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bEdanKT

In januari van dit jaar begon Henk 
van Egmond met het internetbe-
drijf www.directberth.com en de 
Nederlandse versie www.directlig-
plaats.nl. Jachteigenaren vinden 
hier in een handomdraai de 
ideale ligplaats via gesponsorde 
havenpagina’s. De site geeft up-
to-date informatie over de haven 
en beschikbaarheid van ligplaat-
sen in het nieuwe vaarseizoen. 
Van de prijs die adverteerders op 
de site betalen, gaat 5% naar de 
KNRM. Ook staat er een link naar 
de KNRM op de website waar 
mensen direct kunnen doneren.  
De site is onder meer geïnspireerd 
op de huizenmarktsite Funda. 

Als jachteigenaar had Henk vaak 
moeite met het vinden van een 
geschikte haven en een overzicht 
van beschikbare ligplaatsen. “Er 
zijn duizenden websites met infor-
matie over jachthavens, maar vaak 
zijn deze niet compleet of hebben 
alleen contactgegevens. Met als 
gevolg dat je nog iedereen moet 
afbellen.” Met zijn website sprong 
Henk van Egmond in dat gat. 
“Jachteigenaren vinden zo direct 
een overzicht van de havens en de 
beschikbaarheid zonder onnodige 
telefoontjes. Bovendien ontdek 
je zo nog eens andere havens dan 
de bekende. Er zitten echt hidden 
treasures bij.” 

“Donateur zijn van een belangenloze reddingmaatschappij 
moet voor elke gepassioneerde watersporter onderdeel zijn 
van zijn uitrusting en hobby.” Voor Henk van Egmond was het 
vanzelfsprekend dat hij met zijn bedrijf www.directligplaats.nl 
de KNRM ging steunen. 

Nabestaanden van Ad Schijvenaars uit Steenbergen overhandigden 
KNRM-station Neeltje Jans een cheque met een waarde van € 8.000,-.  
Dit bedrag was de opbrengst van de verkoop van het zeiljacht van Ad.  
Ad droeg de KNRM een warm hart toe en wilde graag iets extra’s doen. 
Hij liet vastleggen in zijn testament dat de opbrengst van zijn boot voor 
de KNRM was. Dochter Judith overhandigde de cheque aan schipper 
Johannes Post, die hem dankbaar in ontvangst nam. Met het geld  
worden overlevingspakken voor het station Neeltje Jans gekocht.  
Namens de bemanning van het reddingstation: hartelijk bedankt!

EEn pRaChTiG GEbaaR

diRECTLiGpLaaTs.nL 
sTEunT KnRm 

de KnRm zet in elke Reddingboot een bijzondere schenker, 
sponsor of nieuwe donateur in het zonnetje.
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dREmpEL
Mensen die door ons geholpen worden hoeven daarvoor niet te betalen. 
En de mensen die de hulp bieden, krijgen daar ook geen geld voor. Hulp 
is gratis. Daar is eigenlijk maar één reden voor: wij willen de drempel om 
hulp te vragen laag houden. Stel je voor dat je aan lager wal raakt en je 
moet de afweging maken: ‘Als ik hulp inroep, dan kost me dat € 300.’ 
En dat je dan denkt: ‘Laat ik maar even kijken of ik mezelf kan redden.’ 
Voor je het weet, nemen de problemen toe en kom je echt in gevaar. Dat 
zou een slechte zaak zijn. Ook voor onze opstappers is het beter als zo’n 
drempel er niet is. Ze zijn altijd bereid hulp te bieden, maar het zou zuur 
zijn als ze in gevaarlijke omstandigheden belandden omdat een situatie 
geëscaleerd is door een uitgestelde hulpvraag.

Een andere reden om geen geld te vragen voor een reddingsoperatie, 
is dat het nogal ingewikkeld zou zijn om een rekening op te maken. 
Volgens de internationale regelgeving zijn zeevarenden verplicht elkaar 
te helpen bij problemen. Gelukkig zien wij dagelijks dat schippers vrijwel 
altijd gehoor geven aan noodoproepen. Dat is maar goed ook, want 
zelfs als professionele hulporganisatie heb je tijd nodig om ter plaatse 
te komen. En leven of dood kan een kwestie van minuten zijn. Het is 
soms een hele opluchting voor onze bemanningen als drenkelingen 
bij aankomst al uit het water gevist blijken te zijn door vissersboten of 
andere varenden. Lees de logboeken in deze Reddingboot er maar op 
na. De aard van de maritieme wereld is dat je je eigen boontjes dopt. En 
als je een noodoproep hoort, dan ga je helpen. Dat is mooi en dat moet 
zo blijven. Wie zou welke rekening aan wie moeten sturen? Het is ook 
een kwestie van moraal dat hulp bieden gratis is. 

Kuststaten hebben de plicht een reddingsdienst voor de kustwateren te 
hebben. In Nederland is dat de KNRM, die geheel volgens maritieme tra-
ditie haar eigen boontjes dopt – met uw hulp. Ik ben blij en trots dat wij 
schippers in nood kunnen helpen volgens onze eigen uitgangspunten, 
waarvan nummer één is: redden is kosteloos voor de hulpvrager.

Roemer Boogaard

Directeur KNRM

CoLumn

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. 

Ten behoeve van de KNRM-stand op Boot Holland in 
Leeuwarden werkte een aantal organisaties samen. De 
Stichting Behoud Oudste Motorreddingboot ter Wereld 
heeft de oude reddingboot Secretaris Schumacher aan de 
KNRM ter beschikking gesteld, Rederij Doeksen heeft de 
boot gratis overgezet vanaf Terschelling, De Vlas Transport 
nam het wegvervoer voor zijn rekening en WTC Expo stelde 
gratis een stand ter beschikking Familie Bins uit Hattem  
€ 1750 (40-jarig huwelijk) De heer K.F. Boogaard uit Goes  
€ 553 (batig saldo reünie School voor Scheepswerktuig-
kundigen Middelburg) WSV Gelre uit Zutphen € 750 (75- 
jarig bestaan WSV) De heer en mevrouw Groot uit Heiloo  
€ 1400 (in plaats van cadeaus voor beider 70e verjaardag)
St. Herplaatsing Beeldengroep Amphitrite uit Amsterdam 
€ 299 (batig saldo na opheffing stichting) Ingenieursbureau 
De Leeuw BV uit Schagen € 1016 (schenking zonwering 
boothuis Den Oever) De heer S.F.H. Meiring uit Sappemeer 
€ 4650 (in plaats van cadeaus ter gelegenheid afscheid 
bedrijf) Familie Noordam uit Rotterdam € 1863 (ingezameld 
bij 25-jarig huwelijk) North Sea Petroleum uit Groningen 
(schenking gasolie om niet voor KNRM Eemshaven) Familie 
van Vianen uit Velserbroek € 430 (40-jarig huwelijksfeest) 
Visserijvereniging Colvis uit Colijnsplaat € 121 (batig saldo 
opgeheven rekening) Visserijvereniging Hulp in Nood uit 
Paesens € 1000 (gift naar aanleiding van 125-jarig bestaan) 
Van Voorden Reparatie BV Zaltbommel (2 keer gratis 
schroefreparatie) Directie Vroon B.V. uit Breskens € 2500 (gift 
in plaats van sturen kerstkaarten) Vuyk Engineering B.V. uit 
Groningen € 2250 (kerstgift in plaats van relatiegeschenk) 
Windsurfclub Zeewolderhoek uit Ede € 1060 (batig saldo na 
opheffing vereniging)



Bij de jaarlijkse lintjesregen worden 
geregeld redders in het zonnetje 
gezet. Vaak gaat dat om een 
benoeming in de Orde van Oranje-
Nassau. Deze wordt toegekend aan 
mensen die zich op een bijzondere 

manier hebben ingezet voor de 
samenleving, bijvoorbeeld als 
vrijwilliger. Dit jaar viel de eer 
te beurt aan: Hedzer Roemers 
(Schiermonnikoog), Henk 

Huizinga (Schiermonnikoog), 
Sjef Otto (Callantsoog), Theo 

Rovers (Katwijk aan Zee), Ed 
Koopman (Enkhuizen), Fred Handgraaf (Wijk 
aan Zee), Jos van Gaalen (Ter Heijde), Cornelis 
Brinkman (Stellendam/Ouddorp) en Teun 
Verschoor (Marken). Zij hebben op 19 april 
en 29 april hun lintje ontvangen. Cees Sinke 

(Stellendam/Ouddorp) werd eerder dit jaar 
geridderd. Wij feliciteren hen van harte!

Henk Huizinga, plaatsvervangend schipper 
op Schiermonnikoog, ontving op 19 april zijn 
koninklijke onderscheiding. Henk dacht wel 
dat hij een lintje zou krijgen omdat hij 25 jaar 
bij de KNRM is, maar werd toch verrast door 
het moment. “Op een avond zaten we in het 
boothuis voor het afscheid van een collega en 
ineens kwam mijn familie binnenlopen. Eerst 
was ik verbaasd ze te zien, maar ik begreep al 
snel dat ik mijn lintje zou krijgen.” Henk was 
al jaren Redder aan de Wal toen zijn verkering 
ervoor zorgde dat hij opstapper werd: “Mijn 
schoonvader was plaatsvervangend schipper 
en dat vond hij ook wel iets voor mij. Ik ben 
een keer meegegaan en hij had inderdaad 
gelijk. Ik doe het nog steeds met veel plezier.”

daT is wEL EEn LinTjE waaRd

KnRm jouRnaaL

De lifeguards op Terschelling zijn hoofdzakelijk 
studenten van sportopleidingen en enkele leden van 
reddingsbrigades elders in het land. De KNRM zorgt 
voor reddingsmiddelen, opleidingen en begeleiding. 
De strandbewaking wordt mede begeleid door 
de vrijwilligers van het reddingstation Paal 8 op 
Terschelling. De gemeente Terschelling stelt de red-
dingsposten en overnachtingsplaatsen beschikbaar 
en vergoedt de kosten voor de strandbewaking. 

De KNRM beschouwt de strandbewaking in het  
zomerseizoen 2010 als een proef. Daarmee kunnen 
wij kijken hoe we invulling kunnen geven aan onze 
visie op strandbewaking in de toekomst en op de sa-
menwerkingsmogelijkheden die er zijn tussen lokale 
reddingsbrigades en de overkoepelende organisatie 
Reddingsbrigade Nederland.  
In de Reddingboot van oktober 2010 zal verslag 
gedaan worden van de ervaringen. Tot die tijd zijn 
de belevenissen te volgen op www.knrm.nl.

KnRm LiFEGuaRds 
op TERsChELLinG
Van 3 juli tot 5 september 2010 zijn op Terschel-
ling lifeguards (strandwachten) van de KNRM 
actief op drie reddingsposten. Terschelling heeft 
geen reddingsbrigade en de gemeente huurt al 
jaren betaalde seizoenslifeguards in. Op verzoek 
van de gemeente Terschelling neemt de KNRM 
nu de werving, selectie en aansturing van de 
lifeguards over. 

1  zEEvasT op dE KnRm-wEbsiTE
Watersporters vormen voor de KNRM een 
speciale doelgroep. De meeste ‘klanten’ 
zijn watersporters. Om de watersporters 
te helpen problemen te voorkomen, is het 
preventieprogramma Zeevast opgezet. Op 
de website staan aanwijzingen voor allerlei 
soorten watersporters, de door de KNRM 
uitgegeven brochures over veilig varen, 
veiligheidsuitrusting, over onderkoeling, wat 
te doen in nood, reddingvesten en zichtbaar-
heid. Ook redactionele artikelen voor club-
bladen van watersportverenigingen zijn te 
downloaden op www.knrm.nl/zeevast .

2     aRTiKELEnsERviCE: niET  
aLLEEn vooR donaTEuRs

U kunt uw watersportvereniging ook aan-
melden voor de artikelenservice door een 
e-mailbericht te sturen aan cenf@knrm.nl. 

U ontvangt dan iedere twee maanden een 
artikel over een aspect van veilig varen. Dat 
kunt u in het blad van uw watersportvereni-
ging plaatsen. Veel watersportverenigingen 
zijn ook Redder aan de wal, maar niet al die 
watersportverenigingen zijn al aangesloten 
bij de KNRM-artikelenservice. Anderzijds zijn 
nog niet alle verenigingen die bij de artikelen-
service zijn aangesloten Redder aan de wal.

3     FoLdER man ovERbooRd
Begin juni verscheen een nieuwe Zeevast-
folder over het voorkomen van man over-
boord. Handige tips om uw boot veiliger te 
maken, om te zorgen dat u  – ook niet per 
ongeluk – overboord gaat en tips voor als 
het toch mocht gebeuren. De folder loopt 
synchroon met de presentatie die we hou-
den voor watersportverenigingen. Iets voor 
uw vereniging? 

waTERspoRTTip
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Vanaf 10 uur ’s ochtends staan zo’n vijftien 
opstappers op Marken klaar om de bezoekers 
op te vangen. PR-man/student/opstapper Tijs 
Klaver heeft een stapel donateursformuliertjes 
in zijn hand. “Reddingbootdag staat dit jaar in 
het teken van fondsenwerving. Als je mee wilt 
varen met onze reddingboot ben je van harte 
welkom, maar wel even donateur worden. 
Klinkt dat streng? Tja, vorig jaar hebben heel 
veel mensen meegevaren, maar toen we na 
afloop een bijdrage vroegen, liepen ze allemaal 
door.” Wie al donateur was, mocht natuurlijk 
ook meevaren. 
Plaatsvervangend schipper Jeroen van  

Oostrom maakt een kermisattractie van het 
vaartochtje met de Frans Verkade. Tot groot 
plezier van de opvarenden spuit de boot er in 
volle vaart vandoor, een flinke hekgolf achter 
zich latend, waarop de kleinere RIB Hendrik 
Jacob op en neer springt. Een paar ingewik-
kelde bochten later is iedereen die achterop 
de Frans Verkade staat flink nat. “Bingo!”, 
roept opstapper Jeffrey in de headset naar 
schipper Jeroen. Twintig keer vaart de Frans 
Verkade die dag uit. Intussen kunnen bezoe-
kers in het boothuis films en foto’s bekijken. 
Buiten kunnen we kibbeling kopen; de winst 
hiervan gaat ook naar de KNRM. Aan het

 

eind van de dag hebben zich negentien 
nieuwe donateurs gemeld. PR-man Tijs is 
tevreden: “Vorig jaar had ik er één.”

REddinGbooTdaG op maRKEn

‘mEEvaREn? EERsT donaTEuR woRdEn’
Zaterdag 8 mei openden 42 reddingstations hun deuren voor de Reddingbootdag. Als 
vanouds konden bezoekers kennismaken met het werk en de mensen van de KNRM. De 
verslaggever van de Reddingboot haalde een natte broek op de reddingboot van Marken 
en werd daarna verwend met warme kibbeling. Allemaal voor het goede doel natuurlijk. 

 dE mooisTE FoTo van REddinGbooTdaG 
In de vorige Reddingboot deden we een oproep om foto’s in te sturen van Reddingbootdag 
2010. We kregen ruim vierhonderd inzendingen binnen. De deskundige jury heeft zich over 
de beelden gebogen en drie prijzen toegekend. De prijzen zijn beschikbaar gesteld door 
Cameranu.nl. Hieronder ziet u de prijswinnaars en op de middenpagina een eervolle vermel-
ding voor Leendert Zwaal.

1e prijs: Leo Mol

Publieksprijs: Suzanne Boon

2e prijs: Kees Mierop

3e prijs: Pascal van Dijk
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KnRm jouRnaaL

LEzEn ovER waTER

REddERs LanGs dE KusT
Een bloemlezing van de verhalen 
van vrijwilligers van Reddingsbri-
gade Nederland en de Koninklijke 
Nederlandse Redding Maatschappij 
over hun reddingen en hulpver-
leningen op het strand en op het 
water. Sommige met goede, andere 
met een minder goede afloop. 
Sommige hartverwarmend, andere 
bloedstollend. Want het werk ‘langs 
de kust’ is geen dag hetzelfde. Bij-
zondere aandacht is er ook voor het 
werk van de Stichting Opsporings 
Apparatuur Drenkelingen (SOAD), 
die helpt bij het vinden van slachtof-
fers onder water. Een bij vlagen 
aangrijpend boek, waarin schrijf-
ster Mariëtte Middelbeek goed 
beschrijft dat het reddingwerk met 
een lach en een traan kan eindigen.

Prijs € 14,95
ISBN/EAN : 978-94-606801-9-9
Verkrijgbaar in de boekhandel.

nood aan dE man 
‘Nood aan de man’ is het tweede 
deel in een serie spannende 
jeugdboeken over het werk van 
de KNRM. In 2006 verscheen het 
eerste deel, getiteld ‘Redding op 
het randje’. Beide boeken vertellen 
fictieve verhalen van stormachtige 
reddingen, maar ook het typische  
eilandleven is een steeds terugke-
rend onderwerp. Schrijver Edward 
Zwitser werkt bij de KNRM, voor-
heen ondermeer als redacteur van 
De Reddingboot. 

Prijs € 14,50
ISBN/EAN 978-94-90498-03-0
Te bestellen via info@knrm.nl 

viER REddinGbooTsChippERs
In de afgelopen drie jaar gingen 
drie (beroeps)reddingbootschippers 
en de directeur (schipper) van de 
KNRM met pensioen. In open-
hartige gesprekken met schrijver 
Michiel Scholtes kijken zij terug op 
hun werkzame periode, waarin de 
KNRM zich razendsnel ontwikkelde. 
De schippers komen uit de visserij, 
sleepvaart, koopvaardij en marine 
en stapten van langzame schepen 
over op de snelle reddingboten van 
tegenwoordig. Om met een vrijwil-
ligersbemanning ook bij windkracht 
12 uit te varen, vergde een enorm 
verantwoordelijkheidsbesef, dat 
zwaar drukte op hun hele carrière. 
Het verklaart hun kritische houding 
tegenover de organisatie, waar de 
directeur ook een verantwoording 
draagt en keuzes moet maken…

Prijs € 22,50
ISBN/EAN 978-90-813235-2-9
Verkrijgbaar via 
www.knrmwebwinkel.nl

REd jEzELF
‘Red jezelf, veilig zeilen op groot 
water’ wil een handreiking zijn om 
de nog niet heel ervaren zeiler goed 
voorbereid naar zee te laten gaan 
en geeft veel tips van zeer ervaren 
zeezeilers. De KNRM hoopt hiermee 
jachtschippers meer plezier bij het 
varen op zee te bezorgen en te 
voorkomen dat ze in een situatie te 
belanden waarin ze hulp moeten 
vragen. Het boekje is samenge-
steld uit teksten van leden van de 
Nederlandsche Vereeniging van 
Kustzeilers en medewerkers van de 
KNRM. Samenstelling en redactie 
werden verzorgd door Anje Valk, 
solozeilster, schrijfster en lid van de 
Kustzeilers. 

Prijs: € 10 (Redders aan de wal) 
of € 12,50 (niet donateurs)
ISBN/EAN 978-94-90498-02-0
Verkrijgbaar via 
www.knrmwebwinkel.nl

Edward Zwitser

Op Terschelling is het een komen en gaan van toeristen. De Terschellingers doen 
er alles aan om het de toeristen naar de zin te maken. Een klein clubje kerels 
houdt zich niet met de vakantiegangers bezig. Zij zijn gericht op de zee en de 
scheepvaart. Reddingbootschipper Douwe Pals en zijn bemanning staan 24 uur
per dag klaar om uit te varen. 

De coaster Alexandrië strandt bij stormweer in de gronden. De reddingboot 
Brandaris wordt erheen gestuurd om de bemanning te redden.

Op het strand worden de wrakstukken gevonden van een Katwijkse viskotter. 
Niemand heeft iets gemerkt, behalve de vuurtorenwachter. Die kan zich flarden 
van gesprekken herinneren. Wat is er gebeurd met de KW 141? Schipper Pals en 
zijn mannen worden op onderzoek uitgestuurd en doen een vreselijke ontdekking. 
De politie roept Pals op het matje. 

Een Duitse sleepboot gaat ten onder. In een vliegende storm slaat de enige 
Nederlander aan boord alarm. De Terschellingers moeten tot het uiterste
gaan om de Duitsers te redden. Pals’ zoon Jans raakt hierbij ernstig gewond.
Zal de Brandaris veilig terugkeren op Terschelling?
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Op Terschelling is het een komen en gaan van toeristen. De Terschellingers doen 
er alles aan om het de toeristen naar de zin te maken. Een klein clubje kerels 
houdt zich niet met de vakantiegangers bezig. Zij zijn gericht op de zee en de 
scheepvaart. Reddingbootschipper Douwe Pals en zijn bemanning staan 24 uur 
per dag klaar om uit te varen. 

De coaster Festina kampt bij stormweer met motorstoring en verdaagd in de 
gronden. Aan boord is niet alleen de bemanning, maar ook het jonge gezin van de 
kapitein. De redders moeten tot het uiterste gaan om alle opvarenden heelhuis 
van boord te krijgen, voordat het schip onder de brekers wordt bedolven. 

Er komt een minister naar Terschelling. De overtocht vanaf de vaste wal gebeurt 
met de reddingboot Brandaris. Onderweg naar het eiland ziet schipper Douwe 
Pals een mogelijke noodsituatie. Hij gaat poolshoogte nemen, waardoor het 
schema van de minister in gevaar komt. Houdt Pals stand tegen de druk van zijn 
eilandgenoten? 

De organisator van de Tonnentocht rekent zich rijk. Een prachtig deelnemersveld 
en veel inkomsten. Totdat het begint te stormen. Kan hij zijn tocht door laten 
gaan, of gaat zijn geld in rook op? Vanwege het geld wordt besloten de schepen 
‘gewoon’ naar zee te sturen. Een beslissing met grote gevolgen… 

Nood aan de man! Cover-1.indd   1 25-01-10   09:36

verhalen uit de ambulance

redders langs de kust
VERHALEN uit de REDDINGSBOOT

Mariëtte Middelbeek
M
marmer

W aar blijven de verhalen van reddingboot-
schippers als ze voor altijd van boord  

stappen? In de familie, onder bemanningsleden 
en geredden. Opgeroepen met een half woord 
voor goede verstaanders, als flarden zeildoek  
op de wind.

 Kort geleden ging een generatie reddingboot-
schippers met welverdiend pensioen. Om  
hun ervaring en inzicht te bewaren, besloot  
de KNRM een aantal verhalen op te tekenen  
en uit te brengen als een boek. 

 Dat boek ligt nu voor U. Vier openhartige 
vertellingen uit eerste hand over bijzondere 
reddingen en de stormachtige ontwikkeling  
van het Nederlandse reddingwezen over de 
afgelopen veertig jaar. Maar ook vier portretten 
van zeemannen die in hun werk het beste gaven 
van zichzelf en daardoor voor altijd zijn getekend.

4 REDDINGBOOTSCHIPPERS 
Afscheid van een generatie

c

Michiel Scholtes
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ichiel Scholtes

Red jezelf
veilig zeilen op groot water

NVvK

Als zeezeiler ben je helemaal zelf voor je veiligheid en die van je bemanning 

verantwoordelijk. Het thema Veiligheid zal menigeen al snel associëren met voorschriften, 

procedures, verplichte dan wel geadviseerde uitrusting, en bovendien met de 

spreekwoordelijke opgeheven vinger. Natuurlijk is investeren in goed gekozen 

veiligheidsuitrusting belangrijk, maar veiligheid gaat verder. ‘Red jezelf’ is geschreven 

vanuit een veel principiëlere benadering van het onderwerp. Bij veiligheid gaat het in de 

eerste plaats om een manier van denken. Zelfredzaamheid als persoonlijke competentie, 

als mentale instelling, is de allerbelangrijkste voorwaarde voor veilig zeezeilen. Vanuit die 

overtuiging is dit boek geschreven. 

Helemaal zonder risico’s kan zeezeilen nooit zijn, en laten we wel zijn: is de uitdaging niet 

een van de aantrekkelijke kanten? Zeezeilen is vormend. Op risico’s voorbereid zijn en er 

mee kunnen omgaan, ook mentaal, dat is veiligheid. Daarom wordt, behalve aan de 

geijkte meer technische onderwerpen, ook aandacht besteed aan reisvoorbereiding, 

omgaan met opstappers, de psychische kant van vermoeidheid, de sfeer aan boord en 

leiderschap. 

‘Red jezelf is geschreven door zeezeilers voor zeezeilers, vanuit de gedachte dat we van 

elkaars ervaringen kunnen leren. Niet belerend, geen les 1, maar delend, met tips en 

handreikingen vanuit de specifieke eigen zeezeilpraktijk.
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FanmaiL & KLaChTEn

Vandaag ontving ik van u het jaar-overzicht met daarbij een brief en factuur over de jaardonatie. Hier-bij is blijkbaar iets fout gegaan. Op het zichtbare gedeelde, wat voor de postverzending is gebruikt, zijn onze naam- en adresgegevens vermeld. Aan de andere kant, op het briefgedeelte met de acceptgiro, staat een aanhef met een andere naam. Ook de acceptgiro is op naam van die persoon. Aan u de vraag om dit op te lossen. Zelf zal ik er voor zorgen, dat mijn jaardo-natie binnenkort wordt voldaan. Een nieuwe acceptgiro is dus niet nodig. 

Vriendelijke groet 

Ik heb net mijn spreekbeurt gehouden. 
Het ging over de KNRM.
Ik heb veel verteld.
Mijn oom is havenmeester.
Maar hij vaart ook een heleboel met de 
reddingsboot.
Ik ga dan ook wel eens mee. 
Ik woon op Urk.
En omdat we zelf ook een bootje hebben 
interesseerde mij dat wel. 
Ik had in ieder geval een 8,5.
Een goed cijfer dus. 

Hartelijke bedankt!
Groetjes A. Z. (via mail)

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

Tijdens de verspreiding van DRB 207 is er iets 

misgegaan. Degenen die niet automatisch de 

jaarbijdrage overmaken kregen een foutieve 

acceptgiro. De onjuist geadresseerde donateurs 

hebben binnen een dag een nieuwe brief met 

de juiste gegevens ontvangen. Mede namens de 

drukker en leverancier biedt de KNRM haar op-

rechte excuses aan voor deze onzorgvuldigheid.

De redactie

baby aan booRd

Paul Logemann, bemanningslid van 
de KNRM van Terschelling, was in 
2005 aanwezig bij de ongebruike-
lijke bevalling. Hij herinnert het zich 
nog goed: “Op 30 april kregen we 

om half zes ‘s ochtends een oproep 
voor patiëntenvervoer. Een vrouw 
die op het punt stond van bevallen 
moest op aanraden van haar huisarts 
naar het ziekenhuis van Harlingen 

gebracht worden. De bevalling ging 
sneller dan verwacht. Al voordat de 
boot in Harlingen aankwam, werd 
de baby geboren. Gelukkig waren 
de verloskundige en de huisarts 

Vijf jaar geleden werd aan boord van de reddingboot Arie Visser 
van West-Terschelling een baby geboren. Om dat bijzondere 
feit te vieren, nodigde de bemanning van reddingstation West-
Terschelling de nu vijfjarige Lucas met zijn ouders uit voor een 
kleine reünie.

meegegaan aan boord; wij hoefden 
de bevalling dus niet te doen.” Er 
klinkt iets van opluchting door in 
Pauls stem. “Zolang het goed gaat, 
gaat het goed, maar als het misgaat, 
zit je wél midden op het water.” 
Aan wal stond een ambulance klaar 
om baby Lucas naar het ziekenhuis 
van Harlingen te brengen voor een 
korte controle. Omdat hij helemaal 
gezond was kon het hele gezel-
schap direct terug naar Terschelling 
waar ze werden verwelkomd met 
champagne en beschuit met muisjes 
van de bakker.                                                                                                                                    
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op bEzoEK in EEmshavEn
Ruim baan in GRoninGEn!
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Type Arie Visser

Type Unimog Type Ginaf

2

het Groningse land is wijds 
en groen. de blauwe lucht 
is aangekleed met enorme 
stapelwolken. hier en daar een 
grote herenboerderij. Ruimte 
genoeg hier in Eemshaven, 
het noordelijkste puntje van 
nederland. KnRm-schipper 
wim bosscher: “sommige 
mensen vinden dat nederland 
hier ophoudt. wij vinden dat 
nederland hier begint.” 



Achter de dijk vliegen kieviten 
af en aan. Boven de dijk en 
verder hebben de meeuwen het 
voor het zeggen. De skyline van 
Eemshaven bestaat uit silo’s en 
andere industriële gebouwen.  
Er is weinig actie, deze zaterdag-
ochtend. Aan een van de havens 
ligt reddingstation Eemsha-
ven. Schipper Wim Bosscher: 
“Eemshaven is niets anders dan 
havens en industrie. Je kunt hier 
niet wonen, alleen werken.”  
Wil dat zeggen dat de KNRM 

hier dan ook vooral met be-
roepsvaart te maken heeft?  
“Dat zou je misschien denken, 
maar het komt maar een paar 
keer jaar voor dat we uitvaren 
omdat een beroepsschipper in 
problemen is geraakt. En dat 
zijn dan soms ook nog char-
terschepen, die dus niets te 
maken hebben met de industrie 
hier. Nee, we varen toch het 
meest uit voor pleziervaart.” 
Net als alles in dit deel  
van Groningen is het redding-

station ruim bemeten. Wim: 
“Dat hebben we vooral te dan-
ken aan onze schenker: de Anna 
Dorothea Hingst Stichting.” 

uiTKijKjE
“Wij hadden al een eenvoudiger 
tekening klaarliggen toen we 
voor aanvullende sponsoring 
aanklopte bij de Stichting. Die 
zeiden: ‘Weet je wat, wij schen-
ken jullie het hele gebouw.’  
En vervolgens vonden ze dat  
het best wat groter mocht.  

Zo kwam er een stalling voor de 
RIB en een soort uitkijkje op het 
dak.” Een zorg voor de redders is 
dat het Havenschap Groningen 
Seaports deze ruimte aan het 
water op den duur zal willen ge-
bruiken voor andere activiteiten. 

De reddingboot Jan en Titia 
Visser ligt klaar voor afvaart. 
Er staat een halve meter zee, de 
zon schijnt nog, maar het duurt 
niet lang voor de eerste buien 
losbarsten. 
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“wij oEFEnEn in aLLE 
uiThoEKEn. iK vind hET 
bELanGRijK daT aLLE 
opsTappERs hET hELE 
GEbiEd KEnnEn”



In de ‘cockpit’, met opstapper 
Henk aan het roer, komen de 
verhalen. Over die keer dat er 
een oproep werd gedaan door  
de havendienst voor een binnen-
vaartschip in problemen voor  
de havenmonding van de  
Eemshaven. Toen de Jan en 
Titia Visser een kwartier later 
aankwam, was er niets meer  
te zien; er hing alleen een sterke 
geur van dieselolie in het op-
gegeven gebied.  
Schipper Wim: “Verder hele-
maal niets. We verwachtten 
dat er twee of drie opvarenden 
moesten zijn dus wij gingen 
zoeken. Hulp van de Duitse 
redders van Borkum gevraagd, 
maar niets gevonden. Later 
bleek dat de schipper alleen was. 
Hij hoefde maar een klein stuk-
je te varen, van de sluis bij Delf-

zijl naar Eemshaven. Daarom 
had hij zijn luiken open gelaten. 
Hij was beladen met steen. Een 
paar goede golven en hij was 
weg. In een paar minuten. Die 
man heeft zichzelf gelukkig wel 
gered. Hij kon aan land komen 
en is naar de bewoonde wereld 
gaan lopen. Het schip hebben 
ze later in twee stukken moeten 
bergen.” 
Terwijl het bezoek van het 
hoofdkantoor uit IJmuiden de 
besturing van de boot over-
neemt, demonstreert schipper 
Wim de speciale warmhoud-
deken voor drenkelingen.

EEmshavEn
hET bEGin van nEdERLand

vERandERinG
De bemanning van Eemsha-
ven heeft een zeekaart hangen 
van Eemshaven en omgeving 
waarop ze met kopspelden 
hebben aangegeven waar ze 
acties hebben gehad. Voor ieder 
jaar een andere kleur spelden. 
Wim: “Zie je dat we het ene 
jaar hier bij de monding van 
de haven vier acties hebben, en 
het andere jaar helemaal niet? 
En hier, halverwege Borkum: 
precies hetzelfde beeld, maar 
dan in een ander jaar. Dat komt 
omdat de omgeving hier zo aan 
verandering onderhevig is. Wij 
bestrijken een vrij groot gebied 
en ik probeer ervoor te zorgen 
dat we zowel overdag als  
’s avonds geregeld oefenen in 
alle uithoeken. Dat kost veel 
tijd, maar ik vind het belang-

rijk dat alle opstappers het hele 
gebied kennen.” Het werkter-
rein van Eemshaven is ook 
uitgebreid omdat ze geregeld 
collega’s te hulp schieten;  
Lauwersoog, Schiermonnikoog 
en Borkum kunnen bij grote 
reddingacties wel hulp gebrui-
ken. “In 2006 is de redding-
boot van Ameland in proble-
men gekomen op zee; de boot 
is omgeslagen. Gelukkig geen 
persoonlijke ongelukken, maar 
sindsdien hebben we afgespro-
ken dat we bij slecht weer met 
minstens twee boten varen.  
Het blijft gevaarlijk werk.”

verslag 208 dE REddinGbooT   11
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LoGboEK mRT apR mEi
dE MEESt ACtuELE REddINGRAPPoRtEN VINdt u oP www.kNRM.NL
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aEd REdT LEvEn op zEE 
IjMuIdEN_20 APRIL 
2010_wINd Nw 4_INZEt 
REddINGboot kooS VAN 
MESSEL
De bemanning van de redding-
boot Koos van Messel ontving  
’s middags een alarm voor een 
medevac. In het ankergebied lag 
de motortanker ‘Hornisse’ met aan 
boord een bemanningslid met 
pijn op de borst. De bemanning 
van de Koos van Messel kreeg het 
verzoek stand-by te blijven. Het 
was niet zeker of zíj de patiënt 
van boord moesten halen of dat 
dit per helikopter ging gebeuren. 
Op het moment dat de Kustwacht 
doorgaf dat er gevaren moest 
worden, besloot de bemanning 
voor de zekerheid een Automa-
tische Externe Defibrillator (AED) 
mee te nemen. Er ging geen am-
bulancepersoneel mee aan boord, 
maar bij terugkomst in IJmuiden 
zou een ambulance klaarstaan. Bij 
aankomst bij de ‘Hornisse’ werden 
twee opstappers overgezet. Eén 
van hen was Bauke Bakker, am-
bulancemedewerker van beroep. 
Uit het logboek van de schipper: 
“De man met klachten bleek te 
zijn neergegaan. In een oogop-
slag ziet Bauke dat het foute boel 
is. De patiënt is blauwpaars van 
kleur en er is geen ademhaling 
of polsslag. Bauke en zijn collega 
Marcel beginnen onmiddellijk 
met reanimeren en gebruiken 
de AED. Met resultaat: de man is 
weer aanspreekbaar.”
De opstappers dienen hem vervol-
gens zuurstof toe en vragen een 
heli aan om de man van boord te 
halen. Bauke gaat met de patiënt 
mee te gaan naar het VU-zieken-
huis in Amsterdam. Na het maken 
van een hartecho blijkt de man te 
moeten worden gedotterd.  
Patiënt heeft geen blijvende 
schade overgehouden aan het 

voorval. Opmerking in het log-
boek van de schipper: “Zonder 
deze AED zou het hoogst waar-
schijnlijk niet goed zijn afgelopen 
met deze patiënt.” 
Op 31 mei kreeg de bemanning 
van de Koos van Messel als blijk 
van waardering voor deze levens-
reddende actie een oorkonde  
van de Raad van Toezicht van  
de KNRM. 

iK hoEF GEEn huLp…
ENkhuIZEN_25 MAARt 2010_
wINd VARIAbEL 1_INZEt 
REddINGbotEN wAtERSPoRt 
EN RIEN VERLooP
De melding kwam deze keer niet 
binnen via de Kustwacht, maar 
bij schipper Ed Koopman van red-
dingstation Enkhuizen: passanten 
hadden een vaartuig gezien 
in het Krabbersgat met hevige 
rookontwikkeling. De schipper 
belde de Kustwacht en de Alarm-
centrale om alarm te maken voor 
de boten van Enkhuizen en voor 
de brandweer. Terwijl de boten 
klaargemaakt werden, kwam de 
havenmeester van de Compag-
nieshaven naar het reddingsta-
tion gevaren met de melding dat 
er alleen een motorstoring zou 

zijn en dat de schipper geen hulp 
wilde hebben. Na overleg met 
de AC besloot de bemanning van 
Enkhuizen voor de zekerheid toch 
maar even te gaan kijken samen 
met de brandweer. Ter plaatse 
kon ook de brandweer met de 
warmtecamera geen vuurhaard 
ontdekken. De eigenaar had zelf 
een sleep geregeld en de situatie 
was helemaal onder controle. De 
hulpverleners vonden het merk-
waardig dat de eigenaar iedere 
vorm van hulp afwees, daarom 
nam de brandweer contact op 
met de KLPD Enkhuizen. Deze 
heeft de boot na aankomst in de 
haven van Enkhuizen gecontro-
leerd, maar niets gevonden. De 
oorzaak van de rookontwikkeling 
bleek een kapotte zuigerveer van 
de motor.

bRand aan booRd
doRdRECht_twEEdE 
PAASdAG_wINd Zw 3_INZEt 
REddINGboot kbw1910
Op tweede paasdag kwam de 
KBW1910 in actie voor een brand 
aan boord van een motorjacht in de 
Brabantse Biesbosch. Op verzoek 
van de meldkamer werd de brand-
weer van Drimmelen opgepikt. 

Daarna spoedden ze zich naar 
het Gat van de Slek. Daar trof de 
KBW1910 een 8,70 meter lang jacht 
aan. Uit het motorruim kwam veel 
stof en rook. De vier opvarenden 
waren al aan boord genomen door 
een medewatersporter. De Drim-
meler brandweerlieden blusten de 
al grotendeels verstikte brand en 
al snel konden ze het sein brand 
meester geven. De KBW1910 heeft 
het jacht op sleeptouw genomen  
en naar de jachthaven van  
Drimmelen gebracht. 

aanvaRinG bERoEps-
vaaRT En pLEziERvaaRT
doRdRECht_8 APRIL 
2010_wINd Nw 2_ INZEt 
REddINGboot dRb49 
Voor de vierde keer in een week 
werd KNRM-reddingstation 
Dordrecht opgepiept. Op de 
Beneden-Merwede, ter hoogte 
van Papendrecht, was een 
plezierjacht in botsing gekomen 
met een binnenvaartschip. De 
twee opvarenden waren te 
water geraakt. Binnen acht 
minuten na alarmering was de 
DRB49 van Dordrecht-Noord ter 
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SChEVENINGEN_27 MAARt 2010_MNd 
23_INZEt REddINGboot kItty 
RooSMALEN NEPVEu

Een actie voor een kanoër lijkt misschien 
niet zo spectaculair. En Peter Passchier, 
dienstdoend reddingbootschipper in  
Scheveningen bij een actie voor een in 
problemen verkerende kanoër, vond de 
actie ook niet heel bijzonder. Tegelijkertijd 
stelt hij dat ze niet vijf minuten later  
hadden moeten komen.  

“Het is heel vreemd dat wij een dergelijke 
redding ‘niet bijzonder’ noemen. Ik denk ook 
dat de geredde het niet met mij eens is…” Al 
pratend doet Passchier nog meer ontdekkingen. 
Het feit dat hij op drukke (zomer)dagen besluit 
bij zijn vader in te trekken, omdat de aanrijtijd 
van zijn eigen huis naar de reddingboot bij 
verkeersdrukte te lang is, wordt door hem ook 
als ‘normaal’ bestempeld. “Het hoort erbij en ik 
weet niet beter. Maar het klopt: dit werk heeft 
veel impact op mijn leven, maar ook op dat van 
mijn vrouw en kinderen.” 
Passchier is sinds 2002 vrijwillig opstapper op 

de Scheveningse reddingboot en sinds enkele 
maanden een van de plaatsvervangende schip-
pers. “Het alarm voor de kanoër was mijn vierde 
klus als schipper.” Binnen zeven minuten na het 
alarm ging de Kitty Roosmale Nepveu los van 
de steiger. Op hetzelfde moment vertrok het 
kusthulpverleningsvoertuig richting het strand. 
“In no time had de truck contact gehad met 
de melder – naar later bleek de vrouw van de 
kanoër – en kregen wij al varend belangrijke 
informatie door: een exacte positie, de kleur 
van de kano en het feit dat de man al een uur 
geleden met zijn kano was omgeslagen. Op 
dat laatste bericht is de bemanning direct gaan 
handelen: de pakken werden aangetrokken en 
voordat de mannen aan dek gingen om uit te 
kijken is besproken hóe we de man aan boord 
zouden nemen en in hoeverre we de man 
moesten inpakken. De watertemperatuur was 
namelijk maar 8o C.” 
Volgens Passchier viel het door de golven nog 
tegen de kano te vinden, hoewel de positie 
vrij nauwkeurig was doorgegeven. “Toen we 
aankwamen, zagen we gelukkig reactie bij de 
man. Blijkbaar was hij nog goed bij kennis. We 
hebben de drenkelingenklep laten zakken en 

de reddingboot achteruit laten varen tot bij de 
kano. Het binnenboord halen van de man en de 
kano verliep snel en vlekkeloos. Maar eenmaal 
aan boord bleek de ernst van de situatie. Bij  
navraag bleek de man zijn eigen naam niet 
meer te weten. We zijn volle kracht richting 
Scheveningen gegaan en hebben onderweg  
een ambulance besteld voor op de steiger.” 
Aan de wal werd het slachtoffer uitgebreid 
onderzocht door het ambulancepersoneel.  
“De situatie was toen al weer sterk verbeterd; 
vervoer naar het ziekenhuis bleek niet nodig.” 
Toen Passchier thuiskwam, wisselde hij drie 
woorden met zijn vrouw over het voorval, om 
vervolgens over te gaan tot de orde van de dag. 
“Wij halen zo vaak mensen uit het water, meest-
al surfers. Om die reden zijn wij als beman-
ning gewend geraakt aan iets wat in feite niet 
‘normaal’ is: het redden van een mensenleven. 
Ik denk daarom ook dat de kanoër anders op 
het voorval terugkijkt dan wij dat doen. Al moet 
ik zeggen dat ook deze actie ons natuurlijk 
wel een lekker gevoel gaf.” Desgevraagd doet 
Passchier een poging dat gevoel te omschrijven. 
“Het is een combinatie van trots, voldoening, 
clubgevoel en wind door je haren…”

REddER pETER passChiER 
“dIt wERk GEEft 
EEN CoMbINAtIE VAN 
tRotS, VoLdoENING, 
CLubGEVoEL EN wINd 
dooR jE hAREN…”
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plaatse. De drenkelingen bleken 
al uit het water te zijn gehaald, 
maar hun boot was ernstig 
beschadigd. Op de Papendrechtse 
Kerkbuurt hadden zich twee 
ambulances, een traumaheli, 
brandweer en politie verzameld. 
De drenkelingen werden 
overgedragen aan de ambulance.
 
ondERKoELinG na  
man ovERbooRd 
VEERE_14 APRIL 2010_wINd 
No4_INZEt REddINGboot 
johN StEGERS
KNRM-reddingstation Veere kwam 
op 14 april in actie na een melding 
van een omgeslagen bootje waarbij 
één persoon overboord zou zijn 
gegaan. Toen de reddingboot John 
Stegers ter plaatse kwam, bleek de 
man al uit het water te zijn gehaald 
door een passerend zeiljacht. De 
man werd aan boord genomen van 
de John Stegers en stevig in folie-
dekens verpakt. Terug bij het 
boothuis waren de ambulance 
en de politie gearriveerd. Een 
verpleegkundige nam de zorg 
voor de drenkeling over; deze had 
een temperatuur van slechts 33,7 

graden. Na ongeveer drie kwartier 
was de man weer op temperatuur 
en kon zijn inmiddels gearriveerde 
vrouw hem mee naar huis nemen. 
De bemanning van de John Stegers 
heeft later het bootje geborgen 
en de persoonlijke eigendommen 
teruggebracht naar de eigenaar. 
Uit het logboek van het KNRM-
station: “Uit het verhaal van de 
vrouw, die haar man vanuit de 
Campveerse Toren in de gaten hield 
(vrouwelijke intuïtie?), bleek dat de 
man ongeveer 20 tot 25 minuten 
in het water had gelegen. Meteen 
na de kapseis had de vrouw 112 ge-
beld. Zij kende het Veerse Meer en 
het gevaar van de lage watertempe-
ratuur. Hadden zij en het passeren-
de bootje minder snel gereageerd, 
dan was dit fout afgelopen.” 

bijna FaTaLE aFLoop van 
wiLdpLassEn
SChEVENINGEN_15 APRIL 
2010_wINd No5_INZEt 
REddINGbotEN kItty 
RooSMALE NEPVEu EN 
bELuGA EN khV
Op 15 april kwam via de 
Regionale Alarm Centrale 
(RAC) een melding binnen 
voor de Scheveningse KNRM-

bemanning. Er lagen twee 
mensen in het water in de 
haven. Reddingboot Kitty 
Roosmale Nepveu voer direct uit 
en trof in een rubberbootje een 
politieagent, de eigenaar van 
de kotter Vrouwe Cornelia en 
twee bewusteloze drenkelingen. 
De eigenaar van de kotter had 
aan boord van zijn schip liggen 
slapen toen hij werd gewekt 
door tumult. Hij zag twee 
mannen in het water liggen 
die klaarblijkelijk niet konden 
zwemmen. Hij had direct alarm 
geslagen en zijn man-overboord-
boot in het water laten zakken. 
Samen met een politieagent 
die in de buurt was, had hij de 
twee drenkelingen aan boord 
gehesen. Een van hen was 
buiten westen, de ander nog net 
bij kennis, maar onderkoeld en 
door drank niet aanspreekbaar. 
Door de lage waterstand 
konden de vier vanaf de 
rubberboot niet aan wal komen. 
Via de drenkelingenklep konden 
beide mannen aan boord van 
de Kitty Roosmale Nepveu 
worden gebracht. Het ene 
slachtoffer had geen hartslag 
en werd direct gereanimeerd, 

het andere slachtoffer werd 
ingepakt tegen onderkoeling. 
Met grote snelheid voer de 
Kitty terug naar het KNRM-
ponton, waar een ambulance 
stond te wachten. Nadat de 
slachtoffers gestabiliseerd 
waren, werden beiden onder 
politiebegeleiding naar het 
Leyenburgziekenhuis in Den 
Haag vervoerd. Inmiddels gingen 
de reddingboot Beluga en het 
kusthulpverleningsvoertuig 
door met zoeken in de tweede 
haven omdat er sprake was van 
meerdere drenkelingen. Na 
bericht van de Alarmcentrale 
bleek het slechts om twee 
personen te gaan en werd de 
zoekactie gestaakt. 
De twee drenkelingen, toeristen 
uit Korea, brachten een bezoek 
aan Scheveningen. Volgens 
de politie waren ze te water 
geraakt terwijl ze stonden te 
wildplassen. 

REddER GEREd
wEStkAPELLE_19 APRIL 
2010_wINd N3_INZEt 
REddINGboot uLy
Om 14.15 alarm in Westkapelle 
voor een visbootje met 
motorproblemen bij het 
wrak van de Meerkerk – een 
bekende visplek rondom een 
na de Tweede Wereldoorlog 
gezonken schip. De reddingboot 
Uly arriveerde ongeveer 
twintig minuten later op de 
opgegeven positie. Op een 
van de bootjes werd duidelijk 
gezwaaid naar de naderende 
reddingboot. De schipper 
schrijft: “Tot onze verbazing 
werd dat visbootje bemand door 
een collega-opstapper van ons 
reddingstation, dus hilariteit aan 
boord van de Uly. Opstapper 
overgezet met de startbooster 
en enkele startpogingen 

bijna FaTaLE aFLoop van wiLdpLassEn
SChEVENINGEN_15 APRIL 2010_wINd 
No5_INZEt REddINGbotEN kItty RooSMALE 
NEPVEu EN bELuGA EN khV
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gedaan, maar zonder resultaat. 
De accu’s waren vol, maar 
starten lukte niet. Daarom een 
sleepverbinding gemaakt en 
het visbootje naar Westkapelle 
gesleept. Onze collega-
opstapper was erg blij met de 
geboden hulp en heeft zo van 
dichtbij ervaren hoe het is om 
‘gered’ te worden…” 

vaaRTuiG maaKT waTER 
bij windmoLEnpaRK
27 APRIL 2010_30 
jANuARI_wINd VARIAbEL_
INZEt REddINGbotEN kooS 
VAN MESSEL, AdRIAAN 
hENdRIk EN VALENtIjN
Trimaran Fob-Trim van de firma 
Vestas was voor werkzaamheden 
bij windmolenpark Egmond 
aan Zee toen hij over begon 
te hellen naar stuurboord. 
Een van de drijvers bleek 
lek en het vaartuig maakte 
snel water. Meteen werd het 
Kustwachtcentrum (KWC) 
geïnformeerd, die met prio 1 
– vaartuig maakt water – de 
reddingstations van IJmuiden, 
Wijk aan Zee en Egmond 
alarmeerde. De Koos van Messel 
uit IJmuiden was als eerste ter 
plaatse en zette bij aankomst 
opstappers over met een pomp. 
De opstappers besloten in 
overleg met bemanning echter 
de bakboorddrijver vol water 
te zetten, zodat de Fob-Trim 
weer recht lag. Ondanks de volle 
drijvers kon de Fob-Trim daarna 
op eigen krachten de haven van 
IJmuiden bereiken.

zinKEndE binnEnvaaRdER 
dIVERSE StAtIoNS_3 MEI 
2010_wINd N5_INZEt 
REddINGbotEN wAtERSPoRt, 
RIEN VERLooP, fRANS 
VERkAdE
Het ruim tachtig meter lange 

vrachtschip Marpa met vier 
opvarenden alarmeerde de 
Kustwacht omdat het water 
maakte. Het schip lag een halve 
mijl voor de haveningang bij 
Lelystad, tussen de OVD2 en 
OVD4 boei. De motoren waren 
uitgevallen en het woonverblijf 
en machinekamer stonden onder 
water. Naast de reddingboten 
Watersport en Rien Verloop 
uit Enkhuizen, werden ook de 
Frans Verkade van KNRM-station 
Marken en reddingboot De 
Beer van reddingstation Warder 
gealarmeerd. De Frans Verkade 
was als eerste ter plaatse en nam 
de coördinatie op zich. Snel na 
de Frans Verkade arriveerden 
ook de Rien Verloop en de 
Watersport, die direct pompen 
aan boord zetten. De opstappers 
pompten in rap tempo water uit 
het schip en na enige tijd kwam 
het schip langzamerhand weer 
hoger te liggen. Inmiddels was 
ook het Rijkswaterstaatvaartuig 
Houtrib ter plaatse, later 
gevolgd door de sleep/duwboot 
IJsland van het bergingsbedrijf 
BTS. De IJsland koppelde met 
de Marpa en toen deze zo goed 
als leeg gepompt was, werd de 
ankerketting binnengehaald en 
de reis naar Lelystad begonnen. 

Na een spannend halfuurtje 
varen, kon de Marpa door de 
duwboot, onder begeleiding 
van de diverse reddingboten, 
afgemeerd worden in de haven 
van Lelystad. 

bRand aan booRd
LEMMER_7 MEI 2010_wINd 
N3_INZEt REddINGbotEN 
ANNA doRothEA EN 
ENGELINA
BRAND AAN BOORD, PRIO 
1 STATION LEM, PERSONEEL 
BRANDWEER GAAT MEE.... 
zo luidde de melding in het 
schermpje van de pieper om ca. 
half 3 in de middag. Doordat 
veel bemanningsleden op het 
station aanwezig waren in 
verband met de voorbereidingen 
van Reddingbootdag, kon de 
Engelina direct uitvaren. Vlakbij 
de Prinses Margrietsluis troffen 
ze de zandzuiger J.F. Kennedy 
aan. De twee opvarenden 
stonden op de voorplecht te 
wachten. Er was brand in de 
machinekamer, de schipper had 
nog net alle kleppen voor de 
luchtinlaat kunnen dichttrekken. 
Het dek was ter hoogte van de 
machinekamer flink heet, getuige 
ook het afbladeren van de verf. 
Even later kwam de brandweer 

aan, brandweerlieden werden 
overgezet, de brandweerpomp 
werd in bedrijf gesteld en 
er werd druk op de slangen 
gezet. De Engelina ging terug 
naar het  station om nog meer 
materiaal en brandweerlieden 
op te halen. Inmiddels werd 
door brandweerlieden met 
perslucht een eerste inspectie 
uitgevoerd. Het leek erop dat 
de luchttoevoer voldoende 
geblokkeerd was, want de brand 
leek gedoofd te zijn. Vervolgens 
inspecteerde de brandweer 
de machinekamer stelde vast 
dat al het vuur inderdaad 
was gedoofd. Vermoedelijk 
was een aggregaat oververhit 
geraakt en had vlam gevat. 
Omdat de zandzuiger buiten 
de aanvaarroute van de sluis 
lag, werd besloten om het 
schip daar te laten liggen. De 
volgende dag zou een sleepboot 
het schip naar Lemmer slepen. 
Daarop werd koers gezet naar 
het boothuis. Na een kop koffie 
met de brandweerlieden werden 
de boten en het boothuis 
schoongemaakt. Tegen 18.00 
uur was alles gereed voor de 
ontvangst van de bezoekers aan 
de Reddingbootdag.

vaaRTuiG maaKT waTER 
bij windmoLEnpaRK
27 APRIL 2010_wINd 
VARIAbEL_INZEt 
REddINGbotEN kooS VAN 
MESSEL, AdRIAAN hENdRIk 
EN VALENtIjN
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tERSChELLING_5 fEbRuARI 2010_
wINd Z2 _INZEt REddINGbotEN ARIE 
VISSER, wIEChER EN jAP VISSER-
PoLItIEk

Elk jaar verricht de KNRM ongeveer 
driehonderd zogenaamde ‘patiëntenver-
voeren’ van de Waddeneilanden naar 
de vaste wal. Het vervoer op 25 februari 
2010 was om meerdere redenen heel bij-
zonder. Slachtoffer Daniëlle Beukman en 
haar ouders waren erg blij met de samen-
werking tussen de diverse hulpdiensten. 

Op het eiland had zich een ernstig auto-ongeluk 
voorgedaan. Eén passagier – Daniëlle Beukman 
(19) uit Wijk aan Zee – was er dusdanig ernstig 
aan toe dat zij met spoed naar de vaste wal 
moest worden vervoerd. De gealarmeerde  
traumahelikopter moest in Friesland aan de 
grond blijven vanwege dichte mist boven de 
Waddenzee. Gekozen werd voor vervoer met de 
Terschellinger reddingboot Arie Visser, terwijl de 
Harlinger reddingboot de Arie Visser tegemoet 

voer, met aan boord het traumateam van de he-
likopter. Enkele maanden na dato zijn Daniëlle 
en haar ouders de redders dankbaar voor hun 
snelle en professionele inzet. 
Daniëlle: “We reden met een jeep op het strand 
toen we plots over de kop sloegen. Naar verluidt 
zijn we drie keer rondgegaan, maar bij de eerste 
klap was ik al buiten bewustzijn. Ik werd door 
het zijraam naar buiten geslingerd en belandde 
in zee.” 
Enkele minuten na het ongeval werden de  
ouders van Daniëlle door de politie op de hoog-
te gesteld. Vader Henk: “We sprongen direct in 
de auto. Tweeënhalf uur hebben we gereden 
zonder een woord te zeggen. We wisten niet 
wat we zouden aantreffen, maar hadden wel 
gehoord dat er reddingboten hadden gevaren 
en dat er een helikopter was besteld. Dan weet 
je dat het ernstig is. Om die reden heb ik het 
gaspedaal tot de bodem ingeduwd en het niet 
meer losgelaten…” 
Wat Henk en Rina in Groningen aantroffen, was 
een schim van de dochter die zij kenden. De lijst 
met verwondingen was letterlijk adembene-

mend: drie hersenkneuzingen, bloed tussen de 
hersenvliezen, inwendige verwondingen bij het 
linkeroor, uitwendig letsel aan het rechteroor, 
aangezichtsverlamming, een ingeklapte long, 
een dubbele bekkenfractuur en een gebroken 
pink. “Maar ze kon ledematen bewegen en 
was in staat te praten. Dat gaf ons hoop”, zegt 
Henk. 
Van de vaartocht met de reddingboot Arie 
Visser kan Daniëlle zich niets meer herinneren. 
Maar dat doet niets af aan de waardering die 
ze heeft voor de inzet van de bemanning. “Ik 
kende de KNRM, maar wist niet dat ze dit werk 
ook deden. Gelukkig maar. Omdat de heli niet 
vloog, was ik volledig afhankelijk van hun 
inzet.” 
Inzet die de mannen zelf het liefst bagatellise-
ren en afdoen als ‘taxiën’. Vader Henk: “Het is 
tekenend voor deze mensen. Ze zien zelf het 
bijzondere van hun werk niet in. Zij vinden hun 
eigen inzet vanzelfsprekend, terwijl die dat niet 
is. Zij hebben er mede voor gezorgd dat Daniëlle 
er nog is. De KNRM heeft voor ons een bijzon-
dere betekenis gekregen…”  

GEREddE daniëLLE bEuKman
“bIj dE EERStE kLAP 
wAS Ik AL buItEN 
bEwuStZIjN”

aChTERaF
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REddinGbooTdaG 2010
foto: Leendert Zwaal
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vanouds loopt er een geultje tussen Enkhuizen en het 
Enkhuizerzand: het Krabbersgat, de verbinding tussen 
ijsselmeer en markermeer. Geen wonder dat jaarlijks 
duizenden jachten het Krabbersgat aandoen. Een aantal 
daarvan loopt vast op het Kooizand of de staart.  
Reddingbootschipper Ed Koopman legt uit hoe je die 
droogtes omzeilt.

vEiLiG LanGs
  EnKhuizEn

EnKhuizEn

in vEiLiGE havEn EnKhuizEn

De noordelijke aanloop van 
Enkhuizen is wijd, de beton-
ning uitbundig. Waarom lopen 
watersporters toch vast? Ed 
Koopman: “Wie vanuit het 
noorden zomaar op de torens van 
de stad koerst, loopt bovenop het 
Kooizand. Vaar je van Lemmer 
of Urk te zuidelijk – door een 
stevige noordwester of kruisend 
tegen een zuidwestenwind – dan 
loop je op de Staart.” Toch ligt er 
veel betonning. Er ligt zelfs een 
noordkardinale boei boven de 
Staart. 
Koopman schudt het hoofd. 
“Onoplettendheid en gebrekkige 
kennis van vaarwater en naviga-
tie, daardoor lopen watersporters 
vast. Turen op een een TomTom 
is niet genoeg. We trokken eens 
iemand die naar Enkhuizen wilde 
van het Kooizand. Maar hij voer 
meteen naar het noorden. Hij 
hield de kaart ondersteboven!”
Wat raadt hij aan? Hij pakt de 

kaart en wijst: “Bestudeer vooraf 
de kaart en weet op welke ton-
nen je letten moet. Bepaal voor 
vertrek in welke sector je veilig 
binnenkomt of wegvaart. Kijk, 

hier heb je die klassieke peiling 
door twee Enkhuizer kerktorens, 
de zuidelijke grens van de veilige 
sector. Vissers gebruikten die om 
vrij te blijven van de Staart. De 

westelijke grens loopt daar, langs 
de groene tonnen van het Kooi-
zand. Vergis je niet, die peilingen 
zie je in een oogopslag, makkelij-
ker dan GPS!”

➢  Wees je bewust van de ligging 
van Kooizand en Staart.

➢  Houd vanuit het noorden de 
hele stad met al haar daken 
en bomen net over de stuur-
boordboeg, dan blijf je vrij 
van het Kooizand.

➢  Houd de groene betonning 
van het Kooizand aan stuur-
boord, alsof je met de vloed-
stroom naar binnen komt.

➢  Kom niet zuidelijk van de pei-
lingslijn (262°) door de twee 
kerkspitsen van Enkhuizen, 
dan blijf je vrij van de Staart.

➢  Houd de noordkardinale ton 
noord van de Staart en de 
groen-witte en rood-witte 
recreatiebetonning langs de 
Staart aan de goede kant.

➢  Heb je de ingang van Krabbers-
gat verkend, loop het dan aan 
in de veilige sector tussen de 
ware koersen 160° en 262°.

➢  Staat de ingang van het Krab-
bersgat als waypoint in GPS of 
plotter, controleer dan of de 
koers naar dat waypoint niet 
over de Staart loopt.

➢  Vaar ’s nachts vanuit Lemmer 
langs de EL- en EZ-midvaar-
waterboeien (242°) tot je  
aan bakboord de lichtenlijn 
(2x iso.8s, 230°) van het  
Krabbersgat ziet.

➢  Vaar ’s nachts vanuit Urk of 
Lelystad met de vuurtoren 
van Urk (Fl.5s) achteruit in een 
ware peiling niet kleiner dan 
108° tot je aan bakboord de 
lichtenlijn (230°) van het  
Krabbersgat ziet.

dE adviEzEn van Ed Koopman aan RECREaTiEvaaRdERs
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Stad en bomen 
net over de 
stuurboordboeg

Verken recreatie-
betonning en noord-
kardinaal van de Staart

Twee kerktorens 
in lijn 262º

Peiling op 
vuurtoren 
Urk 108º

Langs de midvaarwater-
boeien naar de lichtenlijn 
van het Krabbersgat
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aChTER dE sChERmEn

de KnRm is geen onbekende op saiL. “maar dit jaar kan de saiL-bezoeker 
écht niet om de KnRm heen”, belooft Robert van boven, hoofd Communicatie 
& Fondsenwerving van de KnRm. “op deze editie van saiL ondersteunen we 
niet alleen bij de operationele veiligheid maar geven we ook voorlichting en 
demonstraties en hebben we de gelegenheid nieuwe donateurs te werven.” 

De KNRM mag zich dit jaar of-
ficieel partner van SAIL noemen. 
De voorbereidingen zijn in volle 
gang. Van Boven: “Onze aanwezig-
heid is drieledig. Onze eerste taak 
is fondsen werven, een taak die in 
2010 bovenaan onze agenda staat.” 
Daarnaast dragen we mede zorg 
voor de veiligheid op het water 
tijdens onder andere de ‘Sail In’ en 
de wedstrijden. Tot slot is SAIL een 
uitgelezen kans om de watersporter 
en pleziervaarder te vertellen hoe ze 
goed voorbereid het water opgaan. 
“We hebben er vanaf onze oprich-
ting bewust voor gekozen zonder 

KnRm: oFFiCiEEL paRTnER
van saiL 2010

subsidie te opereren. Zo blijven we 
onafhankelijk en hebben we alle 
ruimte om zelf te bepalen hoe we 
de veiligheid van onze vrijwilligers 
en mensen in nood waarborgen,” 
vertelt Van Boven. “Gezien de 
beursfluctuaties van de laatste tijd 
willen we ook minder afhankelijk 
zijn van beleggingsinkomsten. Van-
daar dat 2010 in het teken staat van 
donateurs werven en het aangaan 
van strategische partnerschappen. 
SAIL is zo’n partner. Daarnaast 
overleggen we met sponsoren 
van SAIL over gezamenlijke acties. 
Op die manier kunnen we van 
elkaars kracht profiteren en een 
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GEZOCHT:
promotieteam!

ben je tussen de 18 
en 23 jaar, draag je de 
KnRm een warm hart 
toe en lijkt het je leuk 
om in een gezellige 
sfeer voorlichting te 
geven over de KnRm-
werkzaamheden en 
donateurs te werven? 
meld je dan aan voor 
ons promotieteam. 
stuur een mailtje naar: 
sail@KnRm.nl en wie 
weet vertegenwoordig 
jij de KnRm op saiL en 
andere evenementen.

pRoGRamma
De achtste editie van SAIL vindt plaats van 19 tot en met 23 
augustus 2010. Vijf dagen lang vormt de Amsterdamse IJ-haven 
het decor voor een levendig programma vol muziek, cultuur en 
nautische rijkdom. Wat kun je onder meer verwachten?
➢  een indrukwekkende vloot van Tall Ships uit de hele wereld
➢   een unieke verzameling van Nederlands varend erfgoed
➢   een variëteit aan moderne schepen, waaronder 
 het duurzame zeiljacht Ecolution
➢   imponerende marineschepen en replica’s
➢   duizenden bootjes op het water
➢   activiteiten, optredens en 
 exposities 
➢ dagelijkse vuurwerkshow

Kijk op www.knrm.nl/sail voor het programma van 
de KNRM tijdens SAIL 2010.

grotere groep mensen aanspreken. 
Natuurlijk hopen we hiermee ook 
veel nieuwe donateurs te verwel-
komen.”
Op de grote KNRM-stand kunnen 
bezoekers van SAIL zich uitgebreid 
laten voorlichten over veiligheids-
aspecten op het water in het alge-
meen en over de werkzaamheden 
van de KNRM  in het bijzonder. 
Van Boven: “We maken onze 
donateursvraag wat concreter 
door expliciet te vertellen 
waarvoor we geld nodig 
hebben. Dat varieert van 
nieuwe overlevingspak-
ken voor bijvoorbeeld 

reddingstation Breskens tot de op-
leiding voor nieuwe en bestaande 
vrijwilligers van bijvoorbeeld 
station Den Oever.”

Rinus REddER
Naast voorlichting is er veel ruimte 
voor vertier. In de buurt van de 
KNRM-stand liggen tien voorma-
lige KNRM-schepen ter bezichti-
ging. Net als in 2005 begeleidt de 
KNRM Tall Ships die vanuit de 

hele wereld naar SAIL komen. 
Een paar keer per dag houdt 

de reddingsorganisatie 
demonstraties: van man 

overboord-reddingen 

tot reddingsacties samen met de 
Koninklijke Marine. Rinus Redder, 
de nieuwe KNRM-stripheld wordt 
ingezet en ten slotte maken SAIL-
bezoekers kans op leuke prijzen 
met de KNRM-sms-actie.

 Je vindt de KNRM-stand tijdens 
SAIL aan de Zouthaven, vlak achter 
het Centraal Station, aan de voet 
van het Muziekgebouw aan het IJ. 
Kom langs voor een praatje, laat je 
voorlichten en neem vooral je vrien-
den mee om zich aan te melden 
als donateur en op de manier hun 
steentje bij te dragen aan de veilig-
heid op de Nederlandse wateren.
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wie in nederland op het water in problemen raakt, wordt geholpen 
door de KnRm. maar hoe gaat dat in Frankrijk? of in zweden? hebben 
ze daar ook reddingsorganisaties? hoe zijn die georganiseerd? Lijkt het 
op hoe wij het doen? Een rondgang langs enkele Europese collega’s.  

REddERs
ovER dE GREns

  Verenigd Koninkrijk en Ierland  
The Royal National Lifeboat Institution (RNLI)

• opgericht in 1824

• ruim 300 reddingboten, inclusief vijf hovercrafts

• circa 40.000 vrijwilligers, van collectant tot schipper

• 4.800 bemanningsleden, 230 reddingstations

• 4.500 strandwachten op 140 stranden 

• in 2008 8.300 maal uitgevaren

• financiering volledig door giften

Duitsland 
(aan de Noord- en Oostzeekust)  
Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS)

• opgericht in 1865

• 61 boten, de grootste ‘Seenotkreuzers’ zijn 46 meter lang

• 800 varende vrijwilligers, 500 aan land en 186 beroepskrachten

• 54 reddingstations

• in 2009 2.138 maal uitgevaren

• financiering volledig door giften

Frankrijk    
Société Nationale de Sauvetage en Mer (SNSM)

• opgericht in 1865

• 230 reddingstations, met boten tot 17,6 meter

• 4.100 vrijwillige bemanningsleden

• 1.200 vrijwilligers aan de wal

• in 30 trainingscentra worden elk jaar circa 450 strandwachten opgeleid 

• per seizoen lopen 1.300 strandwachten op ruim 250 stranden 

• in 2008 redde de SNSM 8.719 mensen waarvan 605 van de dood 

• financiering door sponsoring, giften en voor eenderde door overheidsbijdragen
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Noorwegen  
Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning (NSSR), beter bekend als de Redningsselskapet

• opgericht in 1891

• 40 reddingboten, waarvan twee met een op afstand bestuurd onbemand duikbootje

• 24 boten worden de klok rond bemand door 170 ‘beroeps’

• de andere boten door 800 vrijwilligers

• 58 reddingstations

• in 2009 6.200 maal uitgevaren

• financiering door giften, een loterij en rijkssubsidie

Italië   
Guardia Costiera (op zee)

• opgericht in 1865

• onderdeel van de Italiaanse marine,  

de GC heeft ook politietaken

• 300 marineschepen, reddingen  

gebeuren onder meer met reddingboten  

uit de Valentijnklasse van de KNRM 

• 113 stations, maar niet alleen voor  

reddingen

• financiering: Guardia Costiera valt  

onder het Italiaanse Ministerie van Defensie 

Società Nazionale di Salvamento (SNS) 

(langs de kust, vooral op het strand)

• opgericht in 1871

• ongeveer 900 gediplomeerde strandwachten

• 200 afdelingen, met 65.000 leden

Zweden  
Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppbrutne (SSRS)

• opgericht in 1907

• 64 reddingstations

• 160 reddingboten

• in 2009 937 maal uitgerukt met een reddingboot

•  in 2009 in totaal 6.666 keer uitgerukt; de SSRS verricht ook ruim  

driekwart van alle zoek- en reddingsoperaties op de wal

• 2.000 vrijwilligers

• financiering geheel door donaties en 75.000 leden
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huLp in hET
buiTEnLand
hulp roep je in alle Europese 
kustgebieden op dezelfde 
manier in. via marifoonkanaal 
16 kom je bij één van de 
nationale kustwachtcentra. 
die stuurt de dichtstbijzijnde 
reddingboot.

Dat kan een KNRM-achtige 
‘rigid inflatable boat’ (RIB) zijn. 
Maar ook een bijna vijftig meter 
lange Duitse Seenotkreuzer, met 
ziekenboeg. De enorme waterka-
nonnen kunnen een brandend 
zeiljachtje gemakkelijk omver 
blazen. Onze oosterburen zien 
deze enorme reddingboten als 
de ruggengraat van hun vloot. 
Die spreken tot de verbeelding 
van het grote publiek en bepalen 
al vijftig jaar het imago. Bij 
de Britse RNLI en de Franse 
SNSM zijn de ‘slipways’ be-
langrijk voor het imago. En het 
gezicht van de KNRM wordt 
voor een deel bepaald door de 
zeer zichtbare reddingstations in 
badplaatsen. Vooral als daar een 
reddingboot vanaf het strand 
wordt gelanceerd.

inFLaTabLEs
De Italianen, Denen (de 
Farvandsvæsenet) en Belgen 
(Staatsreddingsdienst) wijken in 
Europa af doordat search en res-
cue-taken grotendeels in handen 
zijn van betaalde krachten. De 
Belgen hebben alleen in Blan-
kenberge een op Nederlandse 
leest geschoeid reddingstation; 
de Vrijwillige Blankenbergse 
Zeereddingsdienst.
De KNRM lijkt het meest op de 
Duitse, Zweedse en Britse red-

dingsdiensten. Alle drie draaien 
ze grotendeels op vrijwilligers, 
giften en donateurs. En alle 
drie zijn ze zeer innovatief. De 
inflatable boten waar de KNRM 
mee vaart, zijn bijvoorbeeld 
door de Britten ontwikkeld. Die 
zijn later weer teruggekeerd naar 
vaste rompen; zwaardere boten 
vinden ze toch wat fijner op het 
diepe water dat de UK omringd. 
Onze inflatables trekken al jaren 
wereldwijd belangstelling. Steeds 
meer reddingsorganisaties (in de 
VS, Polen, Italië, en Maleisië) 
schaffen ze ook aan.

GEzond vERsTand
De grote Britse RNLI heeft 
enorm veel kennis en ervaring 
in huis. Het wiel twee keer 
uitvinden is zinloos. Dus haalt 
de KNRM veel van de kennis 
‘aan de overkant’. Uit Zweden 
komen bijzondere innovaties 
voor reddingboten. De bestu-
ring met joystick of ‘brom-

merstuur’ en de ergonomische 
‘bokken’ waarop de bemanning 
zit, zijn daar bedacht. Ook met 
het Schotse Maritime Rescue 
Institute heeft de KNRM al 
dertig jaar intensief contact; daar 
krijgen KNRM-vrijwilligers hun 
afsluitende opleidingsweek. Pas 
als je die zeer afmattende week 
tot een goed einde brengt, hoor 
je er echt bij. 
Deze slotweek zou de KNRM 
ook bij de RNLI kunnen doen. 
De manier van werken van de 
Schotten past echter beter bij de 
praktische Nederlandse aanpak. 
De KNRM vertrouwt op het 
eigen initiatief en goed zeemans-
schap van de bemanningen. 
Deze ‘gezond verstand-aanpak’ 
sluit goed aan bij de manier van 
werken van het Schotse MRI. 
In Duitsland maakt de KNRM 
gebruik van de simulator voor 
communicatie en coördinatie 
van reddingsoperaties.  
En natuurlijk oefenen de red-

dingstations in Cadzand en 
Eemshaven regelmatig met  
hun buren. Redden op zee  
kent namelijk geen grenzen.

REddERs ovER dE GREns

inTERnaTionaLE
samEnwERKinG

De KNRM werkt nauw samen 
met reddingsorganisaties in 
andere landen via de Inter-
national Maritime Rescue 
Federation (IMRF), waarvan 
reddingsdiensten uit 65 ver-
schillende landen lid zijn. Bin-
nen de IMRF, opgericht in 1924, 
wordt kennis gedeeld. Ook 
vindt via dit kanaal boventallig 
materieel, meestal kosteloos 
of tegen ‘verzendkosten’, een 
nieuwe bestemming. Wat wij 
beschouwen als verouderd, is 
vaak nog zeer goed bruikbaar 
elders in de wereld. 



bekijk de nieuwe collectie op www.knrmwebwinkel.nl, 
www.knrm.nl of www.resqclothing.comnew collection

meer? 
bezoek onze 
webwinkel

   
advERTEnTiE
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bergers staan bekend als een tikje ruig, niet altijd even subtiel, soms buiten 
de regels om opererend. aan de andere kant: ze doen vaak noodzakelijk en 
belangrijk werk op het water. directeur Roemer boogaard van de KnRm vindt 
dat we de zaken niet te ingewikkeld moeten maken: samenwerken waar het 
kan, is zijn devies. 



Er doen verhalen de ronde dat 
bergers – in een oranje RIB - 
onervaren schippers in nood 
soms ‘vergeten’ te vertellen dat 
ze niet van de KNRM zijn. Die 
schippers waren in sommige 
gevallen later onaangenaam 
verrast door de rekening die 
hun verzekeringsmaatschap-
pijen ontvingen. Legio zijn de 
verhalen over medewerkers van 
bergingsmaatschappijen die een 
benauwde schipper toeroepen 
dat de KNRM niet komt en dat 
zij wel even helpen. Andersom 
balen KNRM’ers soms, als zij 
bij nacht en ontij uit hun bed 
komen omdat hun pieper gaat, 
maar bij aankomst blijkt dat 
een berger het heft in handen 
heeft genomen. Het wringt soms 
tussen de verschillende oranje 
boten, dat is duidelijk. 

ConCuRREnTiE
Vroeger was de rolverdeling 
tussen redders en bergers heel 
duidelijk. Redders hielpen de 
zeelieden van in nood verkeren-
de schepen, bergers ontfermden 
zich over de schepen. Redding-
boten waren in die tijd meestal 
helemaal niet in staat vissersbo-
ten of vrachtschepen te bergen; 
ze waren te klein en niet goed 
geëquipeerd. Tegenwoordig zijn 
de reddingboten zo in kracht 
en kwaliteit verbeterd dat ze 
gemakkelijk een sleepje aankun-
nen. Daar komt bij dat verreweg 

de meeste noodoproepen nu 
afkomstig zijn van recreatievaar-
ders. Sommige reddingstations 
varen meer dan honderd keer 
per jaar uit, waarvan tachtig keer 
voor pleziervaart. Dat maakt 
recreanten ook een interessante 
markt voor commerciële bergers. 
Logisch dat er een gevoel van 
concurrentie bestaat tussen 
bergers en de vrijwillige redders 
van de KNRM. 

boodsChappEnsERviCE
In de meeste gevallen werken 
bergers en KNRM prima 
samen: “Er bestaat al tien jaar 
een duidelijk convenant tussen 
de KNRM en de commerciële 
bergers”, zegt Roemer Boogaard. 
“Voor ons ligt het zwaartepunt 
op het redden van mensen. Hulp 
aan schepen langer dan twintig 
meter laat de KNRM in principe 
aan een berger over. Kleinere 
schepen kunnen wij zelf helpen.” 
Er zijn bergers die dat oneerlijke 
concurrentie noemen, omdat de 
KNRM de mensen gratis helpt, 
en zij er geld voor moeten vra-
gen. “Dat is natuurlijk onzin”, 
vindt Roemer kort en duidelijk. 
“Zouden wij dan geen mensen 
meer mogen helpen omdat we 

het gratis doen? Dan mag ik ook 
geen boodschappen meer doen 
voor mijn oude buurvrouw, 
want dan concurreer ik met de 
boodschappenservice van Albert 
Heijn. Dat argument gaat niet 
op.” Intussen is hij best blij met 
de aanwezigheid van bergers. 
“Op sommige plaatsen zouden 
wij het alleen niet aankunnen. 
Andersom is dat trouwens ook 
zo. Dan moet je elkaar ook iets 
gunnen, vind ik.”

pECh oF domhEid
Wat moet een watersporter doen 
als hij in problemen raakt? Ber-
gers van zich afhouden? Om de 
KNRM vragen? Roemer Boog-
aard: “In de eerste plaats moet 
hij over zijn eigen veiligheid na-
denken. Hoe ligt hij erbij? Kan 
hij het zelf oplossen, eventueel 
met hulp van omliggende boten? 
Daarbij moet je je altijd realiseren 
dat een situatie snel kan verslech-
teren op het water. Regel één is 
dat een schipper zelf bepaalt van 
wie hij hulp accepteert.” Roemer 
weet verschillende situaties te 
noemen waarbij het logisch 
is om hulp van een berger te 
accepteren. “Veel situaties op 
de Waddenzee worden zonder 

alarmering verholpen. Daar 
patrouilleren bergers om mensen 
in nood te helpen. Dan kun je 
gerust hulp van een berger accep-
teren als je tot goede afspraken 
kunt komen. Er zijn ook mensen 
die speciaal om een berger 
vragen als ze vinden dat ze door 
hun eigen fout in een vervelende 
situatie zijn beland. Alsof ze dan 
minder recht zouden hebben  
op hulp van de KNRM. Dat  
vinden wij nadrukkelijk niet. 
Wij hebben nooit een oordeel  
of je door pech of door domheid 
hulp nodig hebt. Wij redden en 
helpen altijd.” 

pEnaRiE
Zodra de Kustwacht om hulp 
gevraagd wordt, komt de 
KNRM in beeld. “Verifieer bij 
de Kustwacht van wie je hulp 
gaat krijgen en hoe lang het 
ongeveer duurt. Je weet dat op 
dat moment mensen hun werk 
uit handen laten vallen om jou 
te helpen. Ik zou zeggen: wacht 
dan op de KNRM, ook als er 
tussentijds een berger langszij 
komt die zijn diensten aanbiedt. 
Dat heeft wat mij betreft niet 
met geld te maken, maar met 
motivatie van de redders. Tenzij 
je echt in de penarie zit… dan 
moet je natuurlijk elke hulp 
accepteren.” 

Met dank aan Michiel Scholtes

wiE hELpT 
                wannEER?

bERGERs En REddERs

“onEERLijKE ConCuRREnTiE? dan maG iK ooK 
GEEn boodsChappEn mEER doEn vooR mijn 
oudE buuRvRouw”
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inFoRmaTiE
GiRo 26363

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 2.029 keer uit en werden 3.365 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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dE KnRm:  aL 185 jaaR aCTiEF 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. 

RaRa, waT is diT? 
Dit raadselachtig uitziende object is  
het model van een reddingstoestel  
uit 1811. Het is ontworpen door een  
Engelse marineofficier, Thomas Cook 
(geen familie van de ontdekkingsreizi-
ger). Hij kreeg er in 1818 een gouden 
medaille voor. Dit reddingstoestel was  
op het achterschip bevestigd. Wanneer 
er een man overboord sloeg, lanceerde 
de bemanning het toestel. Een zeilschip  
kon namelijk niet snel wenden; voor 
je het wist was je de drenkeling kwijt. 
Vooral omdat zeemannen vaak niet  
of niet goed konden zwemmen. Het 
toestel bestond uit twee drijvers met 

een dwarsbalk en een verticale paal.  
Die paal stak boven de golven uit zodat 
de drenkeling en de bemanning aan 
boord het toestel konden vinden.  
Bovenop de paal zat een vuurplaat.  
Het vuur werd bij het lanceren auto-
matisch ontstoken door een ingenieus 
mechanisme met een vuursteen.  
Zo kon het schip het reddingstoestel  
ook bij nacht terugvinden. Ondanks 
deze supersonische werking werd het 
reddingstoestel in 1843 afgeschaft 
‘omdat het niet meer gebruikt werd’. 
Was het te veel werk om het te lanceren? 
Of was het niet meer nodig omdat er 
met de komst van stoomschepen minder 
zeelieden overboord vielen? Dat vertelt 
het verhaal niet. 

waaRom hEb jE EiGEnLijK 
EEn KopTELEFoon nodiG aan 

booRd van EEn REddinGbooT?
Een reddingboot heeft heel zware motoren. Dat geluid, plus het geluid van de zee, 

maakt dat je heel hard moet schreeuwen als je elkaar wilt verstaan. Bovendien 
vindt de reddingsactie buiten de ‘cockpit’ plaats; dan is het belangrijk dat de  

redders kunnen praten met degene die de boot op dat moment bestuurt. 

 KLinKT diT  
inGEwiKKELd? 

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

vuurplaat

paal

drijvers



185 jaaR KnRm

Henk Brasser (†2004), opstapper Wijk aan Zee.

Foto: 1966


