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BEdAnkT

Hoe kwam u op het idee om zo’n 
specifiek project te financieren?
“Een storting in de algemene 
kas van de KNRM vond ik minder 
aantrekkelijk. Eigenlijk zocht ik 
een project dat ook in de toekomst 
vruchtbaar zou zijn. Een project 
dat bovendien past binnen de 
financiële mogelijkheden van onze 
stichting. Tijdens een overleg met 
de KNRM-directie kwam de Radio 
Medische Dienst ter sprake. Als 
voormalig medicus sprak mij dat 
meteen aan.”

Was u al bekend met de Radio 
Medische Dienst?
“Nee. Maar toen ik een bezoek 
bracht aan een van de vijf dienst-
doende artsen, heb ik zelf kunnen 
vaststellen dat de RMD zeer pro-
fessioneel te werk gaat. Via een 
gesprek over de satelliettelefoon 
kunnen de artsen opmerkelijk snel 
een diagnose stellen. Maar voor 
de opbouw van hun ervaring is het 
ook belangrijk om te weten wat 
er na het conslult met de patiënt 
is gebeurd. Was de diagnose van 

de RMD-arts juist? Hoe was het 
verdere verloop? Zijn er conse-
quenties voor de keuring? Omdat 
die vragen niet standaard werden 
gesteld en de consulten ook niet 
werden gedocumenteerd, bleef 
het vaak een open eind. Jammer, 
want die kostbare kennis mag 
eigenlijk niet verloren gaan.”

Reden dus om via uw stichting een 
onderzoek te financieren?
“Inderdaad. Vorig jaar heeft een 
van de RMD-artsen vijftig achter-

Dr. Charles de Monchy is een gepensioneerde 
kinderarts uit Rotterdam. Hij heeft een gelijk-
namige stichting opgericht die onder andere de 
KNRM steunt. Momenteel financiert zijn stich-
ting een onderzoek naar de effectiviteit van de 
Radio Medische Dienst (RMD).

De KNRM ontving € 600,- uit de 
boetepot van de sluis- en brug-
wachters in Utrecht. De acht 
werkstudenten die dit werk doen 
van april tot november hebben 
ingesteld dat zij € 50,- in de pot 
storten iedere keer als zij zich 
verslapen. Jaap de Jong van de 
Havendienst houdt de pot bij: “Ze 
hebben zelf bedacht dat ze een 
stok achter de deur nodig hebben. 
Zo worden ze klaargemaakt voor 
de echte maatschappij. Ik beheer 
de pot en zorg dat het geld bij de 
KNRM terechtkomt.” 

SLApEnd 

ARm 
woRdEn

‘koSTBARE 
kEnniS 

mAG niET 
VERLoREn 

GAAn’

de knRm zet in iedere de Reddingboot een bijzondere schenker, 
sponsor of nieuwe donateur in het zonnetje.
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onBETAALBAAR
Net als zo ongeveer alle bedrijven is ook de KNRM de afgelopen tijd bezig 
geweest met de jaarrekening van 2009. Omdat wij voor het grootste deel 
afhankelijk zijn van donaties is het voor ons nóg belangrijker dan voor 
andere bedrijven om zo helder mogelijk verantwoording af te leggen 
over onze inkomsten en uitgaven. Vandaar dat wij – naast ons uitgebreide 
jaarverslag – ook altijd een artikel in De Reddingboot wijden aan de jaar-
cijfers. De redders redden en u, als Redders aan de wal, zorgt er met uw 
donatie voor dat ze kúnnen redden. Ik ben altijd weer enorm blij en trots 
dat zo veel mensen ons steunen. Dat we daardoor het materiaal up to 
date kunnen houden en de boothuizen in orde. Zonder geld kan het niet. 
Toch denk ik af en toe: moet ik het daar nu alweer over hebben? Het gaat 
toch niet om het geld? Het gaat om de mannen en vrouwen die het werk 
doen. De vrijwilligers, dát is ons kapitaal. 

In sommige delen van het land is het best lastig om vrijwilligers te werven. 
In de omgeving van reddingstations Lauwersoog en Neeltje Jans in Zee-
land bijvoorbeeld wonen en werken maar weinig mensen. Daar komt nog 
bij dat er tegenwoordig maar weinig mensen zijn met een baan waarbij 
je je werk uit handen mag laten vallen op het moment dat de pieper gaat. 
Daarom is de bemanning van het reddingstation naar bedrijven in de 
buurt gestapt. Ze hebben daar een presentatie gegeven over het werk van 
de opstappers. Daarna hebben ze de verschillende werkgevers gevraagd: 
“Zou u het erg vinden als een paar van uw mensen twee keer in de week 
weg moeten om iemand in nood te helpen?” Twee werkgevers vonden 
dat direct goed. Zo moeten niet alleen de redders staan achter wat ze 
doen, maar ook hun omgeving: de werkgever, de partner, de kinderen. 

De laatste jaren nemen we een fictieve berekening op in onze jaarcijfers, 
waarin we het werk van onze vrijwilligers kapitaliseren. Dat wil zeg-
gen dat we voor iedere vrijwilliger een uurvergoeding hangen aan de 
gewerkte uren. Voor de opstappers, de vrijwilligers aan de wal en ook bij-
voorbeeld de leden van de Raad van Toezicht – die ook alles gratis en voor 
niets doen. Dan komen we aan een bedrag van ruim € 6.700.000,-. Dat is 
eigenlijk wat de vrijwilligers aan ons geven. Een formidabel bedrag. Maar 
is het werk van een vrijwilliger te meten in geld? Hij werkt weliswaar geen 
24 uur per dag voor de KNRM, maar staat wel 24 uur per dag paraat. En 
wat is de waarde van de mensenlevens die hij redt? Dat is niet in geld uit 
te drukken! De werkelijke waarde van onze vrijwilligers is onbetaalbaar.  

Roemer Boogaard

Directeur KNRM
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eenvolgende patienten na een 
consult gevolgd. Als er sprake was 
van een ziekenhuisopname, heeft 
hij achteraf contact opgenomen 
met het betreffende hospitaal. 
Heel leerzaam, want het on-
derzoek maakt bijvoorbeeld 
duidelijk dat sommige problemen  
voorkomen kunnen worden als 
bemanningsleden voor vertrek 
op een aantal specifieke punten 
worden gekeurd. Als de onder-
zoeksresultaten later dit jaar 
officieel worden gepresenteerd, 

zal dat dus ongetwijfeld een van 
de aanbevelingen zijn.”

En wat gebeurt er verder met de 
opgedane kennis?
“Het is de bedoeling dat er een soort 
handboek komt waarin een aantal 
consulten staat beschreven met 
adviezen en de uiteindelijke afloop. 
De vijf RMD-artsen kennen duidelijk 
het klappen van de zweep. Dus als zij 
ermee ophouden, is het wel zo pret-
tig als hun opvolgers die kennis ook 
tot hun beschikking hebben.”



knRm JouRnAAL

wAAR BEnT u EiGEnLiJk?

Het thema van SAIL 2010 is: een nautische ont-
moeting tussen verleden, heden en toekomst. Een 
indrukwekkende vloot van tall ships, varend erfgoed, 
moderne schepen, marineschepen en replica’s zal 
voorbijvaren en soms te bezichtigen zijn. Daarnaast 
is er een dagelijks wisselend programma van cultu-
rele en sportieve activiteiten. De KNRM is er  
met reddingboten van de moderne operationele 
vloot en van Oude Reddings Glorie. 

knRm hET GoEdE 
doEL VAn SAiL
Van 19 tot en met 23 augustus 2010 vindt de 
achtste editie van SAIL plaats, en de KNRM is er 
bij. Tijdens het grootste publieksevenement van 
Nederland vindt u de KNRM in de Zouthaven, 
dicht bij het Centraal Station in Amsterdam. 

1  GpS-poSiTiE
Als u door de Kustwacht wordt gevraagd om 
uw positie, kunt u uw gps-positie doorgeven. 
Dat gaat om minstens tien cijfers. Als dat niet 
nauwkeurig gebeurt, kan dat vreemde gevol-
gen hebben. Bijvoorbeeld een reddingboot 
die niets aantreft op de aangegeven plek. 
Voor alle zekerheid is het daarom belangrijk 
dat u ook vertelt waar u vanochtend vertrok-
ken bent, in welke richting u hebt gevaren en 
dat u uitzicht hebt op een vuurtoren 
of ander duidelijk landmerk. Kent 
u dat verhaal van dat bootje in de 
problemen, dat gezocht werd bij 
Scheveningen, terwijl het in de 
buurt van Zeebrugge lag? Echt 
gebeurd!

2     LASTiGE cARdinALEn
De cardinale betonning valt 
met zijn geel-zwarte uiterlijk 
behoorlijk op. Vaak worden 
deze tonnen gelegd op 

plaatsen waar een ondiepte ligt of waar een 
nevenvaarwater begint of eindigt. Te herken-
nen zijn ze ook goed: de toptekens wijzen 
naar boven (N) of beneden (S), vormen een 
wijnglas (W) of wybertje waar precies een 
“e” omheen past (E). Leuk, maar dan? Aan 
welke kant passeer je ook alweer zo’n ton? 
Kijk naar het topteken en bedenk dat de ton 
zegt: “Blijf (topteken?) van mij”. Dan waar-
schuwt zo’n ton niet voor niks.

3     hoE VERZiEnd BEnT u?
De afstand tot de horizon hangt af van uw 
lengte. Staat u op de grond en zijn uw ogen 
op ongeveer 1,75 m, dan is de horizon op 
4,7 kilometer van u verwijderd. Klimt u in de 
mast en kijkt u vanaf de zaling op 7 meter 
boven het wateroppervlak, dan is uw hori-
zon 9,4 km ver weg. De formule is simpel:  
3,6 x √h, oftewel de afstand die u kunt zien 
is in kilometers 3,6 maal de wortel uit de 
ooghoogte (in meters). Zo kunt u 36 kilome-
ter kijken als u op 100 meter hoogte zit.
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De Oude Reddings Glorie, de vereniging van eigenaren die oude 
reddingboten opknapt en laat varen, viert dit jaar het tienjarig 
bestaan op Terschelling. Op 4, 5 en 6 juni kan een groot deel van 
de vloot daar worden bewonderd.  

Oude reddingboten moet je na hun 
indrukwekkende staat van dienst 
niet op de wal laten verroesten. 
Nee, die moet je in ere herstellen 
en in de vaart houden. Dat is dan 
ook het doel van Oude Reddings 
Glorie. Het begon allemaal in 1999, 
tijdens de International Lifeboat 
Conference in het Engelse Poole. 
Vanuit Nederland was een aantal 
particulieren met hun opgeknapte 
oude reddingboten het Kanaal 

overgestoken. Daar, ver buiten 
de Nederlandse wateren, vonden 
ze elkaar. Het begin van Oude 
Reddings Glorie. Aanvankelijk 
ging het om vijf boten, maar in de 
loop der tijd is dat uitgegroeid tot 
36 schepen. Behalve bij de viering 
van het tienjarig bestaan, is een 
deel van de vloot bij verschillende 
evenementen te bewonderen. 
Onder andere van 19 tot en met  
23 augustus tijdens SAIL Amsterdam.

TiEn JAAR oudE REddinGS GLoRiE

De Nationale Reddingbootdag is dé gele-
genheid om kennis te maken met het werk, 
de mensen en het materieel van de KNRM. 
Op zaterdag 8 mei kunt u een kijkje nemen 
in de keukens van de 42 reddingstations. De 
1.100 vrijwilligers nodigen u uit om langs te 
komen om kennis te maken met de beman-
ningen. Ze zouden het leuk vinden als u ook 
nog een vriend of bekende meeneemt naar 
Reddingbootdag. Zodat we kunnen rekenen 
op nog meer nieuwe donateurs. 
Als blijk van onze waardering voor de steun 
van onze Redders aan de Wal trekken we  
één dag per jaar alle registers open om u een 
kijkje te gunnen in de wereld van het red-
dingwezen. Reddingbootdag is een belevenis 
voor jong en oud. Ronkende motoren aan de 
steiger, rijen overlevingspakken in het boot-
huis, een plekje naast de schipper, een praatje 
met een echte redder of fotomoment van de 
kleine op de reddingboot. 

Reddingbootdag staat garant voor een hoop 
plezier. Maar de dag heeft ook een serieuze 
kant. De KNRM wordt al jaren geconfronteerd 
met stijgende kosten en heeft moeite om die 
financiële druk het hoofd te bieden. Dat zal 
een enorme inspanning vergen, maar het is 
nodig om ook in de toekomst het reddingwerk 
op niveau te kunnen blijven uitvoeren. Mogen 
wij op uw hulp rekenen? 

Kijk op www.reddingbootdag.nl voor informa-
tie over het reddingstation bij u in de buurt. 

wELkom AAn BooRd!
wiE nEEmT u mEE nAAR REddinGBooTdAG 2010?  

 FoTowEdSTRiJd 
Dit jaar houden we een fotowedstrijd 
tijdens Reddingbootdag. Maak die dag 
een mooie plaat, stuur hem in en maak 
kans op een van de leuke prijzen. Op 
de website http://fotowedstrijd.knrm.nl 
kunt u één of meer foto’s plaatsen. De 
winnende foto’s worden in De Red-
dingboot van juni 2010 gepubliceerd.  
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knRm JouRnAAL

Van de familie Bos zou je kunnen denken dat ze zout water in de aderen hebben, in 
plaats van bloed. Jelle Bos is een van de plaatsvervangende schippers op Lauwersoog. 
Zijn vader zeilt op dit moment de wereld rond, zijn grootvader was kapitein op de 
grote vaart en zijn overgrootvader was vrijwilliger bij de KNZHRM op Terschelling. 

Overgrootvader Bos redde in 1908 
op Terschelling meerdere mensen-
levens bij een reddingsactie. Dat 
was nog in een roeireddingboot. 
Daarvoor ontving hij de nodige 
medailles, zowel van de KNZHRM 
als van de rederij van wie de boot 
was. Bijna honderd jaar later liet 
zijn achterkleinzoon zien dat hij uit 
hetzelfde hout is gesneden. 
Jelle Bos kan zich de stormnacht van 
1 november 2006 nog goed heugen: 
“Eerder die avond spookte het 
al erg. ’s Nachts om tien voor half 
één ging mijn pieper af. Er waren 
drie platbodems in nood. Toen we 
met onze reddingboot de haven 
uitvoeren, waren we nog enthousi-
ast: altijd mooi, zo’n storm. Ik stond 
op het voordek toen de boot een 
paar aardige schuivers maakte. Ik 
viel bijna overboord en kon me nog 
net aan de reling vasthouden. Mijn 
pak zat niet goed dicht, dus ik was 
meteen drijfnat en kreeg het al 
snel koud. En toen waren we nog 
geen mijl van de haven af… Het 
leek wel uren te duren voor we bij 
de platbodems waren. De Koning 
Willem I van Schiermonnikoog had 
er al een op sleeptouw genomen 
en wij namen nummer twee voor 

onze rekening. De terugtocht was 
een hel: windkracht 12 en gigan-
tische golven. Het leek wel alsof 
we op een duikboot zaten. Door 
de hoge zeeën en de zeer zware 
sleep wisten we niet of we voor- of 
achteruit gingen. Noodgedwongen 
moesten we hulp inroepen van de 
reddingboot Eemshaven. Ze deden 
er anderhalf uur over om bij ons te 
komen. Vervolgens zijn we tergend 
langzaam teruggevaren. Vlak bij 
de haven zagen we het complete 
havenkantoor van Schiermonnik- 
oog voorbijdrijven. Toen ik aan de 
wal stapte, was ik zo onder-
koeld en verkleumd dat ik 
nauwelijks een telefoon-
nummer op mijn mobiel-
tje kon intoetsen. Mijn 
vader belde mij en zei: 
‘Maar goed dat je vannacht 
niet op zee zat!’ Ik maakte in 
een paar woorden duidelijk dat 
dat wel het geval was geweest…”

Net als de alle andere beman-
ningsleden die in die nacht in touw 
waren, kreeg Jelle een tevreden-
heidsbetuiging van de KNRM.  
Zo overgrootvader, zo achter- 
kleinzoon.

FAmiLiE BoS REdT hET wEL
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FAnmAiL & kLAchTEn

L.S.,
Vanmorgen het boekje De Reddingboot ontvan-
gen met daarbij de bijlage met aangehechte 
acceptgirokaart voor de jaarlijkse donatie 
aan de KNRM. Tot zover alles oké. Maar naar 
mijn idee staat er ‘n slordige fout in het 
stukje tekst “dit deden wij in 2009 dankzij uw 
bijdrage”. Er wordt gesproken over 2000 red-
dingen en hulpverleningen in 2010. Het lijkt 
mij ‘n voorbarige voorspelling op 27 januari 
2010. Verder heb ik nog steeds heel veel res-
pect voor de KNRM en alle mensen die daar hun 
steentje aan bijdragen.
Met vriendelijke groet, J.E. via e-mail 

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

L.S., 

Zojuist de nieuwe Reddingboot met belangstelling gelezen, 

met name het artikel over de Steile Bank op pagina 22. In 

het kader staat volgens mij een ernstige fout bij ‘Vanuit 

Lemmer’. In de laatste aanwijzing staat: GPS: vaar niet 

oostelijker dan 005’36,5’E. Volgens mij moet dat zijn: vaar 

niet westelijker dan… 

Vriendelijke groet, 

J.V. via e-mail

Geachte heer Veuger, 

Goed dat u ons attent hebt gemaakt op de ernstige fout in het artikel over 

de Steile Bank. U hebt helemaal gelijk; er had westelijk moeten staan in 

plaats van oostelijk. 

Dus, vanuit Lemmer: 

Vaar niet westelijker dan 005’36,5’E en niet noordelijker dan 52’49’2N.

Dank u voor uw reactie, 

     De Redactie     

L.S.,
Ik zou graag de ontvangst van de papieren versie van de 
Reddingboot willen stopzetten, is dit mogelijk? Mijns in-
ziens is het namelijk zonde van gemaakte kosten om mij een 
papieren verslag toe te sturen in deze digitale tijd. Het zou 
toch niet al te veel moeite moeten kosten om in plaats van 
de papieren variant een mailtje te sturen met een link naar 
de elektronische variant van De Reddingsboot? Scheelt de 
KNRM kosten en is bovendien nog goed voor het milieu ook. 
In afwachting met groet, G.B. via e-mail.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om De Reddingboot digitaal te lezen. 

Wij volgen de ontwikkelingen op dat gebied en oriënteren ons op dit moment 

op meerdere digitale zaken als nieuwsbrieven, e-magazine en een vernieuwde 

website. Wij houden u als donateur tot die tijd graag op de hoogte over dit soort 

zaken via www.knrm.nl en via de papieren Reddingboot.  Uiteraard is het altijd 

mogelijk om aan te geven dat u De Reddingboot niet wilt ontvangen, terwijl 

u toch de KNRM steunt. U kunt dit eenvoudig doorgeven aan de KNRM via 

donateur@knrm.nl.  

De Redactie

Bovenstaande brievenschrijver was niet de enige die iets van zich liet horen 

over de misser in de brief. Natuurlijk had er 2009 moeten staan. Wij kunnen 

niet voorspellen hoeveel mensen er in een nog maar net begonnen jaar gered 

worden. Onze excuses. 

 

De Redactie
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op BEZoEk BiJ nEELTJE JAnS
SLEpEn En pAcEn
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Type Arie Visser
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“oefenen met reserve-Belgen, 
daar heb ik geen moeite mee”, 
zegt schipper Johannes post 
van reddingstation neeltje Jans 
grijnzend. de toon is gezet voor 
de gezamenlijke oefening van 
neeltje Jans en de ploeg van 
het Zeeuws-Vlaamse Breskens: 
professioneel en collegiaal,  
met gevoel voor humor.



“Als je elkaar ziet, dan is er een 
band. Ze zijn KNRM’ers, net 
als wij. Tijdens de oefeningen 
proberen we van elkaar te 
leren.” Volgens Post, de beroeps-
schipper bij het reddingstation 
op het voormalige werkeiland 
in de Oosterscheldekering, 
is Neeltje Jans met meer dan 
honderd acties per jaar een van 
de drukste reddingstations. 

“Dat komt doordat we niet al-
leen op zee actief zijn, maar ook 
de Oosterschelde erbij hebben. 
In de zomer doen we daar zo’n 
veertig acties: veelal zeiljachten, 
vissersbootjes en duikers die in 
de problemen zijn geraakt.” 

mEiSJES
De schipper, die de oefening 
van vanmiddag overlaat aan de 

plaatsvervangende schippers 
Martijn Kuzee, Jaap van der 
Laan en vier opstappers, is zeer 
te spreken over zijn vrijwilligers: 
“Het zijn hartstikke enthousiaste 
jongens die om drie uur ’s nachts 
komen aanrennen voor een actie. 
Maar het is hier wel moeilijk om 
opstappers te vinden. Het is het 
moeilijkst bereikbare redding-
station van Nederland. Daarom 

is onze uitvaartijd ook vijftien 
minuten, waar dat bij andere 
stations tien minuten is.” Twee 
van de twintig jongens van Post 
zijn overigens meisjes.

kRAchTpATSER
Het is tijd om in actie te komen. 
Naast Martijn en Jaap gaan er 
vier opstappers mee. Eenmaal 
uit de haven trapt Jaap de  
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Koopmansdank flink op z’n 
staart. De 28 ton zware en 19 
meter lange krachtpatser uit de 
Arie Visser-klasse schiet met 
zo’n 60 kilometer per uur over 
de Noordzee. Het water spat 
tegen de ruiten. Het is prachtig, 
maar fris weer. Blauwe hemel, 
hier en daar een wolk, wind uit 
het noordoosten, kracht vijf.

SLEpEn
Ter hoogte van Westkapelle 
komt de Zeemanshoop uit 
Breskens in het vizier. Martijn 
zoekt contact via de radio en 
overlegt over de oefeningen. Als 
de twee reddingschepen elkaar 
genaderd zijn, gooit opstapper 
Freek Mesu een keesje (dun 
touw met verzwaard einde) met 

daaraan een dikkere lijn naar 
de Zeemanshoop. Bij de derde 
poging lukt het. Opstapper 
Lennard Klap belegt de tros op 
de bolder en als hij strak staat, 
sleept de Koopmansdank de 
Zeemanshoop een tijdje voort. 
De oefening wordt tot drie keer 
toe herhaald, ook met de Zee-
manshoop in de slepersrol.

RELinG
De korte golfslag, de snel 
manoeuvrerende boot en de 
diesellucht beginnen hun tol te 
eisen bij de bezoekers. Lennard 
merkt op dat de fotograaf wat 

SAmEnwERkEn in ZEELAnd
nEELTJE JAnS

witjes ziet. Intussen voelt de ver-
slaggever zichzelf juist een beetje 
groen worden, hoewel opstap-
per Johanna Deurloo verzekert 
dat hem dit niet is aan te zien. 
Aanhakend bij dit onderwerp 
vertelt opstapper Erik Romijn 
een vrolijke anekdote over zeven 
moeilijk opvoedbare jongens die 
klaargestoomd werden voor een 
beroep in de nautische sfeer. In 
dat kader gingen ze een keertje 
mee met de Koopmansdank. 
“Met z’n zevenen tegelijk hingen 
ze over de reling.” 

pAcEn
In wat rustiger water, weer 
terug in de buurt van Neeltje 
Jans, komt de Zeemanshoop 
langszij. Als de beide schepen 

dezelfde snelheid hebben, wipt 
Martijn over naar de collega’s 
uit Zeeuws-Vlaanderen. Deze 
oefening heet ‘pacen’ (naar het 
Engelse ‘to pace’). Erik: “Beide 
schepen moeten vaart maken. 
Doe je dat niet, dan bewegen ze 
te veel.”
Ook deze oefening wordt een 
paar keer herhaald. Daarna vaart 
de Zeemanshoop met de Koop-
mansdank mee naar Neeltje 
Jans. In het boothuis doen de 
mannen en Johanna een bakkie 
en praten nog wat na. Daarna 
gaan de Bressianen op volle snel-
heid terug naar hun thuishaven.
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JAARVERSLAG 2009
Zeewaardig door vrijwilligers en donaties

De belangrijkste doelstelling van de KNRM 
is het kosteloos hulp bieden aan mensen 
die op het water in problemen zijn geraakt. 
Dat is ook het afgelopen jaar weer goed 
gelukt. Alle verzoeken om hulp en redding 
zijn uitgevoerd en geredden en redders zijn 
behouden teruggekeerd. Het redden van 
mensen is de kerntaak van de KNRM, maar 
er gebeurt meer dan alleen het beantwoor-
den van noodsignalen. De teams op de 
reddingstations besteden relatief veel tijd 
aan eenvoudige hulpverlening. Dit geeft de 
vrijwilligers de nodige ervaring, waardoor ze 
hun mannetje staan op momenten dat het er 
echt om spant. De hele organisatie is gericht 
op een professionele inzet van mensen en 
materieel. Het jaarverslag geeft inzicht in de 
manier waarop de KNRM daarvoor zorgt. 
Zo besteedt de KNRM veel aandacht aan de 
opleiding van de bemanningsleden en is de 

reddingbootdekking in Nederland verder 
vergroot met een nieuwe reddingboot  
Antoinette in Stellendam en de opening van 
een nieuw reddingstation in Hansweert. 

REddinGEn
De reddingvloot van de KNRM en de be-
manningen zijn berekend op grootschalige 
incidenten. Bijvoorbeeld voor de aanvaring 
tussen twee zeeschepen ter hoogte van 
Hoek van Holland. Van de zinkende Nikita 
werden 25 opvarenden van zee gehaald en 
ondergebracht in het KNRM-bemannings-
verblijf in Hoek van Holland. 
De capaciteit van de reddingboten werd 
nadrukkelijk beproefd tijdens de grootscheepse 
evacuatieoefening LIVEX ter hoogte van 
IJmuiden, waarbij vijfhonderd opvarenden van 
een veerboot moesten worden gehaald. Met 
de inzet van negen reddingstations werd in 

Financieel gezien 
mocht 2009 een 

turbulent jaar worden 
genoemd. Toch heeft 
de knRm belangrijke 

doelstellingen gehaald. 
de Reddingboot heeft 

de inzet van vrijwilligers 
en de besteding van 

donaties in 2009 
samengevat. 
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JAARVERSLAG

SAmEnVATTinG RESuLTATEn in 2009:
• Elke noodoproep werd beantwoord.
• 2.029 reddingen en hulpverleningen werden uitgevoerd.
• 3.365 mensen werden in veiligheid gebracht.
• Statistisch is 1 % (34 personen) daadwerkelijk het leven gered.
• Statistisch is 10 % (336 personen) uit levensgevaar bevrijd. 
• 715 radio medische adviezen werden gegeven door de 

Radio Medische Dienst.
• Nieuw reddingstation geopend in Hansweert.
• Nieuwe boothuizen geopend in Enkhuizen en Dordrecht.
• Nieuwe reddingbootklasse Nikolaas voor ruim binnenwater 

geïntroduceerd.
• Nieuwe reddingboten gestationeerd in Huizen, Dordrecht 

en Stellendam.
• Verbouwde boothuizen geopend in Stellendam, Hansweert 

en Lemmer.
• Periodiek groot onderhoud aan 13 reddingboten.
• Nieuw digitaal beschikbaarheidssysteem voor vrijwilligers.
• Personal Locator Beacons voor bemanningsleden (man-over-

boord noodbaken).
• Nieuw gelieerde reddingsbrigade in Blaricum.
• Nieuw communicatiesysteem voor de Radio Medische Dienst.
• Nieuwe opleidingsmodule EHBO+ voor bemanningsleden.
• Standaard vervangingssysteem voor medicinale zuurstof 

aan boord.
• Grootschalige realistische evacuatieoefening Noordzee (300 

opvarenden).

samenwerking met helikopters en de landhulp-
diensten een succesvolle oefening uitgevoerd.

ViSiE
In 2009 maakte de KNRM een aantal 
belangrijke strategische keuzes voor de 
toekomst. Die hebben vooral betrekking 
op het versterken van de fondsenwervende 
activiteiten. Deze moeten de KNRM minder 
afhankelijk maken van haar financiële 
reserves. Door de economische crisis teerde 
de KNRM in op het eigen vermogen. Dat 
had geen dramatische gevolgen, maar maakt 
wel dat directie en Raad van Toezicht ervoor 
kiezen fondsenwerving tot een belangrijke 
pijler te maken waarop de KNRM rust. 

EnkELE concLuSiES
• Aandacht voor vrijwilligers blijft voorop-

staan. Investeren in opleiding en materieel 
is een voorwaarde voor een professionele 
reddingsorganisatie.

• Zorgvuldig omspringen met de gevraagde 
en geïnvesteerde tijd van vrijwilligers is een 
voorwaarde voor langdurig behoud van de 
vrijwilligers voor de reddingorganisatie.

• Hulpverleningen en reddingen nemen niet 
af. Toenemende watersport en verande-
ringen in het gebruik van het zeegebied, 
bijvoorbeeld met windmolenparken, ver-
gen aandacht en voorbereiding op diverse 
soorten van hulpverleningen.

• Samenwerking met collega-hulpverle-
ners draagt bij aan beter reddingwerk, 
versterkt de positie van de KNRM en 
bevordert een goede onderlinge  
verstandhouding.

• Zelfstandigheid in beleid en uitvoering 
kan alleen blijven bestaan met voldoende 
Redders aan de wal en maatschappelijk 
draagvlak. Intensiveren van fondsenwer-
ving is noodzakelijk.

• Om minder afhankelijk te zijn van het 
rendement op het belegd vermogen moet 
de KNRM de zekere inkomsten uit fond-
senwerving en sponsoring fors verhogen en 
tegelijkertijd de kosten beheersen en waar 
mogelijk reduceren.
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wAT VindT u in hET 
JAARVERSLAG?
• Uitgebreid overzicht red-

dingen en hulpverleningen

• Prestatie-indicatoren en 
resultaten

• Doelstelling en strategie van 
de KNRM

• Verantwoordingsverklaring 
van de Raad van Toezicht

• Uitleg over de financiële 
vertaling van de  
toegevoegde waarde van 
vrijwilligers en de KNRM

• Jaarrekening 2009 en toe-
lichting

• Organisatieprofiel

Het officiële jaarverslag van 
de KNRM is gepubliceerd op 
de website www.knrm.nl. 
Desgewenst kunt u een verslag 
opvragen bij het secretariaat 
van de KNRM.
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JAARVERSLAG

AARd VAn dE AcTiE

ooRZAkEn (VooRZoVER BEkEnd)

  Hulpverlening/redding

  Zoekactie

  Loos alarm  

(geen zoekactie)

  Medische evacuatie

  Stoffelijk overschot bergen

  Gewondenvervoer strand

  Motorstoring

  Navigatiefout

  Roer- of schroefproblemen

  Averij aan romp en tuigage

  Onvoldoende kennis en  
ervaring

  Slechte weersomstandig- 
heden

  Ongeval aan boord

  Brand/explosie

  Ziekte aan boord

  Ongeval aan de wal

  Aanvaring

FEiTEn & ciJFERS

(Bedragen x € 1.000) doELSTELLinGEn wERVinG BATEn

REddinG & huLpVERLEninG

Rmd
pREVEnTiE 
& VooR- 
LichTinG

EiGEn
FondSEn-
wERVinG

BELEG-
GinGEn

BEhEER en 
Admini-
STRATiE

ToTAAL
2009

BEGRoTinG
 2009

ToTAAL
2008niEuwBouw 

BoTEn
EXpL. 
STATionS

REddERS

Aankopen en verwervingen 993 4.042 644 107 7 847 188 0 6.828 7.738 9.654

Personeelskosten 0 1.680 719 60 118 433 0 645 3.655 3.567 3.865

Huisvestingskosten 0 35 12 1 3 8 0 12 71 147 166

Kantoor en algemene kosten 0 226 95 5 25 63 0 90 504 486 551

Afschrijvingen 0 1.143 0 0 6 5 0 82 1.236 1.308 1.289

ToTAAL 993 7.126 1.470 173 159 1.356 188 829 12.294 13.246 15.525

Gemiddeld aantal fte’s 2009 0,0 23,8 10,0 0,5 2,6 6,7 0,0 9,4 53,0

Gemiddeld aantal fte’s 2008 0,0 24,1 10,0 0,6 1,8 4,8 0,0 9,8 51,1

ToTAAL AAnTAL AcTiES 2009 2008
Totaal aantal acties 2.029 1.922

Totaal geredden 3.365 3.259

Totaal geredde dieren 89 82

RAdio mEdiSchE diEnST 2009 2008
Aantal radio medische adviezen 715 729
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ACTIVA     2009

mATERiËLE VASTE AcTiVA

Activa benodigd voor de doelstelling 5.090

Activa benodigd voor de bedrijfsvoering 2.928

Activa als belegging (o.g. uit nalatenschappen)    299

8.317

FinAnciËLE VASTE AcTiVA 21

VooRRAdEn        6

VoRdERinGEn En oVERLopEndE AcTiVA 1.413

EFFEcTEn 76.198

LiQuidE middELEn     671

78.288

ToTAAL 86.626

GEconSoLidEERdE BALAnS 2009

EXpLoiTATiEdEkkinG uiT FondSEnwERVinG En EiGEn VERmoGEn

  Jaarlijkse bijdragen

  Scheepsbijdragen

  Giften

  Sponsoring en adverteren

  Notariële schenkingen

  Bunkerbootjes

  Verkoopopbrengst artikelen

  Nalatenschappen en legaten

  Tekort gedekt uit eigen vermogen

PASSIVA      2009

RESERVES En FondSEn

Reserves

Continuïteitsreserve 7.836

Bestemmingsreserves:

* Reserve als bron van inkomsten 50.549

* Reserve financiering activa doelstelling 5.090

* Reserve financiering activa bedrijfsvoering 2.928

66.403

Fondsen

Bestemmingsfondsen:

* Fondsen op Naam 17.597

* Investeringsfonds reddingboten 171

Kapitalen bezwaard met vruchtgebruik en
nog niet afgewerkte nalatenschappen

P.M. 

17.768

84.171

VooRZiEninGEn

Voorziening ingegane pensioenen 445

Voorziening toekomstige pensioenverplichtingen 285

730

LAnGLopEndE SchuLdEn 240

koRTLopEndE SchuLdEn 1.485

ToTAAL 86.626

(alle bedragen x € 1.000)

GEconSoLidEERdE EXpLoiTATiEREkEninG             (alle bedragen x € 1.000)

werkelijk
2009

Begroting
2009

BATEn

BATEn EiGEn FondSEnwERVinG

Jaarlijkse bijdragen 1.965 2.000

Scheepsbijdragen en bijz. donaties 190 275

Giften o.a. n.a.v. acties 1.581 1.625

Sponsoring en adverteren 123 328

Notariële schenkingen 297 350

Bunkerbootjes 36 60

Verkoopopbrengst artikelen 104 260

Nalatenschappen en legaten 2.716 2.800

7.012 7.698

BATEn uiT AcTiES VAn dERdEn 15 0

SuBSidiES VAn oVERhEdEn 110 150

BATEn uiT BELEGGinGEn 10.927 3.900

oVERiGE BATEn 224 650

Som dER BATEn 18.288 12.398

LASTEn

BESTEEd AAn doELSTELLinGEn

Nieuwbouw en modificatie reddingboten 993 945

Exploitatie reddingboten/stations 7.126 7.729

Beroepsredders en vrijwilligers 1.470 1.618

Radio medische dienst 173 137

Preventie & voorlichting 159 233

9.921 10.662

wERVinG BATEn

Kosten eigen fondsenwerving (19,34% in 2009) 1.356 1.490

Kosten van beleggingen 188 270

1.544 1.760

BEhEER En AdminiSTRATiE 829 824

Som dER LASTEn 12.294 13.246

RESuLTAAT 5.994 -848

RESuLTAATBESTEmminG

Ten gunste / ten laste van Reserve als bron van inkomsten 5.242

Ten laste van Investeringsfonds reddingboten -312

Ten gunste van Fondsen op naam 1.064

5.994

ToTALE BESTEdinGEn 2009

  Nieuwbouw en modificatie  

reddingboten

  Exploitatie reddingboten/stations

  Beroepsredders en vrijwilligers

  Radio medische dienst

  Preventie & voorlichting

  Kosten eigen fondsenwerving

  Kosten van beleggingen

  Beheer en administratie

De totale exploitatielast van  

€ 12.294.000 werd voor 57% gedekt uit 

eigen fondsenwerving. Het overige werd 

gedekt uit het eigen vermogen. De KNRM 

streeft naar meer inkomsten uit fondsen-

werving, om op lange termijn minder af-

hankelijk te zijn van baten uit het belegd 

vermogen.
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TypE ATLAnTic 75
LENGtE  7,5 MEtER

BREEDtE  2,64 MEtER

DiEpGaNG  0,7 MEtER

VERMOGEN   2x 75 pK

SNELhEiD  32 KNOpEN

OpNaMECapaCitEit GEREDDEN  15 pERSONEN

BEMaNNiNG  3 pERSONEN

JaaR iNDiENStStELLiNG   2008

foto: Jan-Willem Wolf
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mAn oVERBooRd
STEllENdAm EN HoEk VAN 
HollANd_1 jANUArI_WINd 
No4_INzET rEddINGBoTEN 
jEANINE PArQUI EN 
ANToINETTE
In de middag van nieuwjaarsdag 
werd de Antoinette uit Stellendam 
opgeroepen voor een zoekactie 
naar een man overboord bij het 
ankergebied 143, 30 mijl ten westen 
van Hoek van Holland, op de Noord-
zee. De Jeanine Parqui uit Hoek van 
Holland werd gelijktijdig gealar-
meerd. Ook de NOGEPA Offshore 
SAR-heli, die als eerste ter plaatse 
was, hielp mee met de zoekactie. 
Het Kustwachtcentrum had inmid-
dels een indeling gemaakt voor de 
zoekgebieden. Sneeuwbuien en de 
invallende duisternis bemoeilijk-
ten het zoeken. Daarom werd in 
overleg met het Kustwachtcentrum 
rond 20.30 uur besloten om de actie 
te staken. Pas later werd bekend dat 
de vermiste persoon al geruime tijd 
niet meer gezien was aan boord van 

de Minerva Lisa, die in het anker- 
gebied lag.

nEERGESToRTE hAnG- 
GLidER
WESTkAPEllE_2 jANUArI_
INzET kHV-TrUCk
Om 15.05 uur kwam er een melding 
binnen dat een hangglider was 
neergestort in de duinen bij Zou-
telande. De bemanning ging met 
de KHV-truck snel op weg naar de 
plaats van het ongeval en nam on-
derweg contact op met de eveneens 
gealarmeerde ambulance. Bij de 
steile duinovergang Deep Dean bij 
Zoutelande nam de KHV het ambu-
lancepersoneel, een paar politie-
mensen en materieel aan boord. Het 
slachtoffer bleek buiten het pad aan 
de zeezijde te liggen, pal in de koude 
wind. Hij klaagde over pijn aan de 
rug en het bekken. Met behulp van 
de plankbrancard werd de ongeluk-
kige vliegenier naar de ambulance 
gedragen voor verder transport naar 
het ziekenhuis in Vlissingen.  

BRAnd AAn BooRd
TErSCHEllING_4 
jANUArI_WINd NW2_INzET 
rEddINGBoTEN ArIE VISSEr 
EN frANS HoGEWINd
Op maandagmorgen rond 09.30 
uur ontving station Terschelling een 
noodoproep van de Urker vissers-
kotter Andries de Vries (UK143). Het 
schip, dat zich op dat moment circa 
zeventig kilometer ten noorden 
van Terschelling bevond, had brand 
in de machinekamer. Er waren vijf 
mensen aan boord. Het Kustwacht-
centrum alarmeerde twee heli’s  
en de reddingboten Arie Visser en 
Frans Hogewind. Een andere Urker 
visser, een koopvaardijschip en de 
Hurricane van sleep- en bergings-
bedrijf Noordgat haastten zich 
ook naar de plaats des onheils. Uit 
het contact met de UK143 werd 
niet meteen duidelijk of het vuur 
inmiddels gedoofd was, daarom 
haalde een van de helikopters uit 
voorzorg twee mensen van boord. 
Uit het logboek van de schipper: 

dRiE mEdEVAcS in ViER dAGEn
IjmUIdEN_7 jANUArI EN 10 jANUArI_WINd zo2 EN No7 
INzET rEddINGBooT kooS VAN mESSEl

LoGBoEk JAn FEB mRT

dE BEmAnninG kon 
dE VRouw ViA dE 

dREnkELinGEnkLEp 
noG nET GRiJpEn

dE mEEST ACTUElE rEddINGrAPPorTEN VINdT U oP WWW.kNrm.Nl
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“Het vissersschip wenste alleen 
hulp van de KNRM. Hierna hebben 
we opstapper Dirk Hoekstra aan 
boord gezet bij de UK143. Deze 
heeft de schipper duidelijk kunnen 
maken dat er iemand met perslucht 
de machinekamer in moest en dat 
alleen rederij Noordgat daar, op 
dat moment, toe in staat was.” 
De Urker visser ging overstag en 
liet iemand van de Hurricane aan 
boord. Die constateerde dat het 
vuur gedoofd was door de inzet 
van de eigen bemanning van de 
vissersboot. Het schip kon niet op 
eigen kracht verder; de Hurricane 
heeft het naar Harlingen gesleept.

dRiE mEdEVAcS in ViER 
dAGEn
IjmUIdEN_7 jANUArI EN 
10 jANUArI_WINd zo2 EN 
No7_INzET rEddINGBooT 
kooS VAN mESSEl
Voor de bemanning van de Koos 
van Messel stond begin januari in 
het teken van de medische evacu-
aties. Het begon op donderdag-
ochtend 7 januari, toen de Koos 
van Messel naar de zandzuiger 
Muiderzand werd geroepen, die 
permanent achter het forteiland 

bij IJmuiden ligt. De patiënt bleek 
een abces in het hoofd te hebben, 
maar kon nog wel op eigen kracht 
de Muiderzand verlaten, daarbij 
geassisteerd door twee ambu-
lancemedewerkers die met de 
Koos van Messel waren meege-
komen. De patiënt werd meteen 
afgevoerd naar het ziekenhuis in 
Beverwijk. De Koos van Messel was 
onderweg naar de KNRM-steiger 
toen de volgende oproep al bin-
nenkwam. Tien mijl ten zuidwes-
ten van IJmuiden had een beman-
ningslid van de Achios Makarios 
zijn vingers ernstig verwond. Bij 
terugkomst in IJmuiden stond de 
ambulance alweer klaar om de 
gewonde man naar het ziekenhuis 
in Beverwijk te vervoeren. Drie 
dagen later was het opnieuw raak. 
Op zondag 10 januari om 15.10 
uur ging de pieper. Een beman-
ningslid van de Brovig Fjord had 
geelzucht en moest zo spoedig 
mogelijk van boord. Het schip lag 
in het ankergebied, tien mijl ten 
westen van IJmuiden. Drie kwar-
tier later was de Koos van Messel 
ter plekke en haalde de patiënt 
van boord. De ambulance bracht 
ook deze patiënt naar Beverwijk. 

VERGEEFSE REAnimATiE
HoEk VAN HollANd_17 
jANUArI_WINd No4_INzET 
rEddINGBooT jEANINE 
PArQUI
Op zondag 17 januari, in het holst 
van de nacht, kreeg een Filippijns 
bemanningslid van de uitgaande 
coaster Janne Wonsild hartpro-
blemen. In eerste instantie gaf 
de Radio Medische Dienst (RMD) 
advies aan de bemanning van het 
schip over de behandelwijze. Direct 
daarna vroeg de RMD de Hoekse 
redders om assistentie. Een red-
dingshelikopter met een arts kon 
niet komen vanwege slecht zicht 
bij Den Helder. Om 00.55 uur, drie 
kwartier na de oproep, zette de 
Jeanine Parqui vier opstappers aan 
boord van de coaster. Ze namen de 
reanimatie over van de bemanning 
en werden vrijwel direct gevolgd 
door twee man van de RPA15 
(boot van de havenautoriteiten 
van Rotterdam), die een defibril-
lator hadden meegebracht. Om 
01.15 uur werd besloten de man 
met de Jeanine Parqui terug te 
brengen naar Hoek van Holland. 
Gedurende de tocht werd de 
reanimatie voortgezet. Eenmaal in 
de Berghaven hebben twee ambu-
lancebroeders met geavanceerde 

apparatuur een laatste, vergeefse 
poging gedaan om het leven van 
de vijftigjarige zeeman te redden.

op hET nippERTJE GEREd
BrESkENS_19 jANUArI_WINd 
zo2_INzET rEddINGBooT 
zEEmANSHooP
Het was de eerste keer dat de 
Zeemanshoop in het nieuwe jaar 
moest uitvaren. Even na tweeën 
in de middag kwam het bericht 
door dat een vrouw in het water 
lag nabij de zandsuppletie bij het 
Westduin bij Vlissingen. De vrouw 
was aan het eind van haar krach-
ten en de bemanning kon haar 
via de drenkelingenklep nog net 
grijpen voordat ze onder water 
zou verdwijnen. De vrouw kwam 
langzaam weer bij, na toediening 
van zuurstof. In de buitenhaven 
van Vlissingen stond een ambulan-
ce voor haar klaar. De vrouw had 
gepoogd zichzelf van het leven 
te beroven, aldus schipper Marcel 
van den Nieuwendijk. “Het voelt 
een beetje dubbel om iemand 
te redden die een eind aan haar 
leven wil maken. Maar dat dub-
bele gevoel komt pas achteraf. Op 
het moment van de oproep weten 
we niet dat het om een poging tot 
zelfdoding gaat.”

BRAnd AAn BooRd
TErSCHEllING_4 jANUArI_WINd NW2_INzET 
rEddINGBoTEN ArIE VISSEr EN frANS HoGEWINd
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NEElTjE jANS_11 dECEmBEr 2009_
INzET rEddINGBooT kooPmANSdANk

Johannes Post is schipper van het redding-
station Neeltje Jans, al jaren een van de 
drukste reddingstations van de KNRM met 
meer dan honderd acties per jaar. “Uitruk-
ken is voor mij bijkans een dagtaak. Maar 
de actie van 11 december 2009 zal ik mij 
altijd blijven herinneren.” 

Er hing sowieso spanning in de lucht, want de 
‘teller’ stond voor 2009 op 99 acties toen om 
15.50 uur de pieper ging. “Aan het einde van 
het zomerseizoen loopt mijn bemanning op het 
tandvlees. Als dagelijks meerdere malen de pie-
per gaat, dan wordt het uiterste gevraagd van 
de vrijwilligers en hun omgeving. Daarom is het 
prettig als in oktober of november de relatieve 
rust terugkeert. En bij een honderdste actie in 
december is iedereen de extreme drukte van het 
seizoen vergeten…” 
De aandacht voor het ‘jubileum’ werd bij Post 
overschaduwd door de melding zelf. Kustwacht-
post Ouddorp meldde een ruim dertig meter 
lange kotter die op de rand van een zandbank 
in drie tot vier meter hoge zeeën aan de grond 
was gelopen en vervaarlijk slagzij maakte. 
“Onderweg naar de boot gingen er de nodige 
schietgebedjes de lucht in. Ik kwam als eerste 

aan boord en heb direct contact gezocht met 
de kotterschipper. De man klonk rustig, maar 
hij vertelde dat zijn bemanning danig in paniek 
was. Ik adviseerde de man de rust te bewaren 
en verzekerde hem dat wij binnen een paar 
minuten ter plaatse zouden zijn.” De kotter lag 
op ongeveer vijf mijl van het reddingstation. De 
wind kwam uit het noordwesten, 5 Beaufort. 
“Bepaald niet extreem, dus. Maar als varens- en 
voormalig visserman wist ik hoe laat het was: de 
kotter lag op een rotplek en werd door de inko-
mende zeeën belaagd. Het was zaak die visserlui 
daar weg te krijgen.” 
Bij aankomst zagen de redders dat de vissers 
het flink te kwaad hadden. “De drie opvaren-
den liepen in overlevingspak aan dek en er 
was een reddingvlot overboord gezet, maar 
dat was door de golven stukgeslagen. Blijk-
baar wilde men van boord, maar ons leek het 
beter en veiliger om de kotter vlot te trekken. 
Het visserschip zat met het achterschip aan de 
grond, maar de voorkant werd door de zee op 
een neer gegooid. Er zat dus nog beweging 
in.” De reddingboot Koopmansdank maakte 
een verbinding en trok de kotter om, met de 
kop op zee. Maar verder kwamen de redders 
niet. Het achterschip zat muurvast. Toen de 
sleeptros brak, staakte Post zijn poging. Direct 
aansluitend meldde de kotterschipper zich. 
“Hij liet weten dat ze onmiddellijk van boord 

wilden. Dat was heftig! Aan loefzijde konden 
we onmogelijk langszij komen. Daar beukten 
de golven in op de kotter. Aan lijzijde kon dat 
wel, maar omdat de kotter scheef lag en lijzijde 
ook de hoge zijde was, moesten de visserlui van 
hoog springen om bij ons aan boord te komen. 
Wij legden de vissers uit dat wij meerdere keren 
langszij zouden komen en dat men met sprin-
gen moest wachten tot de reddingboot haar 
hoogste punt had bereikt. Op die manier was 
het hoogteverschil nog maar een meter, waarbij 
drie van mijn mannen in de voorplecht stonden 
om de visserlui op te vangen.” 
Ondanks deze waarschuwingen klom de eerste 
visser tóch langs de verschansing naar beneden. 
“Hij kwam bijna klem te zitten tussen de beide 
schepen. Na dit voorval verliep het vlekke-
loos. We werden zo’n vier meter op een neer 
gegooid en het water sloeg met bakken over de 
kotter, maar binnen een paar minuten stonden 
de drie veilig bij ons aan boord.” Voor schipper 
Post waren de manoeuvres automatismen. Toch 
waren zijn handen verkrampt toen de redding-
boot bij de kotter wegdraaide met alle hens 
aan dek. “Jaarlijks slepen we tientallen bootjes 
binnen. Maar dit was anders. Dit ging om de 
veiligheid van mensen. Ik voelde de spanning en 
’s avonds is de film nog wel een paar keer aan 
me voorbij getrokken…”
    

REddER JohAnnES poST 
“oNdErWEG NAAr dE 
BooT GINGEN dE NodIGE 
SCHIETGEBEdjES dE 
lUCHT IN”
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BEmAnninGSLid  
cRuiSESchip onwEL
EEmSHAVEN_25 jANUArI_
WINd No2_INzET rEddING-
BooT jAN EN TITIA VISSEr
Het cruiseschip AIDAblu maakt 
een proefvaart op de Weste-
reems, als plots een bemannings-
lid onwel wordt. De 43-jarige man 
blijkt last van zijn ingewanden 
te hebben – de Radio Medische 
Dienst denkt aan verstopte 
darmen. Om 02.10 uur wordt de 
Jan en Titia Visser gealarmeerd, 
die om 03.30 uur langszij het 
cruiseschip aanmeert. De schipper: 
“Aan boord van de AIDAblu blijkt 
dat de man nog wel kan lopen, en 
dat is gezien de ijzige omstandig-
heden aan dek van de Jan en Titia 
Visser ook de meest veilige manier 
om de patiënt aan boord van de 
reddingboot te krijgen.”  
In de Eemshaven staat een ambu-
lance klaar die de man naar een 
ziekenhuis brengt.

mEdEVAc VAn  
mEGAJAchT
HoEk VAN HollANd_30 
jANUArI_WINd zW4_INzET 
rEddINGBooT jEANINE 
PArQUI 
Een proefvaart met een megajacht 
van een werf in Alblasserdam 
liep voor een Iers bemanningslid 
uit op een benauwd tochtje. De 
man kreeg zware buikklachten 
en gaf bloed op. Tien minuten na 
de oproep tot assistentie voer de 
Jeanine Parqui de Berghaven uit 
en een kwartier later kon de Ier, 
samen met een begeleidster, de 
overstap maken van de 85-meter 
lange OceAnco Y-705. Eenmaal 
aan wal, bracht een al klaar 
staande taxi de man voor verder 
onderzoek naar het Havenzieken-
huis in Rotterdam.

SToFFELiJk oVERSchoT  
op STRAnd 
NoordWIjk_15 fEBrUArI_
INzET kHV-TrUCk
Op maandagmorgen 15 februari 
dacht de bemanning van de KHV 
uit te rukken voor een reddings- 
actie. Al snel bleek dat redden niet 
meer mogelijk was en er tragisch 
genoeg niets anders overbleef dan 
de berging van een stoffelijk over-
schot van een vrouw, ongeveer 
een kilometer ten noorden van de 
Koningin Wilhelmina Boulevard. 
Wandelaars hadden de vrouw 
daar aangetroffen. De identiteit 
van de overledene is inmiddels 
bekend.

hApEREndE moToR
SCHEVENINGEN_6 fEBrUArI_
WINd N4_INzET rEddINGBooT 
kITTY rooSmAlE NEPVEU EN 
kHV-TrUCk
Om een uur of vijf ‘s middags 
begon de motor van het visbootje 
Lisette wat te haperen. Het scheep-
je was al bijna in de thuishaven 
Scheveningen, maar kreeg van de 
Verkeers Centrale Scheveningen 
(VCS) geen toestemming om de 
haven aan te lopen. Doorvaren 
was te gevaarlijk vanwege slecht 
zicht en de drukte in de Voorha-
ven, waar twee zandzuigers aan 

het werk waren. De VCS lichtte 
de Kustwacht in, en die op haar 
beurt de KNRM. Op ongeveer 
een kilometer ten zuiden van de 
havenhoofden werd de Lisette op 
sleeptouw genomen. Voorbij de 
doorvaart naar de Tweede Haven 
kon de Lisette op eigen kracht naar 
haar vaste ligplaats varen. 

mEdEVAc VAn mEGAJAchT
HoEk VAN HollANd_30 
jANUArI_WINd zW4_INzET 
rEddINGBooT jEANINE PArQUI 

EEn pRoEFVAART 
mET EEn mEGAJAchT 
LiEp VooR EEn iERS 
BEmAnninGSLid uiT op 
EEn BEnAuwd TochTJE

fo
to

: R
o

n
 Zeg

ers

SToFFELiJk oVERSchoT op STRAnd 
NoordWIjk_15 fEBrUArI_INzET kHV-TrUCk

fo
to

: A
rie van

 D
ijk



BAmBi GEREd 
HINdElooPEN_30 
dECEmBEr_WINd N04_INzET 
rEddINGBooT AlIdA
Via de Kustwacht kreeg station Hin-
deloopen rond half vier ’s middags 
een wel heel bijzondere melding. 
Wandelaars hadden gerapporteerd 
dat er in de buurt van Gaast (nabij 
Makkum) een ree door het ijs was 
gezakt. De ree vanaf land benaderen 
was geen optie, vanwege een riets-
rook van zo’n driehonderd meter. Op 
ongeveer anderhalve kilometer uit 
de kust zijn twee bemanningsleden 
van boord gestapt. Na een tocht van 
een kilometer door ondiep water 
en op handen en knieën kruipend 
over het ijs, waarbij ze er af en toe 
doorheen zakten, bereikten de man-
nen de uitgeputte jonge reebok. Het 
beestje werd op de nek genomen en 
naar de vaste wal gebracht, waar de 
dierenambulance het overnam. 

onGEwonE SLEEpkLuS
EGmoNd AAN zEE_2 
jANUArI_INzET kHV-TrUCk 
Sleetje rijden, dat was een tijd gele-
den. Toen de duinen zo besneeuwd 
waren als in begin januari, waren 
dan ook overal sleeënde kinderen 
te zien, al dan niet vergezeld door 
hun ouders. Voor een van die 
ouders verliep die tweede janu-
ari anders dan verwacht. De man 
kwam bovenop een duin ten val, 
waardoor zijn schouder uit de kom 
schoot. In eerste instantie werd de 
Egmondse Reddingsbrigade gealar-
meerd. Maar de plek was zo lastig 
te bereiken dat ook de inzet van de 
KHV van de KNRM gewenst was. 
Met enig kunst- en vliegwerk werd 
de wervelplank van de ambulance 
van de reddingsbrigade omgeto-
verd in een slee waarmee de man 
langs de gladde duinhelling naar 
beneden werd gebracht. Daar 
bleek dat de ambulance geen grip 

meer had in de sneeuw, waarop de 
KHV-bemanning een sleep maakte 
en de ambulance vlot trok. Die ver-
voerde de man naar het Medisch 
Centrum Alkmaar.

VASTGELopEn dEnEn
lAUWErSooG_26 
jANUArI_WINd o2_INzET 
rEddINGBooT GEBroEdErS 
lUdEN
De Gebroeders Luden, die in 1996 
werd vervangen door een snellere 
reddingboot, is in 2006 aangekocht 
door een stichting die de historische, 
in 1965 in de vaart genomen motor-
reddingboot wil behouden voor het 
nageslacht. Vanwege de winterse 
omstandigheden lag de oude dame 
stand-by bij reddingstation Lauwers- 

oog. En voor de tweede keer deze 
winter maakte de KNRM dankbaar 
gebruik van haar aanwezigheid, 
dit keer bij het ontzetten van 
een Deense visserskotter, die bij 
Zoutkamperlaag was vastgelopen 
in het ijs. Met zijn 53 ton ploegde 
de Gebroeders Luden door het kra-
kende en scheurende ijs, en maakte 
de weg vrij voor de houten kotter. 
In de vissershaven van Lauwersoog 
aangekomen, bedankte de Deense 
bemanning de ploeg van de Ge-
broeders Luden hartelijk.

mEERdERE iJSincidEnTEn 
op GouwZEE mARkEn
mArkEN_jANUArI EN 
fEBrUArI 
In de maanden december, januari 
en februari hebben de hulpdien-
sten op Marken het druk gehad 
met incidenten op het ijs. De 
KNRM en de vrijwillige brandweer 
zijn meermalen uitgerukt, onder 
andere voor een vrouw met een 
schedelbasisfractuur, een man met 
een gebroken heup, een man met 
een gebroken sleutelbeen en een 
vrouw met een gebroken kuit- en 
scheenbeen. 
De bemanning van station Marken 
heeft samen met de vrijwillige 
brandweer een systeem ontwik-
keld voor hulpverlening op het ijs. 
De hulpverleners van de vrijwillige 
brandweer kunnen niet ver het ijs 
op, omdat hun uitrusting dat niet 
toelaat. De overlevingspakken van 
de KNRM maken dat de beman-
ning desnoods vanuit een wak kan 
opereren. Op 6 januari hield de 
KNRM een praktijkoefening op het 
ijs, samen met de vrijwillige brand-
weer. Op allerlei manieren werd uit-
geprobeerd hoe de redding van een 
drenkeling het snelst ging. Hiervoor 
hadden de instructeurs van tevoren 
een bijt gezaagd in het ijs.  

mEERdERE iJSincidEnTEn op GouwZEE mARkEn
mArkEN_jANUArI EN fEBrUArI 

BAmBi GEREd 
HINdElooPEN_30 
dECEmBEr

De ‘ijzige’ omstandigheden begin dit jaar zorgden ervoor dat 
KNRM-bemanningen heel wat keren moesten uitrukken om in 
nood geraakte vissers en schaatsers uit hun benarde positie te 
bevrijden. En soms ook dieren!

winTERwEER

fo
to

: b
em

an
n

in
g

 H
in

d
elo

o
p

en
fo

to
: N

iels D
ekkers



verslag 207 dE REddinGBooT   23

dEN oEVEr / dEN HEldEr _ INzET 
rEddINGBoTEN joHANNA mArGArETHA 
/ jokE dIjkSTrA 

“Het optreden van de KNRM verliep 
precies zoals ik het mij had voorgesteld. 
Moet je nagaan hoe hooggespannen 
mijn verwachtingen waren…” Dingeman 
Hendrikse is al ruim vijftig jaar actief op 
het water en kwam kort geleden voor 
het eerst in serieuze problemen. “De hulp 
voelde als een warme deken.”

Aan warmte had Hendrikse geen gebrek toen 
hij via noodkanaal 16 de hulp inriep van een 
reddingboot. Al varende in het Visjagersgaatje 
voor Den Oever constateerde hij brand in het 
achterverblijf van zijn ruim zestien meter lange 
zeilschip Witte Raaf. 
“Ik was alleen aan boord, samen met de hond. 
Mijn vrouw was met vakantie en ik zou op 
de hond passen. Ik ging zeilen, maar omdat 
de hond het aan boord niet naar zijn zin had, 
besloot ik naar huis te gaan. Vanaf Texel zette 
ik koers naar Den Oever, om binnendoor naar 
thuishaven Monnickendam te varen.” Zo ver 
kwam het niet. “De problemen begonnen toen 
de stuurautomaat uitviel. Achteraf natuurlijk 

door verbrande bedrading, maar dat wist ik 
toen nog niet. Het schip ging ineens 180 graden 
in de rondte! Vreemd, maar op zich niet proble-
matisch. Ik besloot gewoon op de hand verder 
te sturen. Fok uit, motortje bij en verder varen.” 
Staand in de kuip en achteruit kijkend naar 
naderende scheepvaart, werd Hendrikse gecon-
fronteerd met het daadwerkelijke probleem: 
uit het toegangsluik naar het achterverblijf 
kwam rook. “Ik opende het luik en zag een 
fikse brand. Met emmers water probeerde ik de 
brand tegen te gaan, maar er was geen houden 
aan. Dus sloot ik het luik weer en alarmeerde 
de hulpdiensten.” Terwijl de reddingboot van 
Den Oever onderweg ging en de reddingboot 
van Den Helder in de haven op brandweerlie-
den wachtte, bereidde Hendrikse zich voor op 
een mogelijke evacuatie. “Ik deed mijzelf en 
de hond een reddingvest om en zette het vlot 
klaar in het gangboord. Op die manier waren 
we op het ergste voorbereid.” En aansluitend 
arriveerde de reddingboot Johanna Marga-
retha, niet veel later gevolgd door de viskotter 
WR 111. “Omdat ook de blusactiviteiten van de 
reddingbootbemanning geen succes hadden, 
werd in overleg besloten dat de hond en ik van 
boord gingen. De reddingboot kwam langszij 
en zette mij en de hond even later af op een 

marineschip, dat in de buurt stand-by lag. Daar 
werd ik prima verzorgd. Diezelfde zorg viel mij 
trouwens ook op bij de redders. Je verwacht 
misschien ruig volk, maar het tegendeel is 
waar. Er viel geen onvertogen woord, naar de 
oorzaak of naar eventueel falen van mijn kant 
werd niet gevraagd; ik zag én voelde uitslui-
tend pure zorgzaamheid. Heel bijzonder om 
mee te maken. En tegelijkertijd had ik eerlijk 
gezegd niet anders verwacht. Blijkbaar waren 
mijn verwachtingen – ik ben al tientallen jaren 
donateur van de KNRM – hooggespannen.” 
Terwijl Hendrikse op het marineschip werd ver-
zorgd, werd op de Witte Raaf de brand geblust. 
Aansluitend nam de reddingboot Joke Dijkstra 
van Den Helder het schip langszij en leverde de 
ernstig beschadigde Witte Raaf in Den Oever af. 
“Jammer, natuurlijk”, constateert de schipper. 
“Maar ik heb er geen moment over ingezeten. 
Ik was blij dat ik mijn dochter kon bellen dat 
alles goed was afgelopen met mijzelf en de 
hond. Mede dankzij de redders. En dus deed ik 
met graagte mee aan de voorjaarsactie in De 
Reddingboot en doneerde een PLB (personal 
locator beacon). Je wilt gevoelsmatig toch iets 
terugdoen voor het prachtige werk van die 
mannen.”

GEREddE dinGEmAn hEndRikSE
“ GEEN VErWIjTEN, AllEEN 
mAAr PUrE zorGzAAmHEId”
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Rond dordrecht ligt een van de drukst bevaren 
vaarroutes van Europa. Beroepsvaart en pleziervaart 
proberen samen hun weg te vinden. knRm-schipper 
en dordtenaar Robert herks geeft tips hoe dat zo 
veilig mogelijk kan. 

VEiLiG LAnGS
  knooppunT  
doRdREchT

knooppunT
doRdREchT

in VEiLiGE hAVEn doRdREchT

Op de stromende wateren rond 
Dordrecht (Noord, Beneden-
Merwede, Oude Maas, Dordt-
sche Kil en Hollandsch Diep) 
vaart vrachtvaart van west naar 
oost op weg naar Duitsland en 
weer terug. Ook gaat veel be-
roepsvaart richting zuiden: naar 
België en Frankrijk en vice versa. 
Bovendien ligt hier de ‘staande 
mast route’ voor pleziervaar-
ders van en naar Zeeland. Hier 
zoeken zeevaart, binnenvaart en 
recreatievaart in alle maten naast 
elkaar hun weg. Naast elkaar? 
Niet altijd. Soms drijft een jacht 
er stuurloos rond. Bijna elk 
jaar overvaart er wel een schip 
een jacht. De recreatievaart is 
kwetsbaar. Waar gaat het fout en 
waarom? 

VERSchiL in mASSA
Robert Herks wijst op de kaart. 
“Wij hebben hier alles: hoofd-
transportaders door stedelijk 
gebied, Nationaal Park de Bies-
bosch en het Hollandsch Diep 
waar het kan spoken bij storm-
achtige wind. Allemaal stromend 

getijwater. Op sommige plekken 
kan de stroom oplopen tot ruim 
vier kilometer per uur. Mensen 
realiseren zich dat vaak niet. De 
ene dag assisteren we twee op el-
kaar gevaren binnenvaartschepen, 
de volgende een sportvisser met 
motorpech, een waterrecreant 
met een hartkwaal of een jacht op 
een krib. Een paar jaar geleden 
hadden we een aanvaring tussen 
een zee- en een binnenvaartschip. 
Het binnenvaartschip zonk. Ook 
hebben we wel eens een gewonde 
zeehond proberen te vangen en 
stand-by gelegen toen een ver-
warde man van de Merwedebrug 
wilde springen. Maar het gevaar-
lijkst zijn de aanvaringen tussen 
recreatievaart en beroepsvaart, 
want door het verschil in massa 
is de kans op slachtoffers groot. 
De KNRM participeert in het 
project Varen doe je samen. In de 
knooppuntenboekjesdie worden 
uitgegeven, staan tips voor zowel 
beroepsvaart als recreatievaart.  
Je kunt ze heel eenvoudig down-
loaden van de website  
www.varendoejesamen.nl.” 

➢  Onderschat de snelheid van 
beroepsvaarders  
niet; ze lijken log, maar 
gaan hard. 

➢  Houd strak de stuurboord-
wal, stuur niet per ongeluk 
naar het midden door onop-
lettendheid.

➢  Kijk heel vaak achterom, laat 
je niet verrassen door een 
oplopend schip.

➢  Steek het vaarwater haaks 
over, vaar daarbij niet voor 
schepen langs.

➢  Blijf bij harde zuidwestelijke 
wind weg uit de monding 
van de Dordtsche Kil in het 
Hollandsch Diep (golven van 
ongeveer twee meter, vooral 
bij wind tegen stroom).

➢  Let extra op zeeschepen 
die oversteken vanuit de 
Dordtsche Kil naar het Zuid-
Hollandsch Diep (zeehaven 
Moerdijk) en vice versa. 

➢  Luister mee op de marifoon 
naar de passeerafspraken 
die schippers en loodsen met 
elkaar maken (VHF10). 

➢  Vraag bij onzekerheid zelf 
wat een schip gaat doen 
(kan.10)

➢  Luister in een blokgebied uit 
op het blokkanaal van de 
sector en meld problemen bij 
de verkeerspost.

➢  Bij nood is de Kustwacht (Den 
Helder Rescue) op kanaal 16 
slecht bereikbaar, roep liever 
de Regionale Verkeerscentra-
le Dordrecht op (VHF 71). Bel 
desnoods 112 of kustwacht-
alarmnummer 0900-0111.

➢  Vaar met nieuwe kaarten en 
raadpleeg voor details www.
varendoejesamen.nl 
– knooppunten Zuid-Holland.

➢  Maak gebruik van de 
recreatiebetonning op het 
Hollandsch Diep.

dE AdViEZEn VAn RoBERT hERkS AAn 
REcREATiEVAARdERS

bron: Dienst der Hydrografie
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Legenda
aanbevolen vaarroute

kaart is niet geschikt voor navigatiedoeleinden
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bron: Dienst der Hydrografie

Steek oplettend en haaks over bij de 
Dordtsche bruggen, wacht bij drukte 
met oversteken tot het even rustig 
is. Wachtplaatsen in de Leuvehaven 
(oost van de bruggen) en in het Mal-
legat (west van de bruggen). 

Wacht bij harde 
wind beter weer af 
achter in vlucht- en 
overnachtingsha-
ven ’s-Gravendeel 
(Dordtsche Kil, 
westelijke oever).

Sector Dordrecht, marifoonblokkanaal 79

Sector 
Heerjansdam, 
marifoonblok-
kanaal 4

Hoge golven bij 
stroom tegen 
harde wind.

Legenda
    aanbevolen vaarroutte

deze kaartjes zijn niet geschikt voor navigatie
bron: www.varendoejesamen.nl

Blijf op het Hollandsch 
Diep tussen hoofd- en 
jachtbetonning (2 m.) als u 
oostwaarts vaart naar de 
Dordtsche Kil.
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Sinds drie jaar is oud-marineman cees van duyvendijk 
voorzitter van de Raad van Toezicht van de knRm. hij 
hoopt het nog even te blijven, want hij heeft nog veel 
plannen. “het is een prachtige organisatie.”

‘niET VERdRinkEn in  oVERhEidSBuREAucRATiE’ 
RAAd VAn ToEZichT 

AchTER dE SchERmEn
fo

to
’s: A

rie van
 D

ijk

Cees van Duyvendijk (rechts) gaat een paar keer per jaar mee op oefening.
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‘niET VERdRinkEn in  oVERhEidSBuREAucRATiE’ 

“Zo ik iets ben, ben ik een 
zeeman”, zegt Cees van Duyven-
dijk, vrij naar Louis Couperus. 
Met een veertigjarige carrière bij 
de marine achter de rug, die hij 
beëindigde in de functie van Be-
velhebber der Zeestrijdkrachten, 
is dat niets teveel gezegd. Sinds 
ruim drie jaar is Van Duyvendijk 
voorzitter van de Raad van Toe-
zicht, die destijds nog bestuur 
heette.
In die acht leden tellende Raad 
zit altijd iemand met een marine- 
achtergrond. Daarnaast zijn 
er mensen uit de koopvaardij, 
de watersport, het bankwezen, 
de advocatuur, het notariaat 
en sinds kort iemand met 
veel kennis van het openbaar 
bestuur. Ieder brengt zijn eigen 
expertise en netwerk mee die 
nodig zijn om de organisatie 
optimaal te besturen. Nieuwe 
leden van de Raad van Toezicht 
worden door de overige leden 
gevraagd voor de functie. Het 
werk is vrijwillig en helemaal 

onbetaald. Van Duyvendijk: 
“Ik declareer nog geen kopje 
koffie.”

De statutaire verandering van 
een stichtingsbestuur naar 
een Raad van Toezicht was 
het eerste grote wapenfeit van 
Van Duyvendijk. Hij deed dat 
vanwege nieuwe inzichten over 
goed, efficiënt en verantwoord 
besturen. Governance in goed 
Nederlands. Van Duyvendijk: 

“Het bestuur stond dicht bij 
de uitvoerende organisatie en 
stuurde heel direct. Dat is niet 
meer van deze tijd.” Zoals de 
naam al aangeeft, houdt de 
Raad van Toezicht toezicht op 
de directie en het functioneren 
van de organisatie. De Raad 
beoordeelt en geeft goedkeuring 
aan beleidsmatige ontwikkelin-
gen, jaarplannen en begrotin-
gen. Ook benoemt de Raad de 
directie en heeft een advise-
rende stem in de benoemingen 
van de leden van het manage-
mentteam.

ZouT wATER, FRiSSE wind 
Dat de Raad volgens de statuten 
op afstand van de organisatie 
staat, betekent niet dat hij  
afstandelijk is, zegt Van Duy-
vendijk. “Alle leden hebben een 
directe emotionele band met de 
organisatie en de vrijwilligers. 
Ikzelf zie zo’n twaalf redding-
stations per jaar en stap ook wel 
eens op. Ik wil die nautische 

professionaliteit met eigen 
ogen zien. Daarnaast vind ik 
het heerlijk om het zoute water 
te proeven en de frisse wind te 
voelen.”

BETRokkEnhEid
Van Duyvendijks betrokkenheid 
bij het reddingwezen is groot. 
“Als varensgezel weet je dat je 
tot de doelgroep van de KNRM 
behoort – je kunt altijd in een 
noodsituatie terechtkomen. In 

mijn marinetijd werkte ik veel 
samen met de KNRM en ik 
ben altijd al Redder aan de wal 
geweest.” Saillant detail is dat 
Reindert Willemsz Kruk de bet-
bet-bet-overgrootvader is van 
Van Duyvendijks vrouw. Kruk 
was de enige overlevende redder 
van de ramp van Huisduinen in 

1824, die de directe aanleiding 
vormde tot de oprichting van de 
voorloper van de KNRM.

wERk VooR dE BoEG
Van Duyvendijk is 63 en mag 
volgens de regels tot zijn zeven-
tigste aanblijven. En dat is hij ook 
van plan. “Het is een prachtige 
organisatie. Het gaat goed met de 
KNRM, maar de wereld beweegt 
en verandert. We willen minder 
afhankelijk worden van de op-

brengsten uit eigen vermogen en 
meer geld ophalen met fondsen-
werving. Verder willen we nog 
meer investeren in de professiona-
liteit van de redders. Bovendien is 
het vinden van voldoende vrijwil-
ligers een continue uitdaging. 
Woon- en werklocaties liggen 
vaak niet meer direct naast de red-

dingboot en werkgevers stribbelen 
vaker tegen om hun werknemers 
af te staan aan de reddingmaat-
schappij. Tenslotte vraagt onze 
positie als private organisatie in 
de publieke hulpverleningsketen 
om veel aandacht. Wij willen ons 
prachtige werk uitvoeren zonder 
te verdrinken in de overheidsbu-
reaucratie. Om die reden hebben 
we een man met ervaring op het 
gebied van openbaar bestuur aan 
boord gehaald.”

RAAd VAn ToEZichT 
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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 2009 voeren de reddingboten van de 
KNRM 2029 keer uit en werden 3365 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’. 

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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Met het wippertuig (een geheel 
van touwen, stalen buizen, 
katrollen, lieren en een raket 
met afvuurmechanisme) schoot 
men een dunne lijn over naar een 
gestrand schip. De bemanning aan 
boord haalde via de dunne lijn 
een zware tros binnen waaraan 
het wipperblok en de wipperlijn 
waren bevestigd. De tros en het 
blok moesten zo hoog mogelijk aan 
boord worden vastgemaakt, aan 
bijvoorbeeld de mast. Aan de wal 
werd intussen een stalen driepoot 
opgesteld en verankerd. De zware 
tros loopt aan de bovenkant van de 
driepoot over een katrol en wordt 
vastgezet op een talie (soort takel). 
Met behulp van de talie is de tros 
strak te trekken. Met de hand werd 
de wipperlijn met reddingbroek 
naar het schip getrokken. Als aan 
boord een bemanningslid in de 
broek zat, trokken de redders de 
reddingbroek weer terug naar de 
wal. Dat deden ze net zolang 
tot iedereen van boord was 
gehaald.

Dit is een reddingbroek. Een reddingbroek 
is een reddingboei met een broek erin. Hij 
werd vroeger (voor het laatst in 1972) 
gebruikt als een gestrand schip niet 
via het water of via de lucht 
geholpen kon worden 

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. 

EEn REddinGBRoEk

 kLinkT diT 
inGEwikkELd? 

Bij het Reddingmuseum Dorus 
Rijkers in Den Helder hebben 
ze er een filmpje over. Het 
Reddingmuseum vertelt de 
geschiedenis van de redders in 
Nederland. Kijk op  
www.reddingmuseum.nl.

VRAAG iS ER ETEn AAn BooRd VAn REd-
dinGBoTEn? Ja, want je weet nooit wanneer het alarm 
gaat en hoe lang je weg blijft. Er zijn altijd blikjes fris en 
candybars aan boord. Op grotere schepen, die verder kunnen 
varen, is er zelfs een magnetron aan boord om kant-en-klare 
maaltijden, soep en chocomel op te warmen als daar behoef-
te aan is. Niet alleen voor de bemanning, maar als het nodig 
is ook voor de mensen die bijvoorbeeld een tijdje in het water 
hebben gelegen of van de schrik moeten bekomen. 
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meer? 
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pure people, pure clothing

summer 2010
new collection

  

(advertentie)
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De Zandvoortse roeireddingboot komt de F.H. von Lindern te hulp.

Oktober 1890

185 JAAR knRm


