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bedAnkt

Toen een aantal maanden 
geleden in zijn wijk een feestje 
op komst was, besloot Joost ter 
Burg (14) uit Utrecht om met een 
stand te gaan staan ter promotie 
van de KNRM. 

Moeder Marion juichte het initiatief 
toe en nam bij wijze van sponsoring 
direct de kosten voor de kraamhuur 
op zich. Bij het KNRM-station Huizen 
haalde Joost folders om uit te delen. 
Ook mocht hij spullen lenen om de 
kraam in te richten.
Het werd een bijzondere dag: Joost 
maakte bezoekers bekend met de 
KNRM, zamelde geld in en wist 
drie donateurs te werven. Verder 
verkocht hij speelgoed en kleren. 

Een groot deel van de opbrengst 
daarvan heeft hij aan de KNRM  
geschonken. “Het is die dag gelukt 
een bedrag van € 99,13  op te 
halen”, vertelt de jonge KNRM-
bewonderaar tevreden. “Toen ik  
het geld ging afgeven in Huizen 
legde een van de opstappers er  
spontaan een euro bij. Toen had ik 
dus  een opbrengst  van ruim € 100.”
Al sinds zijn vierde is Joost een 
enorme fan van de Redding Maat-
schappij en inmiddels is hij ook al 
vijf jaar donateur. Grote kans dat 
hij later zelf ook opstapper wordt, 
denkt hij. “Als ik ergens ben waar 
een reddingstation is, kan ik het  
niet laten, dan móet ik er gewoon 
even heen.” 

Hoe gaat het in zijn werk als je iets 
wilt schenken of nalaten aan de 
KNRM? De KNRM houdt daar gere-
geld informatiebijeenkomsten over. 
Notaris Aonne Olij te Stede Broec, 
bij Enkhuizen, zette zijn expertise 
kosteloos in voor zo’n avond. “Be-
roepsmatig houd ik me bezig met 
erfrecht, schenkingen en dat soort 
zaken”, zegt Olij. Het sprak voor 
hem vanzelf dat hij dit doet voor  
de KNRM. “Als fervent zeiler heb  
ik aan den lijve ondervonden hoe 
de Redding Maatschappij werkt.  
De KNRM is er altijd, 24 uur per 
dag, 365 dagen per jaar.”   

Het doel van de avonden is ener-
zijds bezoekers wegwijs te maken 
in de wet- en regelgeving rondom 
schenken en nalaten en anderzijds 
om de KNRM bekend te maken 
als goed doel. De bijeenkomsten 
zijn toegankelijk voor iedereen, 
kosteloos en vrijblijvend. Bij de 
presentatie waren enkele serieuze 
belangstellenden die iets wilden 
vastleggen voor de toekomst. De 
KNRM is voor een groot deel afhan-
kelijk van schenkingen en nalaten-
schappen om nieuwe reddingboten 
te kunnen bouwen en de redding-
organisatie in stand te houden.

feeSteLIjk 
InItIAtIef

expertISe 
In erfenISSen  

de knrm zet in elke reddingboot een bijzondere schenker, 
sponsor of nieuwe donateur in het zonnetje.

Testament
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René Bakker en Cees Zeeman, 
schipper en opstapper van 
KNRM-station Callantsoog,  
vatten zo’n vier jaar geleden  
het plan op om een sponsorrit 
voor de KNRM te maken. 

Nadat ze een keer aan de start van 
de Arctic Challenge waren gaan kij-
ken, kozen René en Cees voor deze 
jaarlijkse behendigheidswedstrijd. 
En zo reden ze drie keer 7000 kilo-
meter naar de Noordkaap, met een 
terreinwagen door grotendeels 
bevroren landschap. Bedrijven en 
particulieren die de KNRM een 
warm hart toedroegen, konden 
een plekje op de motorkap kopen 
voor een logo of naam. 

Ruim € 21.000 brachten de twee 
collega’s de afgelopen jaren op 
deze avontuurlijke manier bij  
elkaar. Dit jaar was een goede 
laatste keer, vinden de KNRM’ers, 
die met hun recente deelname  
een recordbedrag van € 9.000  
binnenhaalden.
Mogelijk dient zich in de toekomst 
weer een andere uitdaging aan 
waarmee ze de KNRM kunnen 
steunen, maar in 2011 neemt het 
team in elk geval even pauze. 
Want als Bakker en Zeeman iets 
doen, gaan ze er ook echt tegen-
aan. “Meedoen is belangrijker 
dan winnen, tot we starten”, 
lacht schipper René. Dat verklaart 
waarom de heren telkens zeer 
glansrijk eindigden. In 2010  
kwamen ze zelfs als tweede  
van de 55 teams over de finish.

nAAr de 
pooLcIrkeL 
voor de knrm  

opLeIdIng
SAIL Amsterdam 2010 was voor de KNRM heel positief.  
We hebben ons op een bijzondere manier aan het publiek kunnen 
laten zien en onze naamsbekendheid vergroot. Bovenal hebben  
we ons werk gedaan: kleine hulpverleningen, maar ook door  
reanimatie een mensenleven gered. 
Wat ik geweldig vind, is dat driehonderd enthousiaste donateurs 
ons als vrijwilliger hebben geholpen met collecteren, voorlichten 
en nieuwe donateurs werven. Die mensen zijn nu meer dan ooit  
met ons verbonden.
Wij merkten wel dat het grote publiek op de kade weinig weet  
van zee en schepen. Men komt naar SAIL, maar weet niet eens  
dat iedereen een zeilopleiding kan boeken op een zeilend oplei-
dingsschip. SAIL-organisatie, maak nou veel meer reclame voor 
jullie ‘sail training’. Dat zou trouwens goed zijn voor onze naams-
bekendheid, want wie op zee vaart, raakt vanzelf bekend met  
de KNRM.

Maar ook binnen de KNRM kunnen opleidingen onze naams-
bekendheid versterken. Ik zie dat zo: steeds minder opstappers 
hebben een beroepsmatige binding met de zee. Hun zeeman-
schappelijke vorming kan breder en dieper. Dat bereiken we door 
opleiding en oefening. We geven onze opstappers al allerhande 
cursussen en opleidingen buitenshuis om hen nog betere zeelieden 
te maken. Wij laten ze trainen aan de Schotse oostkust. Wij zou-
den ze zelfs zeilopleidingen op tall ships kunnen aanbieden. 
Stel dat wij als KNRM onze ervaring vervolgens beschikbaar stel-
len aan anderen. Ik denk aan het opzetten van een klein KNRM-
opleidingsinstituut. Daarmee borg je de bijzondere kennis die 
binnen de KNRM ligt opgetast: varen met snelle boten, de gevaren 
van de zee, werken met modern reddingmateriaal, EHBO op zee, 
de psychologie van teamwork. Een klein deel van onze capaciteit 
zouden we kunnen inzetten voor het opleiden van belangstellen-
den uit de scheepvaart- en hulpverleningswereld: offshore-perso-
neel, brandweer en politie. Exclusieve KNRM-opleidingen, een 
keurmerk voor kwaliteit, een referentie voor elke zeevarende.  
Zou dat geen geweldige kruisbestuiving tussen opleiding en 
naamsbekendheid zijn?
 

Roemer Boogaard
Directeur KNRM

coLumn
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Honderdduizenden enthousiaste botenliefheb-
bers liepen langs de stand van de KNRM. Hier 
werden de nieuwste reddingboten gepresen-
teerd en kon de legendarische oude reddingvloot 
worden bekeken. Liefhebbers konden met Rinus 
Redder, de nieuwe mascotte van de KNRM, op 
de foto. Lifeguards van de KNRM hielden een 

oogje in het zeil bij het nieuwe Badbuiten van 
Waternet. Verder waren de vrijwilligers op de 
kades bezig met collecteren en het werven van 
donateurs. In de IJ-haven voeren drie redding-
boten met collectanten aan boord om varende 
bezoekers om een donatie te vragen. In totaal 
had de KNRM hulp van driehonderd vrijwilligers, 
zowel op de wal als op het water.

ActIeS op het wAter 
Sail verliep, met ongeveer honderd hulpver-
leningen, vrij rustig. De aanvaring tussen een 
tanker, een rubberboot en de wal was het 
meest spraakmakend. Verder werden zes op-

varenden gered na het omslaan van een skût-
sje, werd er gereanimeerd op een partyboot 
en werden vastgelopen schepen losgetrokken. 

AfSLuItIng
Op maandag 23 augustus sloot de KNRM 
haar tijdelijke SAIL-reddingstation weer.  
De vrijwilligers gingen met een tevreden 
gevoel weer naar huis. Tijdens SAIL lagen  
reddingboten van Den Helder, Noordwijk  
en Dordrecht in Amsterdam. Deze werden 
bij de thuisstations vervangen door reserve-
boten, zodat de KNRM gewoon kon uitvaren 
voor hulpverlening.  

SucceSvoLLe SAIL voor knrm
De KNRM heeft tijdens SAIL 2010 meer 
dan 6.000 nieuwe donateurs geworven. 
Tienduizenden bezoekers deden een duit 
in het zakje, waaronder prinses Maxima 
en burgemeester Van der Laan van  
Amsterdam. 

fo
to

: C
h

ristian
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U ligt in de Duitse Bocht te wachten 
op beter weer. Het waait  al dagen 
uit het noordwesten en u hebt het 
stadje wel gezien. Het is trouwens 
stampvol in de haven.  
Na het beluisteren van de zoveelste 
Wettervorhersage komt hier en 
daar een hoofd uit een kajuitluik. 
“Hé buurman, wat denk jij ervan?” 
“Wij gaan het morgen toch maar 
eens proberen. Volgende week 
word ik toch weer op mijn werk 
verwacht …” In de haven ontstaat 
een eigenaardige, opgewonden 
stemming, er komt een gaatje 
in het weer, de gelegenheid om 
naar Nederland terug te varen. 
Maar wat zou u doen als uw boot 
de enige was in de haven, als u 
niet volgende week terug hoefde 
te zijn? Zou u dan ook morgen 
vertrekken? Het is een bekend 
effect in havens bij slecht weer. Er 
komt een groepsproces op gang, 
waarbij je moed kunt putten uit 
het optimisme van je buurman, 
of door zijn paniek aangestoken 
wordt. Groupthink (beslissingen 
nemen die fout kunnen zijn, maar 
die de coherentie van de groep 
veiligstellen) en volharding in 
foute standpunten heeft al veel 
ellende veroorzaakt. Als u vaart, 
vaar dan uw eigen koers. Twijfelt 
u, probeer dan meer informatie te 
bemachtigen op grond waarvan u 
beter kunt beslissen. Vaar niet uw 
buurman achterna. Wat hij kan 
hoeft u niet ook te kunnen.  
U kunt het waarschijnlijk beter.
 

De familie Sulzicky uit Culemborg is de 
gelukkige winnaar van de sms-actie van  
afgelopen zomer. Zij kregen de Silver-
fish RF6 met Rescuefender overgedra-
gen door de directeur van de Noord 
Nederlandse Jachtbouw, die de prijs ter 
beschikking stelde. U kunt nog steeds  
€ 3,- doneren door KNRM te sms’en 
naar 4333. Elke donatie wordt besteed 
aan beschermende kleding voor de  
vrijwilligers op de reddingboten.  
Prijzen zijn er niet meer te winnen. 

wInnAAr fotowedStrIjd SAIL

wAterSporttIp

Richard van Slingeland heeft met deze foto de KNRM-fotowedstrijd gewonnen. Hij won een overnachting aan 
boord van een voormalige Britse reddingboot, aangeboden door www.dromenaanzee.nl in Harlingen.

vAAr je 
eIgen koerS

gewonnen!
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Stoere mAnnen, zoute zee

de mAnnen vAn  
de InSuLInde 
In de tijd dat het eiland Rottumeroog 
vrijwel onbewoond was, was de 
beroemde Mees Toxopeus schipper 
van de motorreddingboot C.A. den 
Tex en later van de Hilda. In 1921 
vonden twee rampen met redding-
boten plaats, die aan tien redders het 
leven kostten. Mees Toxopeus was 
van mening dat de rompvorm van 
reddingboten niet optimaal was, en 
naar zijn basisidee werd een geheel 
nieuw type reddingboot gebouwd: 
de Insulinde. Het schip maakte de 
verwachtingen meer dan waar. Het 
bleek een ‘wonderboot’, waarmee 
bekwame schippers en beman-
ningen een groot aantal spraakma-
kende reddingen verrichtten in het 
Nederlandse en Duitse kustgebied. 

De mannen van de Insulinde geeft 
ruim aandacht aan de spectaculaire 
acties die de reddingboot haar roem 
in binnen- en buitenland bezorgden, 
maar ook aan de mannen die ze 
uitvoerden. Wie waren deze meestal 
zwijgzame mannen, die wind, zee, 
kou en vermoeidheid trotseerden  
en meer dan driehonderd zeelui 
behouden aan land brachten?  
De zilte verslaggeving door middel 
van interviews, anekdotes en uniek 
archiefmateriaal brengen de lezer 
aan boord van de legendarische Insu-
linde. Tweehonderd foto’s, waarvan 
vele in kleur, begeleiden de tekst.

Prijs € 29,50
ISBN/EAN: 978-90-8744-006-0
Verkrijgbaar via maritext@zonnet.nl 

nIeuw boek over  
oude reddIngboten
Historische reddingboten vertelt over 
de vloot van ruim zestig voormalige 
reddingboten, die in de loop van de 
vorige eeuw dienst deed langs de 
Noordzeekust en op het IJsselmeer. 
Het merendeel van deze schepen is 
tot op de dag van vandaag nog in 
de vaart. Particulieren, stichtingen 
en musea koesteren dit maritiem 
erfgoed. Het boek toont met dit 
complete overzicht de evolutie 
van meer dan een eeuw redding-
bootbouw. Het boek staat vol met 
wetenswaardigheden die de bewo-
gen geschiedenis van het georgani-
seerde reddingwezen in herinnering 
brengen. Het bijzondere verhaal is in 
de eerste plaats geschreven door de 
bemanningen, die bij nacht en ontij 
uitvoeren om mensen in nood te 
redden. Deze moedige prestaties, die 
sommige redders tot ware volkshel-
den maakten, zijn al vaker uitvoerig 
beschreven, maar een compleet over-

zicht van de legendarische vloot in 
boekvorm ontbrak nog. De Nauti-
sche Vereniging Oude Reddings Glo-
rie (ORG) heeft een belangrijk aan-
deel in de groeiende belangstelling 
voor oude reddingboten. Zij bracht 
in de tien jaar van haar bestaan vele 
eigenaren – samen met hun boot – 
bijeen. De uitgave van Historische 
reddingboten is een initiatief van de 
ORG. Het boek is samengesteld door 
de Terschellinger publicist Jan Heuff. 
Historische reddingboten geeft een 
beeld van de belangrijkste reddings-
acties en een technisch overzicht van 
de boten. Daarnaast is er aandacht 
voor de periode ná de operationele 
dienst. Want wat er in de afgelopen 
decennia met deze boten is gebeurd, 
blijkt een geschiedenis op zich. Die 
wordt, geïllustreerd met veel unieke 
foto’s, in dit boek verteld.

Prijs € 28,50 (verschijnt 15-11-2010)
ISBN/EAN: 978-90-70886-95-0
Bestel via www.fh.nl en www.bol.com 
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ferdI, de kLeInSte  
reddIngboot
Het bestuur van de Anna M. Mersie Bruyn Stichting verrichtte op 21 juni  
2010 de naamgeving van een nieuwe reddingwaterscooter voor Terschel-
ling. De stichting, die ophoudt te bestaan, gebruikte het batig saldo voor 
een schenking aan de KNRM, waaruit een reddingwaterscooter, een strand-
voertuig en opleidingen voor Terschelling werden bekostigd. Deze Ferdi 
is, met een lengte van 3,2 meter, meteen de kleinste en tevens snelste red-
dingboot in de KNRM-vloot. De stichter van het fonds, Ferdinand Daniëls, 
liet in 1995 geld na voor de bouw van het boothuis in West-Terschelling.

evert fLoor 
gedoopt In eLburg

orAnje 
voor veere
Reddingstation Veere heeft op 
zaterdag 29 mei 2010 een nieuwe 
reddingboot in de Nikolaasklasse 
in gebruik genomen. De boot kon 
worden gebouwd dankzij een 
schenking van Oranje Casino ltd, 
en krijgt dan ook de toepasselijke 
naam Oranje. De boot werd 

gedoopt door Ageeth Boomgaardt, 
voormalig hockeyinternational  
en ambassadrice van Oranje Casino.  
De doop werd gedaan in combi-
natie met de onthulling van het 
Reddersmonument Veere.  
Het monument staat symbool voor 
de Veerse reddersgeschiedenis. 

Op zaterdag 3 juli 2010 heeft 
reddingstation Elburg een nieuwe 
reddingboot in gebruik genomen. 
De boot uit de Nikolaasklasse, Evert 
Floor genoemd, werd gedoopt 
door haar schenkster, mevrouw   
A. Floor-Wieringa. Mevrouw Floor 
heeft een paar jaar geleden het 
‘Evert en Alies Floor Fonds’ opge-
richt. Het fonds heeft als doel het 
bouwen en exploiteren van een 
reddingboot en de opleiding van 
haar bemanning. Hiervoor is het 

station Elburg gekozen. De doop-
plechtigheid werd afgesloten met 
een tochtje op de nieuwe aanwinst. 
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fAnmAIL & kLAchten

Afgelopen dinsdag heb ik trimmend een zwemmer bij Kijkduin waargeno-

men en jullie team gewaarschuwd. Helaas is de man overleden, maar ik 

ben diep onder de indruk van de KNRM-mannen en de snelheid van han-

delen. Het houdt mij erg bezig omdat je dit zelden meemaakt. Nadat mijn 

schoonzoon een maand geleden gered is na een situatie bij het kitesurfen 

wil ik jullie bij dezen bedanken voor het prachtige werk. Ga zo door.Ik ben vandaag ook donateur geworden.
Groetjes, T. v.d. W. (via mail)

Beste mensen van de KNRM Ter Heijde,

Hierbij wil ik jullie hartelijk danken voor het prachtige 

statief dat ik vanavond heb ontvangen als winnaar van 

de fotowedstrijd. Hij is luxe, stevig en mooi en ik zal hem 

zeker met veel plezier gebruiken. Mijn zoontje Tim en ik 

vonden de rondleiding ook heel leuk, het is leuk om het 

eens van dichtbij te zien.

We wensen jullie veel succes met jullie goede werk, het is 

prettig te weten dat jullie zo serieus en vol overgave klaar 

staan.

Met vriendelijke groet,

P. van D. 

Beste mensen,

Onlangs heb ik jullie altijd gewaardeerde verslag weer ont-vangen. Zowel de inhoud als de vorm is al enige tijd vernieuwd. Dat de inhoud voor meer achtergrondinformatie wordt ge-bruikt is plezierig, echter de vorm is nu te buitensporig voor mijn verzamelmap! Niet onoverkomelijk maar toch wel jammer voor mijn nog lege verzamelmapjes. Wanneer zijn de nieuwe, aangepaste verzamelmapjes bestelbaar?
Hartelijke groeten,
A.J. O.

[antwoord KNRM]

Geachte heer O, 

Op veler verzoek heeft de KNRM besloten een verzamelband voor het nieuwe formaat De Reddingboot in productie te nemen. Daarom treft u bij de bestellijst van de kerstactie ook de mogelijkheid om een verzamelband te bestellen waarin de nummers vanaf oktober 2009 passen. 
De KNRM biedt voortaan haar donateurs eens per jaar de gelegenheid om deze verzamelmap aan te schaffen voor  ¤ 17,50 per stuk. 

Hoi KNRM

Op 5 mei 2010 hebben wij een vervelend ongeluk gehad met onze zeilboot 

bij Elburg. Een gebroken keerkoppelingkabel (wordt de motor jaarlijks 

onderhouden …), precies toen we achteruit wilden slaan om weer van de 

noordzijde van de brug en remmingwerk weg te varen. Boot schoot dus 

in z’n vooruit. Met een flink windje op de kont is een boot van vier ton niet 

meer met de hand te stoppen. Brug zelf ontweken, maar in de poging om 

nog weg te draaien de betonnen zijkant in de draai geraakt. Neusje van 

de zeilboot eraf. De boot is voor ons heel belangrijk, dus we waren nogal 

ontdaan. En dan druk ik mij zachtjes uit … 

Twee jongetjes in een rubberbootje hebben ons bij de KNRM-steiger afgele-

verd, ze waren zo weer weg en we hebben ze niet meer kunnen bedanken... 

Net toen we daar aanlegden kwam er een collega van jullie aanlopen. De 

mannen hebben ons zeer goed opgevangen en e.e.a. voor ons geregeld, 

want wij waren op weg naar een bruiloft van mijn zwager (de volgende dag 

ging hij trouwen in Harderwijk). Onze dank is zeer groot. 

Wij wilden graag een extra bijdrage doen ten gunste van het station in 

Elburg. We hebben niet veel, maar onder het mom van alle beetjes helpen, 

heb ik zojuist € 75 overgemaakt. Ik zal ze zelf ook nog een kaartje sturen als 

ons bootje weer vaart.

Heel veel zeilgroeten van J., T. en B. A.
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op bezoek In eLburg
reddIng op de rAndmeren
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elburg had 101 jaar geleden al een 
reddingboot: een ijsvlet. deze roeiboot 
had glij-ijzers zodat de bemanning kon 
kiezen uit roeien of op klompen-met-
spijkers de boot over het ijs duwen. 
In 2002 kwam er in elburg een echt 
knrm-reddingstation.

Het nog gloednieuw ogende 
botenhuis drijft aan het Sip 
Wiebengaplein. Deze naam is 
een spontaan eerbetoon van de 
Elburgse redders aan de oud-
KNRM-directeur. “We hebben 
veel aan hem te danken, een 
bijzondere man die ons veel heeft 
geleerd”, vertelt schipper Arjen 
de Gunst. Zijn eigen rol in het 
reddingswezen gaat ook al een 
paar jaar terug: “Toen ik een jaar 
of tien was, richtte ik met een paar 
vriendjes de Koninklijke Elburgse 
Redding Maatschappij op, de 
KERM. Onze boot bouwden we 
van een oude deur. Verder dan de 
rietkragen kwamen we niet.” 

wendbAAr 
Rond 2001 werd besloten om 
aan de randmeren ook KNRM-
reddingstations op te richten. 
Ook tussen de Ketelbrug en 
de sluis bij Nijkerk. De Gunst 
en zijn vrienden meldden zich 
vanzelfsprekend als eersten na een 
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geen huIzenhoge zeeën
mAAr weL veeL reddIngen In eLburg

op bezoek In eLburg

oproep in de krant. De KNRM 
plaatste een materiaalcontainer, 
en in Engeland werd de Orca 
gekocht, een gebruikte RIB van 
de Tornadoklasse. Begin juli werd 
deze vervangen door de Evert 
Floor, de nieuwe reddingboot van 
de Nikolaasklasse. “Een geweldig 
schip. Groter, wendbaarder en 
krachtiger”, oordeelt de schipper.
De wendbaarheid van de negen 
meter lange aluminium boot 
wordt gedemonstreerd door de 
25-jarige Aalt van Putten. Hij 
draait bijna achteloos een rondje 
om een rode boei. Daarbij blijft 
de boei voortdurend, op hooguit 
tien centimeter afstand, op precies 
dezelfde plek naast de boeg van 
de boot. “Ook onze opstappers 
moeten de boot kunnen besturen. 
Dus we laten iedereen oefenen”, 
zegt plaatsvervangend schipper 
Herrald Hulst. 

beStAAnSrecht 
Maar wat moet je met een red-
dingstation aan zo’n zoutloos 
randmeer? De vaargeul is nauwe-
lijks vijfentwintig meter breed en 
een handjevol meters diep. De rest 
van het meer is hooguit ander-
halve meter diep. Wat kan daar 
nu misgaan? “Dat is de precies 
de vraag die we hier tot vervelens 
toe mogen beantwoorden”, lacht 
Herrald. Opstapper Aalt vult aan: 
“Stoere verhalen over huizenhoge 
zeeën kunnen we niet vertellen. 
In het begin bestond er bij andere 
hulpdiensten hier in de omge-
ving ook wel enige weerstand 
tegen onze komst. Maar intussen 
hebben we ons bestaansrecht 
ruimschoots bewezen en werken 
we prima samen met de andere 
diensten”, zegt Aalt. 

pAnIek
Jaarlijks rukt de Elburger redding-
boot circa vijftig keer uit. Heel 
vaak voor vastgelopen jachtjes. 

“Watersporters helpen elkaar veel 
minder dan je zou verwachten”, 
moppert schipper Arjen. “Veel 
jachtjesschippers realiseren zich 
ook niet dat bij een straffe zuid-
westenwind ook op het ondiepe 
Veluwemeer de golfhoogten snel 
oplopen - tot anderhalve meter. 
De meeste bootjes zijn daar wel 
tegen opgewassen, veel schip-
pers niet. Dan ontstaat paniek 
aan boord en doen mensen soms 
precies de verkeerde dingen. Een 
snelle reddingboot kan dan het 
verschil maken tussen zinken (en 
erger) of boven water blijven.”

onderkoeLd
Echte ‘nood-en-dooduitrukken’ 
komen natuurlijk ook voor. 
Zoals enkele jaren geleden met 
drie kinderen van hooguit tien 
in een rubberboot. De buiten-
boordmotor sloeg af, het werd al 
donker, ze hadden geen redding-
vesten aan en de rubberboot liep 
langzaam leeg. Met een bijna lege 

gsm konden ze nog net via 112 
alarm slaan. “We vonden ze vlak 
voordat het bootje onder water 
verdween. Ik vraag me wel eens af 
of sommige ouders zich nog wel 
verantwoordelijk voelen voor hun 
kinderen”, zegt Arjen, die verder 
verhaalt van bierdrinkende stoere 
binken met motorpech. “Het leek 
niet ernstig, maar de zon ging 
onder. Die jongens raakten door 
de wind onderkoeld. Ze waren 
heel blij dat wij er snel waren.”

vAkAntIetIjd
Op een oefenavond begin augus-
tus is slechts een handjevol van 
de operationele ploeg van zestien 
man aanwezig. Dat demonstreert 
het probleem van station Elburg. 
Het toeristenseizoen is het drukst 
maar de bemanning gaat ook zelf 
op vakantie. “Dit zijn eigenlijk de 
enige twee weken per jaar dat het 
moeite kost om steeds voldoende 
mensen paraat te hebben. Dan 
doe ik een beroep op bijvoorbeeld 

onze helpers aan de wal. Mensen 
die niet meer operationeel zijn 
omdat ze bijvoorbeeld ouder  
dan 55 zijn. Die mensen kennen 
het klappen van de zweep, dus 
kunnen gemakkelijk invallen”, 
vertelt Arjen. 

SchAAtSkLASSIeker
Geen woeste brandingen en ver-
raderlijke stromingen bij Elburg. 
Wel bijzondere operaties. Jaren 
terug maakte een ballon een 
noodlanding in het Veluwemeer. 
Opvarenden, mandje en ballon 
werden geborgen. Aan één van  
de leukere klussen, afgelopen 
winter, kwam trouwens geen  
boot te pas. De voltallige beman-
ning assisteerde op 14 januari 
bij een schaatsklassieker op het 
Veluwemeer. Ze deden EHBO-
hulpverlening en andere hand-en-
spandiensten. “In vol ornaat. Met 
onze overlevingspakken en red-
dingvesten aan hadden wij het echt 
niet koud”, lacht Aalt van Putten.
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“veeL jAchtjeSSchIpperS reALISeren zIch 
nIet dAt de goLfhoogten bIj een StrAffe 
zuIdweStenwInd ook op het ondIepe 
veLuwemeer SneL kunnen opLopen”   
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Logboek junI juLI Aug
De MeeSt ACtUeLe reDDINGrAPPorteN VINDt U oP www.kNrM.NL

VLIeLAND/terSCheLLING_ 
13 jULI_2010_INzet reDDINGboteN  
hUIbert DIjkStrA eN GrAAf VAN byLANDt

...koSte wAt koSt De oVerkANt hALeN
oM    500 te INNeN Voor het GoeDe DoeL ...

de zomer van 2010 laat zien dat de knrm niet alleen mensen redt op zee,  
maar ook hulp biedt op andere manieren. een greep uit de hulpverleningen  
van afgelopen zomer. 
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vIA de AchtertuIn
In Enkhuizen werden op 20 juni de 
reddingboten Watersport en Rien 
Verloop opgeroepen om de ambu-
lancedienst te assisteren. Een vrouw 
was in het souterrain van haar huis 
ongelukkig ten val gekomen. Het 
souterrain was alleen te bereiken via 

de achtertuin, die aan het water van 
de Binnenhaven grenst. In overleg 
met het ambulancepersoneel werd 
besloten dat de Watersport de 
patiënt naar het KNRM-boothuis zou 
brengen. Daar stond de ambulance 
klaar om de patiënt naar het zieken-
huis te brengen. 

wég Auto 
Reddingstation Neeltje Jans rukte 
uit voor een man die zijn sportvis-
boot vanaf een trailerhelling bij de 
Roompotsluis te water wilde laten 
om te gaan vissen. Hij had dat al vele 
malen gedaan, maar deze keer ging 
het niet goed. Het bootje lag net 
in het water en de man wilde het 
vastmaken, toen de trailer mét auto 
in het water verdween. De man kon 
zelf nog maar net vanuit het water 
in zijn boot kruipen. De bemanning 
van de reddingboot Koopmansdank 
ontfermde zich over de man en nam 
het bootje mee naar het redding-
station. Duikers van de brandweer 
probeerden de auto te vinden, maar 
dat lukte niet. Met behulp  van 
sonarapparatuur heeft Rijkswater-
staat die middag de auto met trailer 
gelokaliseerd, waarna duikers ze 
konden bergen. De man is door de 
politie naar zijn vakantiestekje in 
Zeeland gebracht.  

gevAArLIjke brug 
Bruggen zijn geliefde objecten om 
vanaf te springen bij zomers zwem-
weer. Vaak gaat het goed, maar een 
sprong van de vijftien meter hoge 
Zwijdrechtse Brug door twee jonge 
mannen liep begin juli niet goed 
af voor een van hen. Om 18.40 uur 
kwam op 8 juli bij reddingstation 
Dordrecht de melding dat een van 
de twee mannen niet boven water 
was gekomen na de sprong. De 
reddingboten DRB 49 en KBW 1910 
begonnen met zoekslagen in het 

gebied rond de bruggen. Intussen 
zochten duikers van de brandweer 
de man onder de bruggen. Na on-
geveer twintig minuten vonden de 
duikers de man en brachten hem in 
kritieke toestand aan boord van een 
boot van Rijkswaterstaat. De beman-
ning van reddingstation Dordrecht 
assisteerde het team van de inmid-
dels gearriveerde traumahelikopter 
bij de reanimatie. Dat mocht echter 
niet meer baten. KNRM-station Dor-
drecht sluit zich van harte aan bij de 
waarschuwing van de politie: “Er kan 
niet genoeg gewaarschuwd worden 
hoe gevaarlijk het is om van brug-
gen af te springen. De hoogte, de 
stroming en het scheepvaartverkeer 
zijn factoren die levensgevaarlijk zijn. 
Laat een ieder gewaarschuwd zijn en 
kiezen voor verkoeling en vertier in 
de daarvoor bestemde recreatievoor-
zieningen.”

bIjenSteek
In Eemshaven voer de reddingboot 
Jan en Titia Visser op 12 juli uit voor 
een medische evacuatie.  Een van 
de opvarenden van een jacht had 
een bijensteek opgelopen met  een 
heftige allergische reactie als gevolg. 
Met ambulancepersoneel aan boord 
voer de Jan en Titia Visser uit. De 
patiënt werd aan boord gestabili-
seerd en vervolgens naar Eemsha-
ven gebracht, waar de ambulance 
klaarstond om de patiënt naar het 
ziekenhuis te brengen. 

zwemmer begeLeIden 
Op 13 juli voeren de reddingboten 
Graaf van Bylandt en Huibert Dijkstra 
uit na een oproep dat een vissers-
boot bij boei SM4 een zwemmer had 
waargenomen. Een plaats waar je 
normaal gesproken geen badgasten 
tegenkomt. Uit het logboek van de 
schipper: “Het bleek te gaan om een 
zwemmer die voor een wedden-

schap van € 500 van Terschelling 
naar Vlieland moest zwemmen. 
Dit bedrag wilde hij schenken aan 
een goed doel. Op verzoek van de 
Verkeerscentrale Brandaris moesten 
wij de man uit het water halen, 
maar deze wilde koste wat kost zijn 
zwemtocht afmaken om zijn geld te 
innen. Daarom hebben wij de man 
met de Huibert Dijkstra begeleid 
naar het strand van Vlieland.” De 
truck van het reddingstation heeft 
de man vervolgens naar het boothuis 
gebracht. 

verwArd
Op 17 juli wordt reddingstation Vee-
re gealarmeerd voor een medische 
evacuatie. Een vrouw heeft alarm ge-
slagen omdat zij zich zorgen maakt 
over haar 58-jarige broer die met zijn 
twee dochters en een kat aan het 
zeilen is. Zij heeft de man die avond 
aan de telefoon gehad en vindt hem 
verward. Omdat zij inschatte dat de 
meisjes niet in staat zouden zijn in te 
grijpen, heeft ze om een ambulance 
gevraagd. De reddingboot Oranje 
vaart uit met ambulancepersoneel 
aan boord. Bij aankomst blijkt de 
man een gevaarlijk hoge bloeddruk 
te hebben. Opname in een zieken-
huis is noodzakelijk. De man wordt 
met dochters naar het ziekenhuis 
gebracht. De kat gaat tijdelijk met 
een opstapper mee en het zeiljacht 
wordt door twee andere opstappers 
naar het reddingstation gevaren. De 
man bleek achteraf een lichte TIA ge-
had te hebben. De familie is als dank 
voor de hulp van de KNRM donateur 
geworden. 

de knrm IS er voor Iedereen



14 de reddIngboot verslag 209

twee man aan boord genomen. 
Eén van hen is onderkoeld, de an-
dere maakt het goed. Kort daarna 
ontvangen we het bericht dat de 
derde kajakker ook terecht is.  
’s Avonds zijn alle kajakkers weer 
met elkaar herenigd.” Een paar 
dagen later hebben de kajakkers 
zich gemeld op het reddingstation 
en zijn de dankbare watersporters 
allemaal donateur geworden.

drenkeLIng vAn tAnker 
overLeden
DIVerSe StAtIoNS_2 jULI 
2010_wIND VArIAbeL 1_
INzet DIVerSe reDDING-
boteN eN –VoertUIGeN.
De onder Griekse vlag varende 
tanker Maran Lyra – 328 meter lang 
– meldde aan het Kustwachtcentrum 
dat een Filippijnse opvarende over 
boord was gevallen. Vanuit Sche-
veningen, Hoek van Holland en Ter 
Heijde voeren diverse reddingboten 
uit. Het was een rustige nacht: weinig 
deining en wind, bijna doodtij en  
een heldere maan. 
De Verkeerscentrale Hoek van Hol-
land werd aangewezen de actie te 

coördineren. Deze heeft voor alle 
schepen een zoekgebied toegewe-
zen om de drenkeling te vinden.  
Met resultaat. Iets na vieren meldde 
de reddingboot Kitty Roosmale 
Nepveu uit Scheveningen dat zij 
de drenkeling gevonden hadden 
en direct met de reanimatie waren 
gestart. Vervolgens zijn twee artsen 
van de Koninklijke Marine, wier schip 
toevallig in de buurt was, opgehaald 
om de drenkeling te behandelen.  
De Scheveningse reddingboot  
stoomde op volle snelheid naar de 
haven om de drenkeling over te 
geven aan de ambulancedienst. 
Bij aankomst in Scheveningen heb-
ben de artsen helaas het overlijden 
moeten vaststellen.

brAnd AAn boord!
hArLINGeN_10 jULI 2010_
wIND  w3_INzet reDDING-
boot wIeCher eN jAP  
VISSer-PoLItIek 
Brand aan boord. Met deze melding 
werd de bemanning van Harlingen 
opgepiept. De brandende motor-
kruiser, liggend tegen een zandplaat 

brAnd AAn boord!
hArLINGeN_10 jULI 2010_wIND w3
_INzet reDDINGboot wIeCher eN 
jAP VISSer-PoLItIek 

kAjAkkerS In  
probLemen
DeN heLDer_13 jUNI 2010_
wIND N3_INzet reDDING-
boteN joke DIjkStrA eN 
frANCINe kroeSeN
Tijdens een rondje Razende Bol 
verliezen negen kajakkers elkaar 
uit het oog door de hoge bran-
ding. Diverse kajakkers slaan 
om en komen met moeite weer 
overeind. Twee kajakkers raken de 
groep kwijt; één van hen wordt 
zeeziek en raakt onderkoeld. 
Gelukkig heeft de andere pedde-
laar een portofoon bij zich en slaat 
alarm bij de Kustwacht. De red-
dingboten van Oudeschild en Den 
Helder en de waterpolitie schieten 
te hulp. Zes kajakkers hebben zich 
op dat moment al op het strand 
van Texel verzameld, drie zijn er 
nog zoek. In het smalle Molen-
gat staat een hoge branding. De 
reddingbootschipper besluit om 
de gronden heen te varen om de 
kajakkers te bereiken. Uit het log-
boek van de schipper: “De exacte 
positie konden we met de VHF-
peiler bepalen. Daarna hebben we 

twee ArtSen vAn de 
mArIne, wIer SchIp 
toevALLIg In de buurt 
wAS, behAndeLden  
de drenkeLIng

lees verder op pagina 18
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weStkAPeLLe_18 AUGUStUS 2009_
wIND zw3_INzet reDDINGboot ULy  

Soms vallen er zóveel puzzelstukjes tegelijk 
op zijn plaats dat het zelfs voor een nuchtere 
Zeeuw moeilijk is te blijven volhouden dat 
dingen ‘zomaar’ gebeuren. “Ik weet het 
niet”, zegt Jordy Conté schouderophalend. 
“Je kunt erover filosoferen. Maar filosoferen 
en de KNRM is geen combinatie …”

En dus laat hij het erbij, de 34-jarige opstap-
per. Of beter gezegd: voormalig opstapper, 
want Conté vaart als gevolg van een medische 
ingreep niet langer mee op de reddingboot Uly. 
“Enkele maanden voor de bewuste dag had 
ik bij de ploeg aangegeven dat het varen voor 
mij niet langer ging. Mijn evenwichtsorgaan is 
aangetast en daardoor word ik zelfs bij het vlak-
ste zeetje al zeeziek. Ik voelde me aan boord 
niet langer comfortabel en twijfelde aan mijn 
meerwaarde. Voor mij reden om er – met pijn in 
het hart – mee te stoppen.” Jordy bleef echter 
aan het reddingstation verbonden, als helper 
aan de wal. 
“Tot die dag …”, verzucht hij. “Ik was op het 
strand, toen om 13.15 uur de pieper ging. 
Binnen twee minuten was ik in het boothuis. 
Ik maakte de boot klaar voor vertrek en wilde 

net van boord springen, toen de bemanning 
mij met klem vroeg te blijven. Er was volgens de 
Kustwacht sprake van ‘een boot met gehandicap-
ten en een epileptische aanval’. Vanwege mijn 
medische kennis wilden mijn maten dat ik bleef. 
Ik heb niet nagedacht en geroepen dat ze gas 
moesten geven!”
Eenmaal aan boord van het jacht zag Jordy al 
snel dat er meer aan de hand was dan epilepsie. 
Een man van rond de zestig lag aan dek. Hij en 
zijn vrouw hadden beiden een lichamelijke han-
dicap. “De man reageerde nergens meer op. Niet 
op praten, niet op pijnprikkels. Het enige waren 
zijn ogen. Die ogen … ik zal ze mijn leven lang 
niet meer vergeten. Die ogen schreeuwden ‘help 
me, help me’. We bestelden een helikopter voor 
transport naar het ziekenhuis en zoals te ver-
wachten viel, begon ik mij niet goed te voelen. 
Ik zei tegen de jongens dat ik van boord wilde, 
maar zij lieten mij in klare taal weten dat ik niet 
van boord ging en moest véchten. De jongens 
hadden gelijk en bij mij ging er toen een knop 
om. Ik ben vanaf dat moment onophoudelijk met 
de man bezig geweest.”
Nadat de man, bij wie Jordy een hersenbloeding 
vermoedde, in de helikopter lag, sprak de maat 
van Jordy de vrouw aan. De vrouw wilde aan 
boord blijven. “Ties zei haar dat ze beter mee kon 
gaan, omdat wij anders niet konden garanderen 

dat ze haar man ooit nog levend terug zou zien. 
Pas tóen drong ook bij haar de ernst van de situ-
atie door en ging ze in allerijl mee in de heli.” 
In de weken die volgden hoorde Jordy niets van 
de afloop. “Natuurlijk schiet het met regelmaat 
door je hoofd, maar ik wilde het ziekenhuis niet 
bellen. Wij hadden ons werk gedaan. Daarna 
moet je het overgeven.” En dus bleef het stil. 
Totdat Jordy aan het koffieschenken was  
tijdens Reddingbootdag, negen maanden na  
de bewuste dag. “Ik hoorde een vrouwenstem 
die twee koffie bestelde en aansluitend zei: 
‘Kijk Chris, dit is ‘em …’ Ik keek op en leek als 
door de bliksem getroffen, want pal voor mij 
stonden ‘de ogen’.” 
Jordy riep zijn maten en nam de mensen mee 
naar het bemanningsverblijf, weg uit de drukte 
van Reddingbootdag. “We hebben lang gepraat, 
wat voor ons beiden heel emotioneel was.  
De mensen waren ons dankbaar, en ik heb steeds 
maar één ding tegen de jongens geroepen:  
‘Hier doen we het voor!’” Jordy zelf vindt het  
ook nog steeds een wonderlijk verhaal. De 
voormalige opstapper die niet mee zou, tóch 
meeging, een sleutelrol vervulde bij de redding  
(zijn diagnose hersenbloeding bleek achteraf 
juist) en een klein jaar na dato de bevestiging 
kreeg van zijn goede werk. “Ach, het onver-
wachte. Dat is reddingwerk op z’n mooist!”

redder jordy conté
“DIe oGeN zAL Ik 
MIjN LeVeN LANG 
NIet Meer VerGeteN”
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prInS hendrIk
Lengte  20,37 meter

Breedte  4,05 meter

diepgang  1,42 meter

Vermogen   144 pK

SneLheid  10 Knopen

opnameCapaCiteit geredden  40 - 50

Bemanning  4

indienStSteLLing   1951 - 1996
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De N.V. Stoomvaartmaatschappij schonk aan Koningin Wilhelmina een  
nog te bouwen reddingboot, ter gelegenheid van haar 50-jarig regerings-
jubileum in 1948. De Koningin schonk de boot op haar beurt aan de KNRM 
(toen nog KNZHRM) en noemde hem naar haar in 1934 overleden echtge-
noot. Van 1951 tot 1969 bewees hij goede diensten bij reddingstation Den 
Helder. Daarna werd de Prins Hendrik tot 1996 reserveboot van de KNRM.  
In totaal zijn met deze boot 472 acties ondernomen en werden 728 schip-
breukelingen gered. Sinds 1996 doet de Prins Hendrik dienst als museum-
boot bij het Nationaal Reddingmuseum in Den Helder.
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net buiten de vaargeul Boontjes, 
was  makkelijk te vinden: zwarte 
wolken gaven de locatie exact aan. 
De bemanning van de motorkrui-
ser had zich op de zandplaat in 
veiligheid gebracht. Bij aankomst 
van de reddingboot Wiecher en Jap 
Visser-Politiek werd de bemanning 
aan boord genomen. Het bergings-
vaartuig Typhoon was snel ter 
plaatse en begon direct met blussen. 
Het blussen was een lastige klus. De 
reddingboot bracht de opvarenden 
van het motorschip. Uiteindelijk 
lukte het met hulp van de Harlinger 
brandweer het vuur te doven, maar 
kon niet worden voorkomen dat het 
jacht geheel uitbrandde. 

coASter mAAkt wAter 
voor goeree
DIVerSe StAtIoNS_ 
26 jULI 2010_wIND Nw4_
INzet reDDINGboteN 

jeANINe PArqUI, 
kooPMANSDANk eN 
ANtoINette
Een aanvaring rond 2.40 uur tussen 
de kotter Goeree 27 en kustvaarder 
Janina uit Kingstown. De Janina lag 
voor anker in het ankergebied en 
de GO27 was onderweg naar de 
visgronden. De Janina maakte na 
de aanvaring water en dreigde te 
zinken. De Kustwacht gaf daarom 
groot alarm en de reddingboten 
Jeanine Parqui van Hoek van Hol-
land, de Antoinette van Stellendam 
en de Koopmansdank van Neeltje 
Jans werden te hulp gevraagd met 
hoge prioriteit. Uit het logboek van 
de schipper van de Antoinette: “Toen 
we aankwamen stond de beman-
ning van de coaster al klaar in overle-
vingspakken om van boord te gaan. 
We hebben gelijk vijf personen van 
boord gehaald en twee opstappers 
overgezet met een bergingspomp. 
Ook de Koopmansdank zette drie 

opstappers met een bergingspomp 
over en de mannen begonnen met 
het leegpompen van de machineka-
mer die intussen al vol water stond. 
Ook de reddingboot van Hoek van 
Holland zette een pomp over. Het 
water in het scheepsruim zakte 
en het schip leek wat omhoog te 
komen, maar de coaster maakte nog 
steeds slagzij. Na enkele uren namen 
sleepboten de klus over. De GO27 
had wel wat schade, maar kon op 

eigen kracht terug naar de haven 
van Stellendam. Er deden zich geen 
persoonlijke ongelukken voor.”

zeILjAcht frIdA In  
probLemen 
kAtwIjk eN 
SCheVeNINGeN_15 AUGUStUS 
2010_wIND NNw 7_INzet 
reDDINGboteN De reDDer eN 
kItty rooSMALe NePVeU
Het zeiljacht Frida was zondagmor-
gen vertrokken uit de haven van 
IJmuiden en onderweg naar Stellen-
dam. Voor de Katwijkse kust brak het 
roer en raakte het scheepje stuurloos. 
De windkracht was 7 beaufort, de 
golfhoogte ongeveer drie meter. De 
Engels sprekende bemanning gaf 
hierop een noodoproep. Rond 15.00 
uur was reddingboot De Redder uit 
Katwijk ter plaatse en zette twee 
opstappers over. Er werden inmiddels 
windstoten gemeten tot 8 beaufort. 
Bij de eerste sleeppogingen brak 
de mast van de Frida en viel in zee. 
Nadat de mast was geborgen, kon 
de sleepverbinding worden hersteld. 
De drie opvarenden werden uit 
veiligheidsoverwegingen op De Red-
der overgezet. De Frida werd met 
hulp van de Scheveningse redding-
boot Kitty Roosmale Nepveu naar 
de jachthaven van Scheveningen 
overgebracht. 

zeILjAcht frIdA In probLemen 
kAtwIjk eN SCheVeNINGeN_15 AUGUStUS 2010_wIND NNw7_ 
INzet reDDINGboteN De reDDer eN kItty rooSMALe NePVeU

coASter mAAkt wAter voor goeree
DIVerSe StAtIoNS_26 jULI 2010_
wIND Nw4_INzet reDDINGboteN jeANINe PArqUI, 
kooPMANSDANk eN ANtoINette
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Lemmer
Ondanks de weerswaarschuwingen 
door het KNMI en het feit dat de bui 
ver van tevoren zichtbaar was, waren 
er toch mensen die in plaats van de 
beschutting van een haven op te 
zoeken, ervoor kozen om voor anker 
te blijven liggen. 
Aan het begin van de avond zakte 
het water flink, daarna steeg het 
even snel. De zware onweersbui die 
over het IJsselmeer trok, zorgde bij 
het KNRM-boothuis in Lemmer voor 
een ongekend hoogteverschil van 
ongeveer anderhalve meter in slechts 
twee uur tijd. Een twaalf meter lange 
Lemsteraak en een zeiljacht, type 
Marieholm 26, strandden op het 
Postmastrandje nabij de Prinses Mar-
grietsluis. De platbodem lag hoog en 
droog en ook de Marieholm lag op 
zijn romp op het zand, met kniehoog 
water om de boot. Naast het zeiljacht 
stond het Duitse echtpaar met de 
zwemvesten aan. Het echtpaar werd 
met onderkoelingsverschijnselen 
naar het boothuis gebracht. 

Ijmeer en rAndmeren
Uit Durgerdam kwam een melding 
van een losgeslagen jacht. Bij Pampus 
gebeurde hetzelfde en liep een jacht 
op de keien. Bij het eiland Hooft in 
het IJmeer werd een kajuitzeiljacht 
door een golf opgetild en op z’n kiel 
op de kant gezet. Het tentenkamp 
van een scoutinggroep waaide plat. 
Iedereen werd opgevangen in een 
vrachtschip dat daar ook aange-
meerd lag.  Bij het eiland Dode Hond 
op het Eemmeer raakten vijf boten 
door de golfslag ernstig beschadigd, 
waarbij sommige schepen gaten in 
de romp boven de waterlijn had-
den. Het dek van een zeiljacht was 
gekraakt, verstagingen losgerukt en 
zeerelingen afgebroken of verbogen 

tot plat op het dek. Eén zeiljacht 
zonk, de opvarenden hebben in 
het water gelegen en zijn door om-
standers aan de kant geholpen. De 
reddingboot heeft deze opvarenden 
bij de reddingpost van reddings-
brigade Blaricum gebracht, waar 
ze opgevangen werden. Ook de 
reddingsbrigades aan de Randmeren 
hadden handen vol werk aan alle 
noodmeldingen.

mArken
Toen de harde wind en regen in 
combinatie met onweer losbarstten 
zorgde dit voor paniek aan boord 
van enkele schepen die bij de Bukdijk 
voor anker lagen. Een aantal schepen 
belandde op de dijk. De redding-
boten Frans Verkade en Hendrik 
Jacob van Marken zijn samen met 
reddingboot Simac van station War-
der uren op het water geweest om 
deze schepen te helpen. De overige 
schepen die voor anker lagen, zijn 
dringend verzocht om een veilige 
haven te zoeken. 

StormnAcht zorgt voor veeL werk
In de nacht van 10 op 11 juli sloeg het weer in nederland ineens om.  
de knrm beleefde een drukke nacht. een impressie van de meldingen.
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NoorDwIjk_14 jUNI 2010_wIND N5_
INzet reDDINGboot PAUL johANNeS

Bas Colombijn en Annemarie Stomphorst  
varen altijd samen. Toen Annemarie op  
14 juni 2010 aan boord een ongeval kreeg 
en hulp nodig had, terwijl het schip te keer 
ging, had Bas de boel even niet onder  
controle. “Gelukkig schoot de KNRM te  
hulp. Wat een verademing.” 

Die dag besloot Bas na vier uur steken tegen de 
wind in de zeilen te strijken en de motor bij te 
zetten, zodat hij even kon bijkomen. Hij legde 
zijn scheepje voor de kust van Noordwijk aan Zee 
met de kop in de anderhalf meter hoge golven. 
Hierdoor maakte het scheepje rake klappen en 
kwam er veel buiswater over. Bas riep naar  
Annemarie of ze zijn jas wilde pakken. Dat  
was het begin van hectische en – volgens eigen 
zeggen – shockerende momenten.
Annemarie: “Ik bukte om in de kajuit Bas’ jas te 
pakken, toen plotseling de boot werd opgetild 
door een hoge zee. Ik werd gelanceerd en sloeg 
met mijn arm tegen een kastje. Ik dacht dat ik er 
dwars doorheen vloog en had direct het gevoel 
dat mijn arm eraf was”, vertelt Annemarie 
tweeënhalve maand na dato. “Dat laatste bleek 

gelukkig mee te vallen. Ik had mijn arm nog, 
maar wist heel zeker dat het niet goed zat.” 
Bas hoorde de klap vanuit de kuip en ging direct 
kijken. “Annemarie lag op de grond. Heel onge-
lukkig. Ik heb haar benen onder haar vandaan 
getrokken en kussens in haar rug gelegd. Ook 
wilde ik een mitella aanbrengen, maar dat 
mislukte telkens. Het schip ging tekeer en ik 
was onrustig. Gewoon omdat ik de situatie niet 
langer onder controle had. Mijn zeilmaatje was 
uitgevallen en ik wist niet hoe het zou aflopen. 
Annemarie zei dat ik de hulpdiensten moest 
roepen.” 
De RMD-arts stelde Bas een aantal vragen, om 
zodoende de situatie te kunnen beoordelen. 
“Dat deed de man geweldig. En toch werd ik er 
kriegelig van. Ik wilde geen vragen beantwoor-
den; er moest áctie komen. Annemarie moest zo 
snel mogelijk van boord en naar een ziekenhuis.”
Enkele minuten later zag Bas op het strand van 
Noordwijk de bootwagen komen aanrijden. “Ik 
lag twee mijl uit en kon alles zien. Het was héél 
vreemd om te bedenken dat die actie op het 
strand voor ons bedoeld was.” Volgens Anne-
marie was de reddingboot er snel. “In no time 
stonden er twee mannen in de kajuit. Twee grote 
kerels. Alles was groot. Grote laarzen, grote ves-
ten, alles. En toch was het geen moment intimi-

derend. Gewoon omdat ze zo geweldig waren. 
Zó rustig. En tegelijkertijd zó doortastend.”
Bas knikt. “Door hun aanwezigheid keerde ook 
bij mij de rust weer terug. Te meer daar zij alles 
deden, maar mij het gevoel bleven geven dat ik 
de schipper was. Ik kan het niet precies verwoor-
den, maar hun doen en laten was een verade-
ming.” Annemarie werd van boord gehaald en 
met de reddingboot naar de kust gevaren, waar  
een ambulance stond te wachten. Die bracht 
haar naar het ziekenhuis, waar meerdere breu-
ken in de arm werden geconstateerd. Bas kreeg 
gezelschap van een opstapper bij zijn terugtocht 
naar Scheveningen. “En eenmaal in Schevenin-
gen werden we door een van de Noordwijkse 
redders met de auto opgepikt en naar het Leidse 
ziekenhuis gereden. Ik bedoel maar: waar maak 
je dat nog mee?”
Toen de ergste schrik voorbij was, stuurde het  
stel een bedankbrief naar de KNRM. “Vinden 
wij niet meer dan logisch. Je wilt die mannen – 
hoe eenvoudig misschien – toch bedanken.  
Iets waar in de hectiek van de dag geen tijd  
voor was.” Het stel schrikt als ze horen dat het 
sturen van dergelijke brieven een uitzondering 
aan het worden is. “Is dat zo? Absurd! Deze 
mannen verdienen beter. Wij zullen nog vaak 
aan ze denken.”

AnnemArIe StomphorSt
“Ik hAD DIreCt het 
GeVoeL DAt MIjN  
ArM erAf wAS…”
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12-jArIg meISje  
breekt been
oUDDorP_14 jUNI 2010_wIND 
w2_INzet kUSthULPVerLe-
NINGSVoertUIG

Ouddorp kreeg een oproep om te 
assisteren bij een ongeval op het 
strand. Inzet van het KHV van de 
KNRM was handiger dan een jeep 
van de brandweer, omdat het KHV 
ingericht is op gewondenvervoer. 
Het bleek te gaan om een 12-jarig 
meisje dat ongelukkig was geval-
len bij het skimboarden en daarbij 
mogelijk haar been op twee plaatsen 
had gebroken. Het meisje werd op 
het strand gestabiliseerd en met 
het KHV getransporteerd naar de 
klaarstaande ambulance. 

noodLAndIng 
LuchtbALLon In duInen
kAtwIjk AAN zee_1 jULI 2010_
wIND N01_ INzet kUSthULPVer-
LeNINGSVoertUIG 

Vanwege het honderdjarige bestaan 
van de Oranjevereniging stegen er, 
verdeeld over drie avonden, ruim 
25 luchtballonnen op. Een van die 
vluchten was van korte duur: de bal-
lon schampte een duintop. Niet veel 
later meldde de ballonvaarders dat 
twee luchtballonnen op het strand 
gingen landen. Voor de KNRM reden 
genoeg om zich preventief met het 
kusthulpverleningsvoertuig te mel-
den. Eenmaal ter plaatse bleken de 
twee luchtballonnen al veilig geland 
op het fietspad van Katwijk naar de 
Wassenaarseslag. De medewerkers 
van het KHV hebben bij beide lucht-
ballonnen de passagiers geholpen bij 
de opruimwerkzaamheden. 

kuSthuLpverLenIngSvoertuIg In ActIe
het hele jaar door is de knrm ook op het strand actief voor hulpverleningen. hiervoor worden 
kusthulpverleningsvoertuigen (khv’s) ingezet. deze voertuigen worden gebruikt voor meerdere taken: 
transport en lancering van kleine reddingboten, communicatie- en navigatieondersteuning bij zoekacties, 
en transport van gewonden van plaatsen die ontoegankelijk zijn voor ambulances. 

noodLAndIng 
LuchtbALLon In duInen
kAtwIjk AAN zee_1 jULI 2010 
_wIND No1_INzet kUSthULP- 
VerLeNINGSVoertUIG
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de natuur in de monding van de westerschelde heeft vrij 
spel. het getij is fel. reddingbootschipper marcel van den 
nieuwendijk vertelt hoe je als pleziervaarder veilig in de 
haven van breskens komt. 

veILIg overSteken 
 voor breSkenS

Blijf zuidelijk van de 
groene betonning 
van de Wielingen

Als er zeeschepen door de Sardijngeul 
komen, flikkert er een geel licht op de 
radartoren (grijs, rode top), west van de 
Koopmanshaven.

breSkenS

In veILIge hAven breSkenS

mArceL   
vAn den nIeuwendIjk
is sinds 2007 een van de be-
roepsschippers van de KNRM. 
Voordat hij in Breskens kwam 
werken, was hij vijf jaar  
opstapper in Stellendam.  
De zee zit Marcel echter al 
langer ‘in het bloed’, want 
van oorsprong was hij visser. 
Over zijn werk voor de KNRM 
zegt hij: “Dit is geen vak, het 
is een manier van leven.” 
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Pal voor Vlissingen daveren 
zeeschepen voorbij of zoeken 
een plek in een van de drie 
ankergebieden. Of ze minderen 
even vaart om lij te maken voor 
het wisselen van loods. Dwars 
daarop varen snelle veerboten. 
Regelmatig kruisen schepen  
uit de Sardijngeul het verkeer 
naar de Wielingen om in te 
voegen in de oostwaarts gaande 
verkeersbaan. 

Waar hebben pleziervaarders in 
dit gebied mee te maken? Red-
dingbootschipper van Breskens, 
Marcel van den Nieuwendijk, 
is er kort over. “Zeer drukke 
scheepvaart en veel ondieptes. 
De meeste pleziervaarders  
voor wie wij uitvaren hebben 
motorproblemen. Door vuile 
brandstoffilters drijven ze stuur-
loos tussen de grote jongens.  
Wij plukken ze dan weg voor  

het fout gaat. Verder lopen hier 
veel jachten vast op banken. 
Navigatiefoutjes.”

vAnzeLf 
Het lijkt chaos in de monding  
van de Westerschelde. Maar wie 
de zeekaart bestudeert, ziet orde. 
De rede van Vlissingen is een 
‘voorzorgsgebied’ (rode streepjes-
lijn) met verkeersscheidingsstel-
sel. Zeeschepen staan steeds in 
contact met Centrale Vlissingen 
(marifoonkanaal 14) en volgen op 
de kaart door pijlen aangegeven 
routes. Naderen schepen door de 
Sardijngeul, dan flikkert er een 
geel licht op de radartoren west 
van de Koopmanshaven. 
Marcel: “Soms hebben plezier-
vaarders geen bijgewerkte kaart 
aan boord. Vorig jaar liepen 
veel jachten vast in de verzande 
Springergeul omdat de betonning 
er was opgenomen. In hun ver-
ouderde plotterkaarten stond die 
geul nog als betond! Maar meestal 
is er geen gevaar en wachten ple-
ziervaarders rustig af tot ze vanzelf 
loskomen.” 

voL op de bAnk
Marcel van den Nieuwendijk heeft 
al het een en ander meegemaakt. 
“Jachtschippers zien Breskens 
liggen en varen er in een rechte lijn 
heen. Andersom naar Vlissingen 
net zo. Maar vlak voor onze deur 
ligt de Plaat van Breskens en daar 
lopen ze keihard omhoog. Dat ge-
beurt ook met pleziervaarders die 
van zee komen en de rode VH2 
niet aan bakboord houden. Een 
keer had een Engelse zeilclub een 
wedstrijd georganiseerd en lag het 
finishschip – heel slim – pal voor 
Breskens. De eerste deelnemers 
liepen onder vol tuig op de bank.”

tIpS vAn mArceL

•  Vernieuw een keer per jaar 
het brandstoffilter en laat  
je brandstoftank goed 
schoonmaken.

•  Maak een checklist van ma-
rifoonkanalen en verkeers-
centrales die je tegenkomt.

•  Gebruik de nieuwste kaart 
(1801.4) en bestudeer vooraf 
de aanloop.

•  Luister uit op marifoonkanaal 
14 (Centrale Vlissingen) en 
meld problemen.

•  Kijk voor je oversteekt of west 
van de Koopmanshaven het 
gele licht op de radartoren 
flikkert. Wacht altijd tot het 
gat in de verkeersstroom 
groot genoeg is om veilig  
over te steken. Als je twijfelt, 
vraag het dan aan de verkeers-
post. Daar zijn ze voor.

•  Steek het voorzorgsgebied 
haaks (noord-zuid) over, via  
de Aanbevolen oversteek-
plaats voor recreatievaart of 
tussen de W10 en de Songa.

•  Loop niet vlak voor een  
vrachtschip over, passeer zo-
veel mogelijk achterlangs.

•  Koers niet recht op Breskens, 
je loopt geheid op de Plaat 
van Breskens. Stuur op de 
Veerhaven of de vuurtoren 
van Nieuwe Sluis, west van 
Breskens, langs noordkardi-
naal ARV-VH en westelijk  
van de VH2.

•  Blijf ook vanuit Breskens  
westelijk van de VH2. 

•  Download boekje ‘06 Noord-
zeekust 2010 Herzien’  via 
www.varendoejesamen.nl.

De oranje en 
rode routes staan 
niet haaks op de 
verkeersbanen. 
Bovendien loopt 
de rode over de 
westelijke uitloper 
van de Plaat van 
Breskens.

De groene routes 
kruisen de 
verkeersbanen 
haaks - zoals 
verplicht - zodat de 
oversteek zo kort 
mogelijk duurt. 
Hier de aanbevo-
len oversteekplaats 
voor jachten.

bron: Dienst der Hydrografie
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deze zomer waren bij wijze van proef lifeguards van de knrm gestationeerd 
op terschelling, op verzoek van de gemeente. het laatste weekend dat de 
strandwachten er nog zijn, neemt de reddingboot een kijkje.

knrm LIfeguArdS op terScheLLIng
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“We hebben een zwemmer!”, 
roept lifeguard Matthijs ver-
baasd. Het is eind augustus en 
de hele maand heeft het voor-
namelijk geregend. Ook deze 
dag is het strand zo goed als leeg 
ter hoogte van Paal 8. Het heeft 
vanmorgen geplensd, er staat 
een stevige bries en de strandvlag 
is rood: verboden te zwemmen. 
Een eenzame kitesurfer vertoont 
zijn kunsten. “Die man is zijn 
board al twee keer kwijt geweest 
deze week”, vertelt Matthijs, die 
een buitensportopleiding doet 
in Eindhoven. “Die heeft een 
dure vakantie.” De vrouw die 
aanstalten maakt te gaan zwem-
men, gaat op verzoek van de 
strand bewakers niet dieper dan 
tot haar knieën het water in. Ze 
lijkt een klein beetje opgelucht.

muIen
De KNRM zorgde voor de 
werving en selectie van de life-
guards, en voor hun reddings-
middelen, opleiding en begelei-
ding. De gemeente Terschelling 
stelde de reddingsposten en 
overnachtingsplaatsen beschik-
baar en nam de betaling van de 
lifeguards voor zijn rekening. 
Op elk van de drie reddings-
posten – bij West aan Zee, 
Midsland aan Zee en Formerum 
– zijn dagelijks vier strand-
wachten in touw van 10.00 

uur tot 18.00 uur. Vanaf hun 
bewakingshuisje – piepklein, 
en geplaatst op een zeecontai-
ner – houden ze met of zonder 
verrekijker het strand en de zee 
in de gaten. “We beginnen de 
dag met het bepalen waar we de 
vlaggen zetten om het bewaakte 
deel te markeren. Dat kan 
variëren. Er zijn hier muien voor 
de kust, diepere gedeeltes waarin 
een sterke stroming staat in de 
richting van de zee. Een mui is 
levensgevaarlijk, want ook een 
geoefende zwemmer zwemt er 
niet gemakkelijk tegenin. Kom 
je in een mui, dan kun je beter 
een stuk evenwijdig aan het 
strand zwemmen, totdat je eruit 
bent. Muien verplaatsen zich, 
dus een van de eerste dingen die 
we leerden was het ‘lezen’ van 
de zee.” Matthijs wijst naar een 
onderbreking in de branding: 
“Waar de golven niet breken,   
zit een dieper deel. We zorgen 
dat het bewaakte deel tussen 
twee muien ligt. Het stuk strand 
dat we bewaken varieert dus  
ook in grootte.”

overtuIgIngSkrAcht
De opleiding van de lifeguards 
gebeurde op het eiland zelf en 
duurde een week. De lifeguards 
vergaarden er theoretische ken-
nis en werden getraind in red-
dingstechnieken en omgang  

met publiek. De laatste twee 
dagen werden besteed aan 
noodscenario’s en een examen. 
Uiteindelijk krijgen de life-
guards een internationaal erkend 
certificaat ‘Beach Lifeguard’. 
Shannon, in het dagelijks leven 
derdejaars geneeskunde in 
Groningen, heeft in drie weken 
alleen maar slecht weer meege-
maakt. Weinig te redden dus. 
“Ik heb het nog niet echt druk 
gehad. Maar we beginnen elke 
dag met trainen. Weer of geen 
weer. We oefenen om handig 
te worden met de tube – een 
reddingsdrijver met een touw 

eraan – en het rescueboard – een  
surfplank om mee te redden.” 
Nog echte reddingen gehad? 
Matthijs: “Een paar. Ik ben hier 
de hele periode geweest en heb 
dus ook nog mooi weer en een 
vol strand meegemaakt. Toch 
ben je ook dan voornamelijk 
preventief bezig. Je vraagt men-
sen binnen de vlaggen te blijven, 
omdat wij ze anders niet in de 
gaten kunnen houden.  
Of je vraagt ze niet te diep te 

gaan. Soms heb je best overtui-
gingskracht nodig. Mensen  
denken altijd dat zij heel goed 
kunnen zwemmen. Toch hadden 
we hier twee weken terug nog 
een volwassen man die niet  
uit een mui kon komen. Veel 
mensen raken dan in paniek.  
We konden hem gelukkig met 
een tube naar het strand terug-
brengen.”  

verdrInkIng
Kees, teamlid van de project-
organisatie voor lifeguards op 
Terschelling, is tevreden over  
de resultaten op Terschelling. 

“We zijn er in geslaagd om 
dagelijks alle posten te 
bemannen, om te zorgen voor 
gekwalificeerde lifeguards en 
betrouwbaar materieel.  
De samenwerking tussen de  
lifeguards en de KNRM-red-
dingstations op Terschelling  
is uitstekend. Maar we hebben 
ook te maken gehad met een ver-
drinking, ondanks de snelle inzet 
van de lifeguards. Dat gaat je  
niet in de koude kleren zitten.”

“we zIjn voornAmeLIjk 
                        bezIg geweeSt” preventIef

“een vAn de eerSte dIngen dIe we Leerden,  
wAS het ‘Lezen’ vAn de zee. wAAr de goLven  
nIet breken, dAAr zIt een muI” 
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kerStkAArten 
De KNRM-kerstkaarten worden aangeboden per 
dozijn. Prijs per dozijn is € 8,50 (incl. enveloppen  
en verzendkosten). Omdat op de voorzijde van 
de meeste kaarten een wens staat afgedrukt, is de 
vertrouwde keuzemogelijkheid ‘met of zonder wens’ 
komen te vervallen. Wie een kaart zonder wens wil, 

bestelt de afbeelding zonder wens. In het binnen-
werk wordt geen wens meer meegedrukt. Voor wie 
alle afbeeldingen mooi vindt en moeilijk kan kiezen, 
is het gemengd dozijn een uitkomst. In een dozijn 
gemengd zitten van elke afbeelding drie kaarten.  
Afmeting: 13 x 16,5 cm.

knrm-kerStActIe 2010 

prijs 
per dozijn: 

€ 8,50

prijs: 
€ 42,50

jubILeumboek 
buIten beeLd 
Een must voor de donateur 
van de KNRM. Het ruim  
320 pagina’s dikke fotoboek 
toont de 100 mooist in beeld 
gebrachte reddingacties uit 
100 jaargangen De Redding-
boot. En wel op een manier 
zoals ze nog niet eerder zijn 
vertoond. Veel (grote) foto’s, 
aangevuld met opvallende  
details, in woord en beeld. 
Ook veel niet eerder gepu-
bliceerd fotomateriaal. Een 
uniek en tijdloos document.  
Het formaat is 23 x 31 cm.

dit jaar biedt de knrm niet alleen kerstkaarten en een 
kalender aan, maar ook een jaarwimpel, een jubileumboek  
en een verzamelband voor de reddingboot. bestel nu,  
want de meeste artikelen worden maar een keer  
per jaar aangeboden! 

prijs: 
€ 7,50
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jAArkALender 2011 
Volgens goede gewoonte brengt de KNRM ook voor komend jaar 
een jaarkalender uit met een maandelijks calendarium en ruimte voor 
aantekeningen. Elke maand toont een spectaculaire of sfeervolle foto 
van reddingboten in actie. Afmeting opengevouwen: 29,7 x 42 cm.

kALender extrA
Iedereen die een product uit de KNRM-kerstactie bestelt, ontvangt 
gratis het traditionele kleine kalendertje van de KNRM, waarop de 
maanstanden vermeld staan. Erg handig voor aan boord! 

verzAmeLbAnd 
De Reddingboot wordt door veel Redders aan de wal bewaard.  
Daarvoor had de KNRM speciale verzamelbanden, maar die zijn niet 
langer bruikbaar sinds het formaat van De Reddingboot is aangepast. 
Deze verzamelband lost dat probleem op, want hij heeft het formaat  
van de huidige Reddingboot. Ruimte voor twaalf nummers.

jAArwImpeL 2011 
De KNRM komt voor het eerst met een jaarwimpel. Met deze jaar-
wimpel toont u zichzelf een sympathisant van de Redding Maatschap-
pij. Een keer per jaar aangeboden, uitsluitend tijdens de kerstactie.  
Grijp uw kans en hijs de KNRM in top! Afmeting 35 x 50 cm. 

beSteLLen 
u kunt gebruik maken van de bestelkaart die bij de reddingboot is bijgevoegd. wilt u 
de kerstkaarten tijdig in huis hebben, dan raden wij u aan vóór 1 december te bestellen. 
bestellen kan ook via www.knrm.nl. klik voor de producten op de banner ‘kerstactie’. 

nieuw! 
€ 9,95

prijs: 
€ 17,50

gratis 
bij uw 

bestelling

prijs: 
€ 7,50
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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 
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 1100 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 nieuwe wintercollectie “reS-Q Ice” is verschenen. van stoere winterjacks tot functionele shirts en hoofdbanden. knrm en  
reS-Q zijn sinds 2008 aan elkaar verbonden. van elk verkocht kledingstuk gaat een deel van de opbrengst naar de knrm. u steunt 
als klant en drager van reS-Q-kleding dus ook de knrm. na het succes van de zomercollectie ligt reS-Q in steeds meer winkels.  
het kledingmerk helpt mee om de knrm bekender te maken, ook onder winkelend publiek. kijk voor de verkooppunten op  
www.resqclothing.com. of ga naar de webwinkel van de knrm via www.knrm.nl.

knrm-webwInkeL
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ken je rInuS redder AL?
Rinus is opstapper bij de KNRM. Vanaf nu zul je Rinus 
regelmatig tegenkomen. In De Reddingboot, maar ook op 
evenementen als SAIL, de HISWA of de Havendagen. Rinus 
weet alles van de KNRM. Zijn vader, Roderik Redder, zat al bij de 
Redding Maatschappij. Roderik is de meest gedecoreerde redder 
aller tijden. Maar Rinus is ook voor geen kleintje vervaard. 
Zo heeft hij laatst nog twee kinderen gered die in een lekke 
rubberboot het water op waren gegaan 
en langzaam richting zee dreven. Wil 
je meer weten over Rinus of de  
KNRM? Ga dan naar 
rinusredder.hyves.nl.

don’t try thIS At home!
Dit wordt een beetje een vies verhaal. Dus als je daar niet van 
houdt, moet je niet verder lezen. Het gaat over het apparaat dat je 
hiernaast op de foto ziet. Dat werd vroeger gebruikt  
om bewusteloze drenkelingen te reanimeren.    

Tegenwoordig gebruiken we een automatische 
externe defibrillator (AED) als er iemand buiten 
bewustzijn is. Dat is een apparaat dat je hartslag 
door een stroomstoot weer in het juiste ritme 
brengt. Als er geen AED in de buurt is, proberen 
we iemand bij te krijgen met hartmassage 
en mond-op-mondbeademing. In de 19de 
eeuw wisten de mensen niet zo goed hoe je 
bewusteloze mensen weer bij bewustzijn brengt, 
maar ze wilden wel iets dóen. Daarom liet de 
Maatschappij tot Redding van Drenkelingen een 
instrument ontwikkelen: de tabaksrookklisteer. 
Het zag eruit als een blaasbalg waarmee ze 
vroeger een gloeiend vuurtje aanbliezen tot een 
flinke fik (in de kachel, natuurlijk). Maar deze 
was bedoeld om drenkelingen met behulp van 
tabaksrook – dat een opwekkende werking zou 
hebben – tot leven te brengen. Die rook werd 
niet door je mond, maar via je kont naar binnen 
geblazen. Ze noemden het de ‘methode van de 
darmspoeling’. Je kunt dus wel nagaan dat dat 
apparaat waarschijnlijk niet schoon bleef bij 
deze behandeling … Of het hielp, is volgens de 
dokters van nu twijfelachtig. Sommige patiënten 
kwamen bij, maar dat zou ook om een andere 
reden kunnen zijn. Dat het níet hielp is trouwens 
ook niet bewezen. Maar wie wil het nu nog 
uitproberen?
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knrm kIdS wIL je weteN of je NAAr De wC kAN oP eeN 
reDDINGboot? wIL je eeN SPreekbeUrt hoUDeN 
oVer De kNrM? kNrM-kIDS heLPt je. je kUNt ook 
kIjkeN oP www.kNrM.NL/kIDS.

 meer weten over reAnImAtIe vAn drenkeLIngen? 
Bij het Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder hebben ze nog veel spannender 
verhalen en objecten. Het Reddingmuseum vertelt de geschiedenis van de redders in 
Nederland. Kijk op www.reddingmuseum.nl.



zIjn redderS weL eenS zeezIek? 
Rinus: “Zeker wel. Hoewel de meeste mannen en vrouwen van de KNRM 

echte zeebenen hebben, komt het toch wel eens voor dat er een niet lekker 

wordt op zee. Je neus in de wind wil nog wel eens helpen. En als je eenmaal 

echt met een reddingsactie bezig bent, vergeet je het vaak. En anders … tja, 

spugen dan maar. Dat helpt altijd. Maar dan blijft er altijd een maatje bij je 

om je aan je broekriem vast te houden. Het is natuurlijk niet de bedoeling 

dat je bij het ‘vissen voeren’ overboord gaat.“  

kLeurpLAAt 

Je kunt meteen beginnen, maar je kunt de kleurplaat ook printen en dan inkleuren: www.knrm.nl/knrm-kids/kleurplaten 
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185 jAAr knrm


