”, zegt 
Klaas. “Een van onze mannen 
kwam eens op zo’n vastgevaren 
jacht en zag het hele IJsselmeer 
op de GPS-plotter staan. Hij 
zoomde in op de Steile Bank. 
Die jachtschipper was helemaal 
verbaasd, hij wist niet dat je op 
zo’n apparaat kon inzoomen. 
Een andere keer gingen we 
langszij een vastgelopen jacht 
met een echtpaar aan boord. Ze 
kwamen van Enkhuizen, zuid-
west windkracht 5, helemaal 
uit de koers. Die man had een 
kostuum aan en lakschoenen!”

denkbeeldige lijn
De Steile Bank vormt een 
geheel met het Hondennest, 
de ondiepe oeverzone van 
de bocht voor Lemmer, en 
steekt een mijl in zee. De bank 
ligt dwars op de vaarroute 
Lemmer-Stavoren. Aanlandige 
wind veroorzaakt drift naar 
de bank. Onervaren water-

sporters – meestal huurders – 
onderschatten deze problemen. 
Kruisend tegen zuidwesten-
wind vinden zij goede plaats-
bepaling moeilijk. Ze hebben 
moeite met de relatie tussen 
werkelijkheid en kaart. Ver weg 
zien ze de heuvels en kliffen 
van Gaasterland en wanen 
zich in diep water. Ze zien wel 
eens een boei, maar niet de 
denkbeeldige lijn tussen twee 

boeien. Evenmin plotten ze 
GPS-coördinaten op de kaart. 

veilige koersen
Klaas: “Met een paar eenvou-
dige regels kun je vrij blijven 
van de Steile Bank. Pak om te 
beginnen een kaart en bestu-
deer de ondieptes, afstanden 
en veilige koersen. Dat geldt 
voor iedere route die je wilt 
nemen. Voor de Steile Bank zou 

ik zeggen: vaar nooit door de 
denkbeeldige lijn tussen de gele 
drijfbakens rond de bank. Zorg 
dat je zuidelijk blijft van zuid-
kardinaal SB zuid – geel boven, 
zwart onder, twee kegels met de 
punten naar beneden. Houd bij 
aanlandige wind rekening met 
drift. Vaar je op de GPS, stuur 
dan naar een waypoint zuid 
van zuid-kardinaal SB, bijvoor-
beeld: 52°49’N - 005°36’ E.” 

de steile bank is een zanderige en harde ondiepte 
voor de kust van gaasterland, oostzuidoost van 
mirdumer klif, zeven hectaren groot. ondanks de 
overvloedige betonning stranden hier elk seizoen 
tientallen jachten. schipper klaas samplonius van 
reddingstation lemmer weet waarom.

vanuit lemmer 
➢  Stuur 254° van scheidingston KL1/VL2 (Q)  

(Friese Hoek) naar zuid-kardinaal SB.  
➢  Met de kerktoren van Lemmer in lijn met de  

Friese Hoek (070°) vaar je de bank vrij. 
➢  Veilig is ook varen in een peiling 060° of kleiner 

op de schoorsteen van het stoomgemaal. 
➢  Veilige peiling op Friese Hoek is altijd kleiner  

dan 075°. 
➢  GPS: vaar niet oostelijker dan 005°36,5’E en  

niet noordelijker dan 52°49’2N. 

vanuit het (zuid-) westen
➢  De veilige koers naar de Friese hoek is altijd  

kleiner dan 075°. De Friese Hoek is bij goed zicht 
herkenbaar aan het bos achter de dijk, ’s nachts aan 
zijn licht Iso.4s. 

➢  Blijf ’s nachts zuid van de rode sector van het licht  
op de Friese Hoek. 

➢   GPS: vaar niet noordelijker dan 52°49.2N. 
➢  Controleer de positie onderweg aan de hand van 

midvaarwatertonnen (verticaal rood/wit). 

veilig langs
 de steile bank

lemmer
steile bank

in veilige haven lemmer
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Waypoint 
zuid-kardinaal 
SB zuid.

De 2 blauwe 
pijlen = de 
peilingen op het 
stoomgemaal en 
op Friese Hoek/
kerktoren.

bron: Dienst der Hydrografie

Meridiaan en 
parallel lijn =
veilige lengte 
en breedte. 

Respecteer 
de grens 
tussen de 
drijfbakens. 

Groene pijl = 
kaartkoers van 
de scheidingston 
naar de zuid-
kardinaal.
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wat doen wij met uw gift?
dit deden wij in 2009

2.000 reddingen en hulpverleningen, met 
4.000 geredden werden in 2009 uitge-
voerd. Voor zeevarenden bij de koop-
vaardij en de visserij op alle wereldzeeën, 
werden 650 medische adviezen gegeven 
door de artsen van de KNRM-Radio Medi-
sche Dienst.  

65 nieuwe vrijwilligers werden ingeschre-
ven, opgeleid en getraind. In totaal zijn 
er 1.100 vrijwilligers actief. De zorg voor 
vrijwilligers bestaat uit opleidingen, veilig-
heidsmiddelen, verzekeringen en aandacht. 

Vrijwilligers moeten binnent ien minuten 
na alarmering aan boord zijn. Hun beschik-
baarheid kunnen zij sinds 2009 via een 
nieuw digitaal systeem bekendmaken aan 
hun collega’s, zodat de bezettingsgraad van 
de reddingboot bewaakt wordt.
De zeventig reddingboten, de bootwagens 
en het rijdend materieel werden periodiek 
en dagelijks onderhouden. Bij onderhoud en 
reparaties bleven reddingstations opera-
tioneel dankzij de reservevloot. Nieuwe 
reddingboten werden in dienst gesteld in 
Huizen, Dordrecht en Stellendam.  

In Dordrecht werd een nieuw boothuis 
geopend. 

jaarPlan 2010
Steunt u ons met een bijdrage voor 2010, 
dan zal dat als vanouds aan bovenstaande 
zaken worden besteed, maar ook voor 
investeringen in personal locator beacons 
(noodzenders) en overlevingspakken voor 
bemanningsleden en de nieuwbouw van 
twee reddingboten.

hoe hebben wij de 
donaties besteed?

waarmee zijn de  
uitgaven bekostigd?

(Dit is een voorlopig overzicht. De definitieve jaarcijfers zijn 1 april 2010 bekend en worden in het volgende nummer van De Reddingboot toegelicht).

  redders en vrijwilligers  
  reddingstations, boothuizen  
  materieel inzet en onderhoud  
  nieuwbouw reddingboten  
  radio medische dienst  
  Preventie en voorlichting  
  organisatie, personeel en beheer  
  wervingskosten  

totaal  € 12.685.000

  redders aan de wal  
  giften en schenkingen  
  Periodieke schenkingen  
  rederijen  
  nalatenschappen  
  diverse baten en merchandise  
  bunkerbootjes  
   tekort te financieren uit eigen 
vermogen

totaal   € 12.685.000
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dit is cor 
Cor is net als de alle bemannings leden 
van reddingboten (op een enkele  
beroepsschipper na) vrijwilliger.  
Hij doet zijn werk gratis en voor niets 
(nou ja, hij krijgt € 1,25 per uur).  
Maar de uitrusting en de voorbereiding 
waar Cor en zijn collega’s van  
afhankelijk zijn moeten veilig en  
goed zijn. Wat hebben zij nodig? reddingvest € 250,-

Voor extra veiligheid en drijfvermogen. 

flitslicht € 65,-
Om de redder beter zichtbaar te 
maken mocht hij of zij ’s nachts of 
bij mist te water raken.

Portofoon € 400,-
Wordt bijvoorbeeld gebruikt als 
een opstapper is overgezet op een 
schip om contact te houden met de 
reddingboot. 

handstakellicht € 9,50
Waarschuwingssignaal met rook. 
Verbetert indien noodzakelijk de 
zichtbaarheid zowel overdag als  
’s nachts. 

overlevingsPak € 750,-
Waterdicht en beschikkend over 
voldoende drijfvermogen om niet 
alleen de redder zelf, maar ook een 
drenkeling langdurig boven water 
te houden. Het pak beschermt 
de redder in het water tegen 
onderkoeling.

kledingPakket € 250,-
Naast thermo-kleding voor degene 
die op open boten varen stelt de 
KNRM ook een kledingpakket 
beschikbaar met onder andere een 
trui, fleecejack, etc.

oPleidingen ca. € 3300,-
Cor heeft een aantal opleidingen 
gedaan om onder extreme 
omstandigheden mensen te kunnen 
redden. Denk aan EHBO, een 
marifooncertificaat, vaarbewijzen, 
kustnavigatie en een speciale 
opleidingsweek in Schotland. 

helm ca. € 1000,-
Deze helm kan Cor opzetten als hij 
op een open boot gaat varen. In de 
helm zit een headset, handig voor 
de draadloze communicatie tussen 
de opvarenden van de reddingboot 
en eventueel andere hulpdiensten. 

PiePer € 185,-
Voordat Cor zijn pak aandoet, is zijn 
pieper afgegaan. Daarop kan hij 
aflezen wat voor soort actie er op 
stapel staat.

lifeline € 45,- 
Heb je nodig om bij extreem weer 
jezelf vast te zetten aan boord.

Plb € 550,- 
Personal Locator Beacon, soort gps, 
noodzakelijk om redders die te water 
zijn geraakt snel te vinden. Een PLB zit 
in het reddingsvest.

muts € 5,- 

handschoenen € 25,- 
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zeevarenden kunnen de 
radio medische dienst 
(rmd) van de knrm 
kosteloos om advies 
vragen bij medische 
problemen aan boord. 
rolf heikens is een van 
de artsen die hulp op 
afstand biedt. met soms 
bijzondere hulpmiddelen: 
“gat in het hoofd 
gevallen? secondelijm doet 
wonderen.”

De vijf RMD-artsen, die om beurten een 
week lang dag en nacht bereikbaar zijn, 
worden een kleine achthonderd keer per jaar 
ingeschakeld. Via de satelliet en vanaf alle 
wereldzeeën komen hulpvragen binnen via 
de Kustwacht die ze automatisch doorzet 
naar de arts van dienst. 
Volgens internationale verdragen zijn 
maritieme landen verplicht om kosteloos 
medische hulp op afstand te bieden. 
Rolf Heikens is al veertien jaar RMD-arts. 
Hij krijgt de meest uiteenlopende kwalen 
voorgelegd. Ziektes die zich ook aan wal 
kunnen openbaren, maar ook bedrijfsonge-
lukjes aan boord. Rolf Heikens: “Staalsplin-
ters in het oog komen regelmatig voor. Maar 
ook psychische nood, aangewakkerd door 
heimwee of eenzaamheid. En dan krijgen 
we nog te maken met tropische ziektes, zoals 
malaria.”  

souffleren
De stuurman op zeeschepen is meestal ‘de 
dokter’ aan boord. De cursus ‘Geneeskun-
dige hulp aan boord’ is onderdeel van zijn 

artsen oP afstand

opleiding. “Een stevig veredelde EHBO-
cursus”, vat Rolf Heikens samen. “Als de 
stuurman het niet meer weet, komen wij in 
beeld.” Rolf Heikens was zelf ooit stuurman. 
“Ik voer op de tankers van Caltex, later  
Chevron. Toen al voelde ik de behoefte om 
meer te weten van geneeskundige zaken. In 

’72 kreeg ik een gezondheidsprobleem. Ik 
kreeg de kans om als dertigjarige terug te 
gaan naar de schoolbanken en arts te wor-
den. En nu souffleer ik dus mijn oud-colle-
ga’s. Die kunnen best veel, maar ontberen 
de routine. Een advies van een RMD-arts is 
vaak een hele geruststelling voor ze.’’

Geprikt door een Pieterman? 
Dompel de prikplek in  
45 graden heet water.  
Dit deactiveert het gif.

Spalken van een gebroken arm 
kan ook met de Playboy. Dat is 
een lekker stevig blad dat op 
ieder schip wel rondslingert.

Een kneuzing en geen ijs in de 
buurt? Een lapje rundvlees uit 
de koelkast om de kneuzing 
binden doet wonderen.

Bijtende vloeistof in het oog? Vul een 
boterhamzakje lauwwarm water, gaatje 
erin prikken en je hebt een druppelaar voor 
het spoelen van het oog.

Een flinke snijwond is prima 
te hechten met secondelijm. 
Zorg dat er altijd een tube aan 
boord is.
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artsen oP afstand

Playboy
Volgens Heikens verschilt het werk van een 
scheepsarts-op-afstand niet zo veel van het 
werk van een gewone huisarts. Stuurmannen 
mailen hun probleem. Daarvoor gebruiken 
ze standaardvragenlijsten. De arts stelt even-
tueel aanvullende vragen en komt tot een 
diagnose, waarna hij een behandeling advi-
seert. Heikens: “We kunnen ook rechtstreeks 
bellen met de schepen. Maar mijn voorkeur 
gaat uit naar ‘op papier’. De vragen zijn dan 
meer weloverwogen en je kunt ook zelf even 
langer nadenken over het antwoord en de 
formulering. Je moet wel goed doorvragen, 
want soms gaan mensen wel erg kort door de 

bocht.” En soms moet je als arts vindingrijk 
zijn. Er zijn voorbeelden van operaties met 
instructies in beeld via de computer. Of een 
gebroken arm waarvoor geen spalk aanwezig 
was. “Een Playboy is daarvoor heel geschikt. 
Lekker stevig en altijd wel aan boord.” 

diagnose
Zeelieden zijn geen zeurpieten. Als ze de 
RMD inschakelen is er doorgaans echt wat 
aan de hand. Maar het is lang niet altijd 
noodzakelijk een helikopter te sturen of 
het schip naar de dichtstbijzijnde haven te 
dirigeren. “Dat adviseer ik niet snel. Zeker 
met slecht weer levert het gevaar op voor de 

redders en voor de patiënt. Met pijnbestrij-
ding, rust en antibiotica is veel te behande-
len in afwachting van een mogelijkheid om 
iemand in een haven van boord te halen.  
We vragen later altijd na hoe het met de  
patiënt is afgelopen. In driekwart van de 
gevallen was onze diagnose goed. In de 
gevallen dat we fout zaten, was het meestal 
minder erg dan we dachten. Maar natuurlijk 
zitten we ook wel eens echt verkeerd:  
‘Thank you very much, sir, the patient just 
passed away’, zei een Russische kapitein eens 
tegen me.”
Zie www.knrm.nl/rmd.

Noodgeval? 
•  het snelst is Per Portofoon of marifoon 

via kanaal 16 den helder rescue oProePen.

•  alleen mobiele telefoon? bel de kustwacht 
oP 0900 - 0111.

•  112 kan ook, maar dan gaat je oProeP over 
meerdere schijven, dus langzamer.

Het Kustwacht Centrum (KWC) kan een reddingboot of helicopter 
inzetten voor evacuatie van een patient.
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informatie
de knrm:  al 185 jaar actief

De stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 
redt mensen op zee en op het ruime binnenwater in Nederland. 
En dat gebeurt al 185 jaar! In 2008 voeren de reddingboten van de 
KNRM 1922 keer uit en werden 3259 mensen geholpen. 
Bij het uitvoeren van haar taak heeft de KNRM er vanaf de oprichting in 1824 
voor gekozen om dit als zelfstandig opererende, ongesubsidieerde instelling 
te doen. De exploitatie wordt gedekt door vrijwillige bijdragen van donateurs 
en sponsors en uit schenkingen en nalatenschappen.
Voor de uitvoering trekt de KNRM mensen aan die kennis van zaken hebben 
en deze professionaliteit weten te combineren met ‘hart voor de zaak’. Dat is 
noodzakelijk, want de Redding Maatschappij garandeert de inzet van meer 
dan 70 reddingboten op 42 stations met 1.100 vrijwillige bemanningsleden  
op ieder moment van de dag, ongeacht de weersomstandigheden.

wilt u de knrm steunen? dat kan oP veel manieren!

giften 
Wilt u de KNRM steunen met een extra gift? Bel dan met ons hoofdkantoor  
in IJmuiden 0255-548454 of kijk op www.knrm.nl onder ‘steun ons’.

Periodiek schenken 
Bij een periodieke schenking is het volledige jaarlijkse bedrag aftrekbaar voor 
de inkomstenbelasting en ook vrij van schenkingsrecht. Daarvoor moet de 
schenking wel notarieel zijn vastgelegd voor een periode van ten minste vijf 
jaar. Neem voor vragen contact op met mevrouw Cora Bartels of de heer  
Cees Prins 0255-548454 of kijk op www.knrm.nl onder ‘steun ons’.

schenken en nalaten 
U kunt de KNRM ook opnemen in uw testament, naast familieleden en  
andere personen en instellingen. Neem voor vragen contact op met  
mevrouw Cora Bartels of de heer Cees Prins 0255-548454 of kijk op  
www.knrm.nl onder ‘steun ons’.

donateurschaP cadeau 
Wilt u iemand ook Redder aan de Wal maken? Bel dan 0255-548454,  
kijk op www.knrm.nl onder ‘steun ons’ of mail naar info@knrm.nl onder  
vermelding van ‘cadeaudonateur’. Redder aan de Wal worden kan al vanaf  
€ 25,- per jaar.

vrijwilligers 
Sinds de oprichting werkt de KNRM met vrijwillige bemanningsleden.  
Wilt u ook vrijwilliger worden op het water of op de wal?  
Kijk dan op www.knrm.nl onder ‘wat wij doen’.

webwinkel 
Door kleding of andere artikelen aan te schaffen in de KNRM-webwinkel 
steunt u ons ook. De opbrengsten komen ten goede aan het vrijwilligerswerk. 
Kijk op www.knrm.nl en klik op webwinkel.
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knrm-webwinkel
www.krNmwEbwINkEL.NL of www.kNrm.NL (kLIk oP dE wEbwINkEL) 
VAN ALLE ProduCtEN uIt dE wEbwINkEL komt dE wINSt Voor EEN dEEL tEN GoEdE AAN dE kNrm.
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de nieuwe collectie van 
resq is te zien oP boot 
holland en hiswa. vanaf 
februari te bestellen via 
de webwinkel.



knrm kids wIL jE wEtEN of jE NAAr dE wC kAN oP EEN rEd-
dINGboot? wIL jE EEN SPrEEkbEurt HoudEN oVEr 
dE kNrm? kNrm-kIdS HELPt jE. HEb jE ook EEN 
VrAAG? mAIL oNS: INfo@kNrm.NL. 

JARIG! 

de knrm 
bestaat 185 
jaar. nu varen 
ze op snelle 
boten, maar 
hoe ging dat 
vroeger?

De antwoorden van de quiz kun je vinden op 
www.knrm.nl/kids
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1  Waar vind je het Nationaal Reddingmuseum      
 Dorus Rijkers?

a. IJmuiden
b. Den Helder
c. Terschelling

2   Waar werd de reddingboot Antoinette  
gebouwd?

a. Stellendam
b. Hindeloopen
c. Londen

3  Wat kost tegenwoordig een reddingsvest  
voor een KNRM redder?

a. € 100,- 
b. € 250,-
c. € 300,- 

4  Wat is een Redder aan de Wal  
bij de KNRM?

a.  Een redder die na alarmering de boot heeft 
gemist.

b.  Een donateur die de KNRM jaarlijks steunt met 
een bijdrage.

c.  Een redder die na ten minste 10 jaar  
vrijwilligerswerk is gestopt.

QUIZ
Wat 
weet jij 
van de 
KNRM?

vraagje kun je naar de  wc oP een  

reddingboot? Nee, aan boord is geen wc. De 

puts (emmer met een touwtje) wordt als wc emmer 

gebruikt. Trouwens, bij windkracht 7 en golven van  

vier meter moet je heel goed mikken. 



loffelijke initiatieven
IEdEr jAAr oNtVANGt dE kNrm GoEdE GAVEN VAN HEEL VEEL mENSEN. zIj krIjGEN ALLEmAAL EEN 
PErSooNLIjk bEdANkjE VAN oNS. oP dEzE PAGINA EEN GrEEP uIt dE bIjzoNdErE doNAtIES. 

Hobbyclub Akzo Nobel uit Ede € 695 (batig saldo na opheffen club). Kon. BAM Groep N.V. 
uit Bunnik € 1000 (Gift n.a.v. 140-jarig bestaan). Horecateam “Holle Bolle Gijs” uit Gouderak 
€ 76 (opbrengst Kapiteinsbuffet). Hr. J.F.H. Beijerinck uit Middelburg € 120 (ingezameld 
op verjaardag n.a.v. redding op Veerse Meer). Hr. P. van Bezu uit Heerhugowaard € 425 
(afscheid van Evers Partners i.p.v. cadeaus). “De Vijf” via mw. E. Brouwer uit Rotterdam € 527 
(verjaardagen “5 x 50”). Golfclub Dorhout Mees uit Biddinghuizen € 1000 (open dag Golfclub). 
Dam-tot-Dam-lopersgroep via mw. M.G. Meester uit Ouderkerk a/d Amstel € 1044,21 
(batig saldo barbecuepot van vriendengroep). FAB B.V. uit Soest € 777,59 (opening nieuw 
kantoorpand). Fireware uit Velserbroek € 768 (voor oefenpoppen reanimatie). Hr. R. Feitz uit 
Bosch & Duin € 765 (40e verjaardag). Heer en mevrouw Friederichs uit Schilde, België € 510 (70e 
verjaardag). Familie Glasz uit Arnhem € 4451 (50e verjaardag). Heerema Marine Contractors uit 
Leiden € 1000 (deelopbrengst veiling relatiegeschenken onder personeel). Kats Watersport uit 
Oud Beijerland € 2390 (25-jarig bestaan). Knöps Lease B.V. uit Sommelsdijk € 2200 (gift voor 
verbouw bemanningsverblijf Stellendam). Mw. J.M.H. van Kruiningen uit Krabbendijke € 1400 
(gesponsorde zwemmarathon). Heer en mevrouw De Lange uit Oud Turnhout € 690 (gouden 
huwelijk). Familie Lemckert-Rekkers uit Den Haag € 380 (huwelijksfeest). Hr. H.V. van der 
Marel uit Katwijk € 341 (familiefeest). Hr. C. van Meerten uit Waalre € 1460 (50e verjaardag). 
Ministerie Binnenlandse Zaken uit Den Haag € 1937,18 (opbrengst Goede Doelen-cheques uit 
Eindejaarspakketten).



Roeioefening van voormalig reddingstation Vlieland Posthuis.

Oktober 1948.

185 jaar knrm


