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BEDANkt
De kNrM zet in elke reddingboot een bijzondere schenker, 
sponsor of nieuwe donateur in het zonnetje.

MEUBELs krIJGEN NIEUW thUIs 

GoEDE 
BEstEMMING

troUWE 
DoNAtEUr

“Begin september 2010 verhuisde ons hoofdkantoor van 
Wieringerwerf naar een modern nieuw pand in Alkmaar. 
Ons houten meubilair paste niet bij de nieuwe uitstraling, 
dus werd ons meubilair vervangen. Verschillende meubels 
werden door medewerkers overgenomen, maar we hielden 
met name veel spullen uit de vergaderzalen over.” 

Een nieuwe bestemming was snel gevonden. “Ik ben al 
jaren donateur voor KNRM, vanwege mijn liefde voor de 
zee en boten. En het thema van ons bedrijf is ‘Mastering the 
elements’ wat natuurlijk ook uitstekend past bij de KNRM. 
Ik vind KNRM echt Hollands trots en een unieke club”, aldus 
Paul. De KNRM heeft met een vrachtwagen de spullen laten 
ophalen uit het oude kantoor van Driessen-Zodiac Aero- 
space. Inmiddels hebben veel vergadertafels en -stoelen en 
diverse whiteboards een nieuw thuis gevonden bij KNRM. 
Dus Driessen-Zodiac Aerospace: hartelijk bedankt!

“Fonds NutsOhra is een vermogensfonds dat 10 jaar 
geleden is ontstaan uit een fusie tussen de NutsOhra 
Beheer en Delta Lloyd”, vertelt directeur Ria de Heus. 
“Wij ontvangen jaarlijks rente uit ons vermogen en laten 
dit met subsidies terugvloeien naar de gezondheidszorg. 
Instellingen die afhankelijk zijn van subsidies kunnen een 
aanvraag indienen voor financiële ondersteuning voor 
projecten die zij willen uitvoeren en die een meerwaarde 
hebben voor patiënt/cliënt. Wij bepalen na sluiting van de 
inschrijvingstermijn op basis van een aantal criteria welke 
organisaties voor een schenking uit het fonds in aan-
merking komen. KNRM meldde zich eerder dit jaar voor 
een donatie, samen met zo’n 450 andere instellingen. De 
bestemming die de reddingmaatschappij voor het geld 
had – de defibrillators – gaf de doorslag omdat deze in 
acute situaties levensreddend kunnen zijn!”

Onlangs schonk Paul Verheul, directeur van het 
wereldwijde concern Driessen-Zodiac Aerospace met 
het hoofdkantoor in Alkmaar, een groot deel van hun 
kantoorinboedel aan de KNRM. “Het was voor mij een 
vanzelfsprekendheid om deze mooie club te steunen.”

Het fonds NutsOhra 
steunt projecten in 
de gezondheidszorg. 
KNRM kreeg dit jaar 
€ 85.000 uit het fonds, 
waarvan 50 AED’s (au-
tomatische defibrillator 
voor reanimatie) zijn 
aangeschaft. 

Reddingstation Hansweert was een van de plaatsen 
waar trouwe donateurs die de KNRM al 50 jaar 
steunen, werden ontvangen. Zij kregen als dank voor 
hun jarenlange steun een zilveren speld.
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LoffELIJkE INItIAtIEvEN

Familie Boot-Fendel uit  Rozenburg € 1060 (12,5-jarig 
huwelijk) Mevrouw R.A.C. Bouman-Visser uit Groningen 
€ 100 (actiepot tegen bomenkap) Doedijns Hydraulics uit 
Waddinxveen € 500 (en gratis levering van slangenwagen 
reddingstation Katwijk aan Zee) De heer J. Doppenberg uit 
Kampen € 650 (opbrengst verkoop duikuitrusting)  Charlotte 
de Haas van Dorsser & Douwe-Jan Langeveld uit Bussum  
€ 651 (collecte tijdens huwelijk en bruidsjonkers en -meisjes 
allemaal donateur gemaakt) Familie Huysinga uit Heeze  
€ 1050 (gezamenlijk verjaardagsfeest) De heer F.C.H.A. 
Kothe uit Prevessin-Moens (Fr) € 2295 (80e verjaardag) 
Mevrouw J.M.C. van Mierlo uit Amsterdam € 300 (80e 
verjaardag en gift naar aanleiding van redding 30 jaar 
geleden) Nederlandse Bouwregatta uit Amersfoort  
€ 5000 (zeilevenement 2010) Familie Noorman uit Schagen 
€ 2000 (50-jarig huwelijksfeest) Scheepreparatiebedrijf 
Lauwersoog, kosteloos hellingen van reddingboot Koning 
Willem I De heer S.F. Vis uit Laren € 4360 (60e verjaardag) 
De heer A.J.M. van Wieringen uit IJsselstein € 1035 
(viering kroonjaar) De heer B. Snippe uit Groningen € 525 
(bij afscheid van Rijksuniversiteit Groningen) Mevrouw 
A.C. Boogaardt-Schipper uit Heiloo € 175 (in plaats van 
verjaardagscadeaus) De heer B.J. Klop uit Asperen € 100 (bij 
39e verjaardag) Familie Hopman uit Middenbeemster € 235 
(40-jarig huwelijksfeest) Schoonmaakbedrijf Hans Weeren 
uit Beverwijk, kosteloos reinigen ramen hoofdkantoor 
KNRM Familie Nolden-Bosker uit Holwierde € 100 (10-jarig 
bestaan van visrestaurant De Kleine Zeemeermin)

coLUMN
vrIJWILLIGEr
2011 is het Europees jaar van het vrijwilligerswerk. Zoals u weet 
drijft de KNRM op vrijwilligers, dus dat is een goede reden om 
hierover te filosoferen. Vrij naar prinses Máxima zou ik willen 
zeggen: dé vrijwilliger bestaat niet. Het wezen van een vrijwilliger 
bij de Redding Maatschappij is niet te vergelijken met een vrij-
williger van de voetbalclub – zonder af te willen doen aan het nut 
en de noodzaak van de laatste. Het staan achter de bar, het fluiten 
van wedstrijden en het rijden van kinderen zijn vaak noodza-
kelijk voor het voortbestaan van een sportclub. Maar je hoeft 
er je leven niet voor te wagen, en als je eens een zaterdag moet 
overslaan, is dat geen ramp. Voor onze varende vrijwilligers ligt 
dat iets anders. Natuurlijk, het is gezellig in de boothuizen en de 
oefentochten met de reddingboot maakt iedereen met enorm veel 
plezier. Maar altijd is er op de achtergrond de wetenschap dat je 
er ook moet staan als het stormt en er mensenlevens – misschien 
dat van jezelf – op het spel staan. Daar is moed voor nodig. 
In de samenleving is al een tijd een ontwikkeling gaande waar-
bij de rol van de overheid steeds groter wordt. Een overheid die 
zo veel mogelijk vastlegt in regels, wetten en protocollen. Die 
beweging is wat mij betreft aan een kentering toe. De overheid 
moet hulp niet in regels vastleggen, ze moet faciliteren in plaats 
van beperkingen opleggen. Zorgen dat anderen kunnen helpen. 
Zorgen dat een organisatie als de KNRM kan professionaliseren. 
Dan bedoel ik niet dat we met betaalde krachten willen werken, 
maar dat we de kans krijgen onze mensen goed op te leiden en te 
begeleiden, zodat ze optimaal voor hun taak berekend zijn. Bij 
de KNRM werken we vanuit ons eigen verantwoordelijkheidsge-
voel en op basis van goed zeemanschap, niet vanuit protocollen. 
Onze vrijwilligers redden mensen omdat ze iets voor een ander 
willen doen. Onze waarden zijn diep geworteld in de nautische 
traditie. Je dopt je eigen boontjes, financieel en anderszins, en 
als er iemand hulp nodig heeft, dan help je. Dat zit in het wezen 
van de zeeman. Een zeeman werkt en denkt zelfstandig en neemt 
de verantwoordelijkheid voor zijn daden. Hij merkt immers zelf 
direct de gevolgen van elke beslissing die hij neemt. 
Vrijwilligers zijn het cement van de samenleving. En meer dan 
het cement van de KNRM; ze zijn het fundament van onze 
organisatie. Zowel varend op de reddingboten, als ondersteunend 
aan de wal.  

Roemer Boogaard
Directeur KNRM

ELk 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. 
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In de eerste weken van januari 
worden  de jaarcijfers van de KNRM 
gepubliceerd. 
Het aantal reddingen en hulpverle-
ningen wordt uitgesplitst naar station 
en provincie, de drukste dagen en 
maanden uitgerekend en opvallende 
zaken benoemd. 

Kijk op www.knrm.nl voor de cijfers.

De bestelling van kerstkaarten, 
jaarwimpels, kalenders en de 
vernieuwde verzamelbanden 
levert de KNRM jaarlijks belang-
rijke inkomsten op. Minstens zo’n 
belangrijke bijkomstigheid is de 
naamsbekendheid die deze actie 
met zich meebrengt. Daarom: 
dank aan alle bestellers. 

kNrM JoUrNAAL

oPBrENGst kErstActIE: 
€ 164.500 

 

Traditiegetrouw begint voor veel watersporters het 
vaarseizoen met een bezoek aan Boot Holland of de 
Hiswa. Boot Holland 2011 vindt plaats van 11 tot en 
met 16 februari 2011 in de Expo in Leeuwarden. 
De Hiswa is van 1 tot en met 6 maart 2011 in Amster-
dam RAI. Op beide beurzen bent u van harte welkom 
op de stand van de KNRM. Kijk op de website hoe 
u als donateur voordelig naar deze beurzen kunt. 
Wie zich nieuw aanmeldt als donateur van de KNRM 
krijgt een gratis toegangskaart aangeboden. 

oNtMoEt DE kNrM JAAr
ovEr
ZIcht 

voor IN DE AGENDA:

7 MEI 2011 

rEddINGbootdAG
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Uw boot is in winterslaap, de bootspullen hebben een 
plek bij u thuis gevonden. Tijd voor vermaak binnens-
huis. Gelukkig kunt u zich in de winter nog behelpen 
met droogvaren: door te lezen of films te bekijken over 
varen. Wilt u geestverwanten ontmoeten, dan kunt 
u naar een winterbijeenkomst van uw watersport-
vereniging gaan. Ook als u een cursus volgt, komt u in 
aanraking met andere mensen die plezier op het water 
hoog in het vaandel hebben staan. 

soMs vErPLIcht MAAr ALtIJD NUttIG
Voor de meeste boten is een vaarbewijs niet altijd of 
overal verplicht. Wel voor boten van 15 meter of langer 
of boten die harder kunnen varen dan 20 kilometer 
per uur, als ze varen in gebieden waar de reglementen 
gelden, het IJsselmeer en de Waddenzee bijvoorbeeld. 
Daar wordt ook nogal eens een bekeuring uitgedeeld.
Bij de cursus vaarbewijs maakt u nader kennis met heel 
wat aspecten van varen. De vaarreglementen komen 
uitgebreid aan de orde, maar ook de werking van uw 
schroef (en hoe die aanleggen makkelijker of moeilijker 
kan maken), de betonning, de beginselen van navigatie 
op stromend water, het berekenen van doorvaarthoog-
tes en nog allerlei nuttige zaken. 

DE vrIJE ZEE
Op de Noordzee geldt geen vaarbewijsplicht, maar in 
de havens wel! U kunt dus vanaf het strand vertrekken 
met een jetski, maar als u zonder vaarbewijs eindigt in 
een haven kunt u worden bekeurd met een boete van  
€ 300. Wilt u met uw boot naar het buitenland, dan 
hebt u al snel een vaarbewijs nodig, of een internatio-
naal equivalent daarvan, het Internationaal Competen-
tie Certificaat (het ICC).

GEWooN WEL DoEN
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij
vindt dat iedereen die op ruim water vaart een 
vaarbewijs zou moeten hebben, ongeacht bootlengte 
of motorvermogen. Dan heb je in ieder geval wat 
basiskennis kunnen opdoen. Maar ook op binnenwa-
ter is de opgedane kennis nuttig: u kent de vaarregels 
en weet wanneer u extra moet opletten. Dat kan een 
hoop ellende voorkomen. Door uw kennis bent u wat 
zekerder op het water en daarom hebt u meer plezier 
van uw vaartochten. Zo’n cursus kunt u natuurlijk ook 
samen met uw partner volgen, want twee weten meer 
dan één!

Voor de zesde keer werd in december het Red-
dersgala ten bate van de KNRM georganiseerd 
in het Scheveningse Kurhaus. De KNRM kijkt 
terug op een prachtige avond, waarin de banden 
met diverse relaties werden aangehaald. Het 
resultaat was een opbrengst van ruim € 279.170. 
Een bedrag dat werd toegevoegd aan het Red-
dersfonds. Uit dat fonds wordt elk jaar een deel 
van de bemanningskosten betaald. Daarbij gaat 
het uitsluitend om investeringen die de veiligheid 
van de redders ten goede komen. 

Kijk op www.reddersgala.nl voor een  
uitgebreidere terugblik.

Regelmatig hebben zich op de Nederlandse 
kust scheepsrampen voorgedaan. Daar-
bij zijn door de redders van de Redding 
Maatschappij in het verleden dikwijls ‘gouden’ 
reddingen verricht. Een aantal hiervan is in het 
boek Schip in nood: varen! van Dick Overduin 
beschreven. Het rijk geïllustreerde gebonden 
boek van 144 pagina’s kost € 34,95 en is uitge-
geven bij Uitgeverij Lanasta. 

Het boek is te bestellen bij de boekhandel. 
ISBN: 978-90-8616-074-7

Zoek je een uitdagende zomer-
baan aan het strand en heb je de 
juiste papieren? De KNRM zoekt 
lifeguards met een sportieve ach-
tergrond. 
Surf naar www.redderworden.nl 
en lees meer over de mogelijkhe-
den voor de ultieme vakantiebaan.

vAArtIPs

BEWIJs DAt U kUNt 
vArEN MEt EEN 
vAArBEWIJs!

stIJLvoL GALA

‘GoUDEN’ 
rEDDINGEN

LIfEGUArDs 
GEZocht 
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De een houdt er na 30 jaar mee op, de ander is er nog maar kort 
bij. twee vlielandse redders over hun ervaringen.

ArIE BooN (54)
“Het reddingwerk is mij met de 
paplepel ingegoten. Mijn vader zat 
er ook bij en ik kon niet wachten 
tot ik oud genoeg was. Na 30 jaar, 
waarvan 20 jaar als schipper, stop 

ik er nu mee. Ik kan wel zeggen 
dat me dat heel veel moeite 

kost. Op je 55e  word je 
geacht afscheid te nemen. 

Dispensatie is wel 
mogelijk, maar daar wil 
ik niet aan beginnen. 
We gaan op Vlieland 
van drie naar negen 

(plaatsvervangende) 
schippers en dat betekent dat ik 
vaker niet dan wel mee zal kunnen 
als de pieper gaat. Bovendien 
denk ik dat ik me onbedoeld 
toch te veel met de zaak zou 
gaan bemoeien. Maar ik wil mijn 
opvolgers niet voor de voeten 
lopen. Ik heb in al die jaren veel 
zien veranderen. Vroeger konden 
we maximaal 8 mijl per uur, te-

genwoordig 30. En dan al die 
moderne apparatuur, zoals 
gps en de kaartplotter. Heel 

interessant, maar je moet het 
wel bijbenen. Als je een tijdje niet 

gevaren hebt, dan raak je eruit. Tegen mijn 
opvolgers zou ik willen zeggen: doe het zoals ik 
het altijd gedaan heb. Met volle inzet.”

DE koMENDE vroUW
 DE GAANDE MAN

GEErtJE  
IJBEMA (37)
“Ik ben er sinds 
januari 2010 bij. 
Ik was een beetje 
naïef, woonde pas 
op het eiland en 
kende de KNRM 
niet goed. Ik ben 

verpleegkundige 
en dacht dat dat 
bij de KNRM 

wel van pas zou 
komen. Ik had het idee dat ik alleen in bepaalde gevallen 
mee zou moeten varen en realiseerde me niet dat je op alle 
drie de boten uit de voeten moet kunnen. Ik moest heel veel 
leren, had nul nautische kennis. Mijn eerste oefentochten 
waren in de winter. Dat was erg koud, heftig ook. Maar ik 
vond het meteen leuk. Ik ben met diverse oefeningen en 
acties mee geweest, waaronder twee keer een hoist met de 
SAR-helikopter (uit het water gehesen worden door een 
heli, red.), een kantelproef en diverse zoekacties. Zeeziek? 
Nog niet een keer. Ik wist helemaal niet dat ik zeebenen 
had. Wat me wel opvalt: het is een echte mannenwereld. 
Op station Vlieland ben ik de enige vrouw. Dat weerhoudt 
ze er overigens niet van mij in te zetten. Al merk ik dat daar 
verschillend tegenaan wordt gekeken.”



verslag 210 DE rEDDINGBoot   7

oP BEZoEk IN IJMUIDEN
DE A9 voor DE kUst
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IJMUIDEN
1
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Type Johannes Frederik

Type Valentijn

Type Harder

Type Atlantic

Type Avon

Type Float 500Type Nikolaas

Type Arie Visser

Type Unimog Type Ginaf

1

speciaal voor de verslaggever en 
de fotograaf doet reddingstation 
IJmuiden een oefentocht op 
zaterdag. Nou ja, ook een beetje om 
de nieuwe hijskraan uit te proberen 
die rIBs van het type Atlantic in het 
water kan tillen. 

“Veel van onze bemanningsleden 
zijn zelfstandig ondernemer”, 
vertelt beroepsschipper Leendert 
Langbroek. “Die hebben het vaak 
erg druk. We oefenen meestal op 
een doordeweekse avond zodat 
ze het weekend voor het gezin 
hebben. Behalve als de pieper gaat, 
natuurlijk. Dat is anders, die gaat 
voor alles.” Deze zaterdag zitten 
er toch tien mannen aan de tafel 
bij de koffie, voordat de vaartocht 
begint. Ton werkt een groot deel 
van het jaar in het Schotse Stone-
haven, waar alle opstappers van de 
KNRM hun opleiding afsluiten. 
Als hij in Nederland is, is hij 
plaatsvervangend schipper bij dit 
reddingstation. Hans werkt in de 
offshore, Niels is jong en politie-
man, Michiel is ook jong, de zoon 
van Leendert en fysiotherapeut. Je-
roen, een gewaardeerde opstapper, 
net als zijn vader, verhuist binnen-
kort naar Katwijk. “We hebben 
een heel hechte groep. Iedereen 
heeft zijn eigen kwaliteiten. De 
een kan heel goed varen, de ander 
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oP BEZoEk IN IJMUIDEN

is technisch en een ander is weer 
goed met de medische oproepen. 
Iedereen moet alles kunnen, maar 
ze brengen ook allemaal iets extra’s 
in”, zegt Leendert trots. 

hELDEN
Geen vrouwen? “Geen vrouwen”, 
zegt de schipper gedecideerd. 
“Niet omdat ze het niet kunnen, 
maar uit praktische overwegingen. 
Je moet blind op elkaar kunnen 
vertrouwen, ook als de omstandig-
heden heel zwaar zijn. Als je een 
vrouw aan boord hebt, ga je toch 
kijken of ze het wel redt of dat je 
moet helpen. Dat is niet handig.” 
Overigens wordt deze mening 
niet gedeeld door alle redding-

stations; er zijn er veel waar wel 
vrouwelijke vrijwilligers actief zijn. 
Dat de vrouwen thuis achter de 
opstappers staan, vindt Leen wel 
heel belangrijk. “Ze moeten thuis 
begrijpen waarom je regelmatig 
moet oefenen en waarom je soms 
bij nacht en ontij het huis uit 
moet. Daarom organiseren wij 
een keer per jaar een Lady’s Day. 
Dan komen de partners, gaan we 
varen en samen lekker eten. Onze 
vrouwen zijn onze helden, want 
zij maken het mogelijk dat wij dit 
doen.” 

rEANIMAtIE
Met veertig à vijftig keer uitvaren 
per jaar is IJmuiden een redding-

station van gemiddelde drukte. 
“Soms moeten we drie keer op 
een dag, maar nu hebben we al 
veertien dagen geen oproep gehad. 
Ongeveer twintig procent van de 
oproepen is voor de beroepsvaart. 
Tachtig procent is recreatie. We 
hebben hier veel golfsurfers en 
kitesurfers, maar ook een anker-
gebied in de buurt. Dat is net een 
klein dorp met enorme schepen. 
Daar moeten we regelmatig heen 
vanwege ongelukjes aan boord. 
Bovendien is het hier net de A9 
voor de kust; er vaart verschrikke-
lijk veel en dan heb je ook geregeld 
aanvaringen of ongelukken aan 
boord. De Radio Medische Dienst 
verleent dan vaak assistentie.” Als 

“ oNZE vroUWEN ZIJN 
oNZE hELDEN, WANt ZIJ 
MAkEN hEt MoGELIJk 
DAt WIJ DIt DoEN”   

foto’s: Thomas Donker
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IJMUIDEN
kItEsUrfErs EN koNINGshUIs

opstapper Bauke binnenkomt 
met een uitbundige groet, voegt 
Leendert eraan toe: “Bauke is am-
bulancechauffeur van beroep. Hij 
heeft laatst samen met collega-op-
stappers een heftige reanimatie tot 
een goed einde gebracht. Het is zó 
goed om ook medisch geschoolde 
opstappers te hebben.”

NAGELNIEUW
Aan de muur van het boothuis 
hangt een grote foto van de 
opstappers in gezelschap van 
diverse leden van het koningshuis. 
Prins Willem-Alexander en zijn 
broers, hun vrouwen, de zonen 
van prinses Margriet. “Ze zijn 
allemaal hier geweest en hebben 

meegevaren. Dat was zo leuk. Het 
zijn heel aardige mensen, geen 
gezeur, allemaal heel gewoon. Wij 
hebben een band met de konink-
lijke familie. Koningin Beatrix is 
onze beschermvrouwe en Willem- 
Alexander heeft ons boothuis 
ook geopend, tegelijk met het 
hoofdkantoor.” 
Het boothuis van IJmuiden ligt 
aan de rand van het havengebied. 

Aan alle kanten liggen vissers-
boten. Opslagloodsen omringen 
de binnenhaven, in de monding 
van de haven wordt een boor-
eiland versleept naar een verder 
gelegen gebied. Het is een enorm 
gevaarte. Terwijl we wachten tot 
het booreiland uit de weg is, kle-
den de mannen zich om. Leendert 
demonstreert de nagelnieuwe 
kraan aan de opstappers. Het gele 

gevaarte is aangeschaft om boten 
van het formaat Atlantic het water 
in te laten zakken. Station IJmui-
den beschikt niet over dat type, 
maar omdat het groot onderhoud 
van alle boten in de werkplaats 
tussen het hoofdkantoor en het 
boothuis wordt gedaan, ‘logeren’ 
er regelmatig kleinere RIBs in 
IJmuiden. Het reddingstation 
heeft nu een Atlantic 21 geleend. 
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“Onze jongens moeten ook kun-
nen varen op dat type boot”, legt 
Leendert uit. 

BALLoN
Zodra we met de Koos van Messel 
de haven uit zijn, trapt de schipper 
hem op zijn staart. Het voelt alsof 
een koppel paarden vrijgelaten 
wordt. De lucht is bedekt, er staat 
een halve meter zee en een stevig 
briesje. Niet minder dan dertig 
kitesurfers zijn op deze herfstdag 
in actie langs het IJmuidense 
strand. De Atlantic 21 komt met 
Niels, Michiel en Jeroen voorbij 
stuiven. Op gezette tijden wisselen 
ze van bestuurder. Als we terug-
varen doen we nog snel even een 

NoG EvEN sNEL EEN 
oEfENING MAN ovEr 
BoorD. IN No tIME 
stAAt BAUkE WEEr  
AAN BoorD   

oefening ‘man over boord’. Bauke 
springt in het water. Pak goed 
dicht, maar met onbedekt hoofd. 
Terwijl een van de opstappers via 
de koptelefoon met de schip-
per communiceert waar hij heen 
moet, laat de ander de drenkelin-
genklep vast neer. In minder dan 
geen tijd staat Bauke weer aan 
boord. Hij schudt zich een beetje 
uit en grijnst: “Lekker fris!” 
Terug in het boothuis laat Leen-
dert nog een filmpje zien van twee 
Duitse ballonvaarders die uit koers 
waren geraakt en in het pikkedon-
ker gered werden door de IJmui-
dense bemanning. “Het was slecht 
weer, de ballon dreef verder op de 
wind, we konden ze niet zien en 

wij moesten berekenen op welke 
plek de ballon in het water zou ko-
men. Dat vereiste goede navigatie 
en veel rekenwerk.” Op het filmpje 
vertelt een van de stoere ballon-
vaarders licht beschaamd dat hij 
moest huilen van opluchting toen 
ze werden opgepikt door de Koos 
van Messel. “Ik ben opnieuw 
geboren, die nacht.”  Leendert ver-
baast zich nog met terugwerkende 
kracht: “Ze waren echt bang, maar 
toen we onze handen uitstaken 
om ze aan boord te helpen, kregen 
we eerst hun dure apparatuur in 
handen gedrukt. Daarna kwamen 
ze zelf pas.” 

oP BEZoEk IN IJMUIDEN
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BEGELEIDING tot IN DE 
hAvEN 
dIVErSE StAtIoNS_30 AuGuS-
tuS 2010_wINd No 7/8_INZEt 
dIVErSE rEddINGbotEN
‘s Ochtends om 09.20 uur verzocht 
het Kustwachtcentrum de red-
dingboten Anna Margaretha van 
Ameland en de Koning Willem I 
van Schiermonnikoog hulp te 
verlenen aan een zeiljacht boven 
de scheepvaartroute. Het bijna 10 
meter lange zeiljacht Lara bevond 
zich zo’n 50 zeemijl ten noordwes-
ten van Schiermonnikoog. Het had 
problemen met de tuigage. Op de 
ruwe Noordzee waren de twee 
fokken verspeeld, het grootzeil 
was beschadigd en het schip had 
ook nog eens motorproblemen. 
Het jacht was van Noorwegen 
onderweg naar Lauwersoog. De 
schipper van Schiermonnikoog 
schreef in zijn logboek: “Ik zeg 
tegen de dame van het Kustwacht-
centrum dat het heel moeilijk 
wordt met deze wind, maar dat 
we wel gaan. Met dit onstuimige 
weer gaat de Koning Willem I niet 
alleen. Ook de reddingboot Anna 
Margaretha gaat die kant op. Ik 
laat nog gauw wat eten aanrukken 
en dan gaan we los. Dat het geen 
snoepreisje wordt hoeft niemand 
ons te vertellen.” Met de komst 
van de twee reddingboten kon 

BEGELEIDING tot IN DE hAvEN 
dIVErSE StAtIoNS_30 AuGuStuS 2010_wINd No 7/8_
INZEt dIVErSE rEddINGbotEN
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NooDoPvANG voor NEGEN 
DrENkELINGEN 
SChEVENINGEN_17 SEPtEMbEr 
2010_wINd Nw6_INZEt rEddING-
boot kIttY rooSMALE NEPVEu 
EN bELuGA 

DUIts JAcht BrANDt  
voLLEDIG UIt 
dEN hELdEr/CALLANtSooG/
PEttEN_3 SEPtEMbEr 2010_
wINd Nw2_INZEt rEddING-
botEN jokE dIjkStrA,  
koEN obErMAN EN doLFIjN 
Op vrijdag 3 september werden de 
reddingstations Den Helder, Callants-
oog en Petten gealarmeerd voor 
een zeiljacht dat in brand stond voor 
de kust van Callantsoog. De twee 
opvarenden hadden het schip al 
verlaten en zaten in een rubberboot. 
Reddingboot Koen Oberman was als 
eerste ter plaatse. De reddingboot 
Joke Dijkstra arriveerde kort daarna 
met blusmiddelen, maar er was geen 
houden meer aan: de mast van 17 
meter lag al gesmolten in het water. 
Toen de brand onder controle was, 
was er weinig van het zeiljacht over. 
Aan bakboordzijde was de romp al 
gedeeltelijk weggesmolten. Besloten 
werd om de Dolfijn het wrak naar 
het strand te laten slepen, zodat  
het daar eventueel op een dieplader 
afgevoerd kon worden, maar 
de schade was zo groot dat het 
wrak zonk.

NooDoPvANG voor  
NEGEN DrENkELINGEN 
SChEVENINGEN_17 SEPtEMbEr 
2010_wINd Nw6_INZEt  
rEddINGboot kIttY rooSMALE 
NEPVEu EN bELuGA 
Rond 18.00 uur sloeg vlak voor de 
Scheveningse haven een rubber-
boot met negen personen om. De 
rubberboot was na een korte trip 
op zee onderweg naar binnen, toen 
een hoge golf van achter in de boot 
sloeg. De boot kwam vol water te 
staan en de buitenboordmotor sloeg 
af. Hierdoor kwam het scheepje 
dwars op de golven te liggen, 
waarna het bij de volgende breker 
omsloeg. Alle negen personen lagen 
hierna in zee. Direct werd alarm 
gegeven. De Kitty Roosmale Nepveu 
en het kusthulpverleningsvoertuig 
kwamen direct in actie. Branding-
surfers naast het havenhoofd zagen 
wat er was gebeurd en schoten 
direct te hulp. Zij probeerden de 
drenkelingen in veiligheid te bren-
gen. De Kitty Roosmale Nepveu nam 
vlak voor de blokken van het haven-
hoofd twee personen aan boord. 
Een van de mannen had hoofdletsel 

en was onderkoeld. Zijn hoofdwond 
werd verzorgd en hij werd aan 
boord in de onderkoelingbrancard 
gelegd. Het kusthulpverlenings-
voertuig ving ondertussen op het 
strand de drenkelingen op die door 
de surfers naar het strand werden 
gebracht. Allemaal hadden ze het 
vreselijk koud en sommigen hadden 
veel zeewater en benzine binnenge-
kregen. Alle personen op het strand 
werden in de truck voorzien van 
dekens en thermomateriaal. Toen 
bleek dat iedereen uit het water 
was, bracht de truck de mensen naar 
het boothuis. Daar stond ambulan-
cepersoneel klaar om de mensen 
verder te onderzoeken. Gezien 
de toestand van de drenkelingen 
werd er direct om meer ambulances 
gevraagd. Na onderzoek moesten 
zes personen met ambulances naar 
diverse ziekenhuizen in Den Haag 
worden gebracht voor verdere 
behandeling. De bemanning van 
de truck vertrok weer naar strand 
om de rubberboot, die nog steeds 
ondersteboven voor de kust dreef, 
te bergen. Het vaartuigje werd over-
gebracht naar het boothuis.

de Lara de oversteek van de druk 
bevaren scheepvaartroute maken. 
Vanuit het Kustwachtcentrum werd 
geadviseerd bij West-Terschelling 
binnen te lopen. De schipper van 
Schier: “Slepen richting Lauwers-
oog kunnen we vergeten in deze 
zee, en al helemaal niet met de 
mensen aan boord. Het zou te ge-
vaarlijk zijn, dwars op de golven.” 
Nadat de scheepvaartroute was 
gepasseerd ging de Koning Willem 
I terug naar haar station, waar de 
boot rond half vier arriveerde. De 
Anna Margaretha vervolgde de 
begeleiding. Later in de avond nam 
de reddingboot Arie Visser van 
Terschelling de begeleiding over. 
Eenmaal binnen de eilanden gaf de 
Arie Visser het scheepje over aan 
station Harlingen, dat het laatste 
deel van de begeleiding op zich 
nam. Met vereende krachten kon 
het zwaar gehavende scheepje 
om 04.00 uur in de morgen veilig 
worden afgemeerd en kon de 
tweekoppige bemanning op adem 
komen van hun hachelijke avon-
tuur. De redders waren in totaal  
19 uur in touw geweest. 

DUIts JAcht BrANDt voLLEDIG UIt 
dEN hELdEr/CALLANtSooG/PEttEN_3 SEPtEMbEr 2010_
wINd Nw2_INZEt rEddINGbotEN jokE dIjkStrA,  
koEN obErMAN EN doLFIjN 

foto: Dick Teske
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MAst GEBrokEN  
urk_26 SEPtEMbEr 2010_wINd Nw4_INZEt rEddINGbotEN 
kAPItEINS hAZEwINkEL EN wILLEMtjE

IEDErEEN IN vEILIGhEID
SChEVENINGEN/kAtwIjk AAN 
ZEE_19 SEPtEMbEr 2010_
wINd Zw6_INZEt rEddING- 
botEN kIttY rooSMALE  
NEPVEu, dE rEddEr EN 
bELuGA
Op zondag 19 september om 
kwart voor twaalf ging het alarm. 
Het bleek om hetzelfde incident 
te gaan. De reddingboten Kitty 
Roosmale Nepveu en Beluga van 
Scheveningen voeren uit richting 
Wassenaar en het kusthulpverle-
ningsvoertuig vertrok eveneens uit 
het boothuis. Vanaf het Katwijkse 
strand zette De Redder koers naar 
de opgegeven positie. Aangeko-
men bij Wassenaar bleek dat er 
drie catamarans waren omgesla-
gen. Deze stonden alweer op het 
strand, maar onduidelijk was of 
alle zeilers aan wal waren. De Kitty 
Roosmale Nepveu begon direct 
met het maken van zoekslagen en 
ook De Redder van Katwijk startte 
een zoekactie. Even later werd 
duidelijk dat er twee personen op 
een begeleidingsboot van de Was-
senaarse zeilvereniging zaten, en 
dat de andere zeilers veilig aan wal 
waren. Omdat het begeleidings-
boot overvol zat, haalde de Beluga 
de twee zeilers van dit scheepje en 
zette ze over op De Redder. Deze 
keerde hierop terug naar Katwijk 
waarna de zeilers met de truck van 
Katwijk naar Wassenaar werden 
gebracht. De truck van Schevenin-
gen vervoerde de gestrande zeilers 
terug naar de zeilvereniging. 

MAst GEBrokEN  
urk_26 SEPtEMbEr 2010_wINd 
Nw5_INZEt rEddINGbotEN 
kAPItEINS hAZEwINkEL EN 
wILLEMtjE
Prima weer om op het water te 
vertoeven, deze zaterdag. Lekker 

windje, kracht 5. Dus koos de tjalk 
Witte Wiefke uit Kampen het 
ruime sop. Aan boord de schipper, 
zijn echtgenote, hun twee kinde-
ren en een groep gasten. Nabij de 
EZ-1 sloeg echter het noodlot toe: 
door onbekende oorzaak knapte 
plotseling de boomdikke mast 
van meer dan twintig meter bij de 
voet af, waardoor de hele tuigage 
in het water terechtkwam. Geluk-
kig was er bijna niemand aan dek, 
zodat zich geen persoonlijke on-
gelukken voordeden. Meteen liet 
de schipper van het Witte Wiefke 
het anker vallen en riep hulp in via 
de Kustwacht. Deze alarmeerde 
de vrijwilligers van KNRM-station 
Urk, die even later richting EZ-1 
vertrokken. De schipper schrijft: 
“Bij aankomst opstappers overge-

zet die samen met de opvarenden 
de mast en tuigage opruimden en 
vastsjorden. Na alles goed gebor-
gen te hebben is het Witte Wiefke 
naar de haven van Urk gebracht. 

GErED DANkZIJ  
EEN LAPtoP
LEMMEr_9 oktobEr 2010_wINd 
Zo3_INZEt rEddINGbotEN 
ANNA dorothEA EN johN 
StEGErS 
Zwemmer in problemen/vermist, zo 
luidde de meldtekst in het scherm 
van de pieper van station Lemmer. 
Toen de Anna Dorothea en de 
John Stegers al onderweg waren, 
meldde het Kustwachtcentrum Den 
Helder dat het niet ging om een 
zwemmer, maar om een man op 
een zeilboot die nat en onderkoeld 

was. De positie zou ter hoogte van 
de Prinses Margriet Sluis moeten 
zijn. Even later kwam het bericht 
dat de betreffende boot zinkende 
was en dat de opvarende met zijn 
laptop stond te zwaaien, omdat hij 
verder geen verlichting aan boord 
had. De John Stegers ontdekte de 
man en nam hem aan boord. Op dat 
moment stond hij al tot zijn knieën 
in het water in de kuip van de boot. 
De boot, een Waarschip 570, lag al 
tot het dek in het water, alleen de 
kajuitopbouw stak nog boven water 
uit. De Anna Dorothea nam de man 
over en bracht hem met spoed naar 
het KNRM-station. De John Stegers 
bleef bij het bootje. De man was 
nat en koud en had onderkoelings-
verschijnselen, maar was nog goed 
aanspreekbaar. 
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kAtwIjk AAN ZEE_12 oktobEr 2010_
wINd Nw3_INZEt rEddINGboot  
dE rEddEr  

Toen Hugo van Duijvenbode in 1992 schip-
per werd bij de KNRM in Katwijk kon hij niet 
bevroeden dat hij ooit met zijn bemanning, 
gewapend met een Nijntje-boekje, op 
kraambezoek zou gaan. “Dit maak je maar 
één keer in je loopbaan mee.”

“Ik werd gebeld op een dinsdagochtend. Ik was 
thuis, want mijn vrouw was zes dagen eerder be-
vallen van ons tweede kindje. We zaten midden 
in de kraamtijd, toen een van mijn opstappers 
vroeg of de reddingboot kon varen. Een vis-
serman lag 50 mijl uit, terwijl zijn vrouw aan het 
bevallen was. De vraag was of wij hem wilden 
halen, om hem in staat te stellen de geboorte van 
zijn kind bij te wonen. 
Een ongebruikelijk verzoek. Ik vroeg aan mijn 
vrouw wat te doen. We zouden deze dagen im-

mers samen thuis zijn. Waarschijnlijk omdat we 
zelf op een roze wolk leefden, vonden we beiden 
dat we hier ons uiterste best voor moesten doen. 
Omdat het geen noodsituatie was, liet ik geen 
alarm geven. In plaats daarvan belde ik een aan-
tal opstappers. Iedereen was enthousiast en niet 
veel later lagen we in het water, voor een lange 
reis naar de KW 88. 
Halverwege de middag lagen we terug op het 
strand. Een half uur eerder had de visserman 
voor het eerst contact gehad met het thuisfront. 
De baby was nog niet geboren! We brachten de 
jongen direct door naar het boothuis, waar hij 
werd opgewacht door een familielid. 
Aan het einde van de middag werd ik wéér ge-
beld. Het was Willem, de visserman. Hij meldde 
blij en trots dat hij vader was geworden van een 
gezonde zoon. Dat telefoontje maakte indruk 
op mij, omdat ik me toen pas realiseerde hoe 
belangrijk wij waren geweest voor deze jongen. 
Wij maken geregeld mee dat geredden het de 
normaalste zaak van de wereld vinden dat wij 

komen helpen. Voor Willem en zijn vrouw lag 
dat anders. Ze waren ons écht dankbaar voor de 
hulp. En dat is mooi. 
Twee dagen later bracht Willem gebak in het 
boothuis. Weer twee weken later waren we met 
z’n allen op kraamvisite. Daar sta je dan, met al 
die stoere kerels. Al kan ik beter zeggen dat je 
dat stoere niet moet overdrijven. Ik snap dat onze 
boot en die pakken een stoere uitstraling heb-
ben. Maar de meeste bemanningsleden zijn ook 
gewoon vader van jonge kinderen. Neem van 
mij aan dat wij softer zijn dan de meeste mensen 
denken.” 

Baby Nico werd per direct Redder  
aan de wal.  

SCHIPPER HuGO VAN 
DuIJVENBODE (LINKS):
“dAAr StA jE dAN, oP 
krAAMVISItE MEt AL dIE 
StoErE kErELS”

AchtErAf
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DrENkELING UIt hEt 
IJssELMEEr GErED
ENkhuIZEN EN hINdELooP-
EN_23 oktobEr 2010_wINd 
Z-Zw7_INZEt rEddINGbotEN 
wAtErSPort, rIEN VErLooP 
EN ALIdA 
De KNRM-reddingstations Hinde-
loopen en Enkhuizen kregen een 
melding man overboord binnen 
van het Kustwachtcentrum. Een 
Duits zeiljacht met vijf opvarenden 
bevond zich drie mijl voor Stavo-
ren, toen een van de opvarenden 
door een klapgijp de giek tegen 
zich aankreeg en overboord sloeg. 
De medeopvarenden lieten direct 
een mayday uitgaan en deden 
een poging de drenkeling terug te 
vinden. Diverse opstappers had-
den thuis de mayday-oproep al 
gehoord en gingen snel naar het 
boothuis. De Enkhuizer redding-
boot Rien Verloop was een minuut 
nadat de piepers gingen al klaar 
voor vertrek. Ook het particuliere 
bergingsvaartuig No Limit had de 
melding ontvangen en zette vanuit 
Laaxum koers richting opgegeven 
positie. Doordat de drenkeling een 
reddingsvest en opvallende zeil-
kleding droeg, vond de No Limit 

de drenkeling twintig minuten na 
melding in het onstuimige water. 
De reddingboot Alida van station 
Hindeloopen nam het onderkoelde 
slachtoffer over en startte de medi-
sche verzorging. In Stavoren werd 
de drenkeling overgedragen aan 
de ambulance. 

schIPPEr DE WEG kWIJt 
AMELANd/tEXEL_27 oktobEr 
2010_wINd Zw6_INZEt GrAAF 
VAN bYLANdt, huIbErt dIjk-
StrA EN bEurSPLEIN 5 
Om 12.49 uur voeren de redding-
boten Graaf van Bylandt en de 
Huibert Dijkstra uit om te gaan 
zoeken naar het huurmotorjacht 
Hercules. De schipper dacht dat 
hij tussen Vlieland en Terschelling 
voer, maar was door de mist de 
weg kwijtgeraakt bij kardinale ton 
ZM 16. De schipper van de Graaf 
van Bylandt meldt: “Omdat de ge-
noemde kardinale ton ZM 16 niet 
bestaat, maar er wel een boei SM 
16 in het Stortemelk ligt, dachten 
we in eerste instantie dat het jacht 
daar zou zitten. Maar zowel op de 
radar van de Brandaris als op een in 
de buurt liggende schelpenzuiger 
werd niets waargenomen. Hierop 

is de Huibert Dijkstra via de Vlie-
lander Balg en het Fransche Gaatje 
richting de inloop van de West 
Meep gevaren en wij hebben het 
Stortemelk afgezocht. Het Kust-
wachtcentrum had slechts af en toe 
telefonisch contact met de Hercu-
les en de gegiste posities werden 
steeds anders.”
Omstreeks 13.45 uur liet het 
Kustwachtcentrum weten dat de 
schipper een kardinale ton had 
gezien. Toen hij het advies kreeg 
daar naartoe te varen om het num-
mer te lezen, bleek het de boei EG 
te zijn. De Hercules zat dus in de 
buurt van de Eierlandse Gronden. 
Station Texel werd gewaarschuwd 
en de Beursplein 5 voer uit. Uit het 
logboek: “Opgepiept voor motor-
jacht dat de weg kwijt is. Deze 
aangetroffen in genoemde positie, 
opstapper Sandor onder lastige 
omstandigheden overgezet met 
marifoon, schip had zelf niets.” 

GEBrokEN BEEN 
oP hEt WAD 
AMELANd_31 oktobEr 2010_
wINd Zo2_INZEt rEddINGboot 
ANNA MArGArEthA 
Net voor het avondeten ging de pie-
per bij de bemanning van Ameland-
Ballumerbocht: medevac, prio 1. De 
dienstdoende schipper nam contact 
op met het Kustwachtcentrum en 
vroeg gelijk om ambulanceperso-
neel, omdat er sprake was van een 
mogelijke beenbreuk. De verpleeg-
kundige arriveerde tegelijkertijd 
met de bemanning en rond 18.00 
uur vertrok de Anna Margaretha 
naar de Coastal Digger, een kabel-
legger in het kabelgebied onder 
Ameland, in de onbetonde Noorder 
Spruit. Om 18.25 uur lag de red-
dingboot langszij de Coastal Digger, 
waar de patiënt op het voordek lag. 
Na inspectie door de verpleegkun-
dige en twee pijnstillende injecties 
later werd de onfortuinlijke zeeman 
op de brancard overgenomen op de 
Anna Margaretha. Deze voer naar 
Holwerd, van waar de man met 
een ambulance naar het ziekenhuis 
werd gebracht.

vIsBoot roBErt 
IN ProBLEMEN 
brESkENS_6 NoVEMbEr  
2010_wINd Zw7_INZEt  
rEddINGboot ZEEMANShooP
Om 01.30 uur voer de Zeemans-
hoop uit voor visboot Robert, die 
van zee kwam en op weg naar 
Hansweert aan de grond was gelo-
pen. De boot was op de strekdam 
van de Noordnol – bij de kerncen-
trale van Borssele – gevaren, waar-
door de buitenboordmotor stuk 
was gegaan. Er was één opvarende.
Ter plaatse hebben de mannen 
van de Zeemanshoop een sleep-
verbinding gemaakt en de boot 
naar de Sloehaven van Vlissingen 
gesleept. Daar hebben ze de boot 
afgemeerd, omdat het niet ver-
antwoord was het scheepje verder 
mee te nemen vanwege de golven 
van anderhalve meter. De schip-
per: “Meneer gaf aan dat hij al 
uren bezig was geweest, voordat 
hij alarm kon maken. Hij had twee 
keer overboord gelegen en was 
zeer vermoeid en koud. Met deze 
informatie hebben we een am-
bulance besteld om hem te laten 
onderzoeken. Gelukkig was alles in 
orde en kon de ambulance retour.” 
Later ontving de bemanning de 
volgende bedankbrief:

Aan de bemanning van de  
Zeemanshoop,
Nogmaals wil ik jullie, ook namens 
mijn vrouw en kinderen, zeer har-
telijk danken voor de mij geboden 
vakkundige en snelle hulp. Van-
wege een nog meer aantrekkende 
wind, regenbuien en een gierende 
stroom had deze situatie niet veel 
langer moeten duren. Bovendien 
was ik door het urenlange pro-
beren om op eigen kracht weg te 
komen de totale uitputting nabij. 
Mochten jullie in de loop van de 
dag nog contact hebben met de ra-
darposten Terneuzen en Vlissingen, 
breng dan ook deze mensen mijn 
dank over voor de eerste begelei-
ding en meldingen.
Nogmaals hulde en dank voor  
reddingstation Breskens.

DrENkELING UIt hEt IJssELMEEr GErED
ENkhuIZEN EN hINdELooPEN_23 oktobEr 2010_wINd Z-Zw_
INZEt rEddINGbotEN wAtErSPort, rIEN VErLooP EN ALIdA 
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tYPE JohANNEs frEDErIk
Lengte  15,00 meter

Breedte  5,40 meter

diepgang  0,75 meter

Vermogen   2 x 680 pk

SneLheid  34 knopen

opnameCapaCiteit geredden  90

Bemanning  4

indienStSteLLing   1996
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oefenen gebeurt meestal bij mooi of niet al te slecht weer. Maar hoe bereidt 
de bemanning zich dan voor op de – zeldzame – acties bij nacht en ontij?  
Drie schippers leggen uit dat oefenen bij mooi weer wel degelijk heel zinvol is. 
“Elke oefentocht is essentieel.”

BIJ MooI WEEr GELEErD …
 … BIJ sLEcht WEEr GEDAAN
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Kees Minderhoud, schipper in 
Westkapelle, Hugo van Duijven-
bode, schipper in Katwijk, en 
Gert Jan Klontje, beroepsschipper 
op Schiermonnikoog, hebben 
allemaal hetzelfde verhaal: zo’n 90 
procent van alle acties vindt plaats 
bij mooi of redelijk weer. Logisch 
ook, want een beetje verstandige 
pleziervaarder blijft veilig in de 
haven als het KNMI windkracht 
10 voorspelt.
Als er dan toch bij slecht weer een 
zeiljachtje in nood is, dan komt 
dat negen van de tien keer omdat 

men overvallen wordt door snel 
veranderende weersomstandig-
heden, zegt Van Duijvenbode. 
“Een paar jaar geleden kwam 
er zaterdagmiddag om zes uur 
vanuit het niets een slechtweer-
front opzetten. Onheilspellende 
donkere wolken rolden in razend 
tempo richting de kust. De pieper 
bleef maar gaan en op kanaal 16 
van de marifoon kwam de ene 
na de andere noodoproep door. 
Ik beschrijf het nog steeds als de 
hel. Je kon geen verschil meer 
zien tussen lucht en water en de 

bliksem sloeg in naast de boot. 
We gingen al die zeilbootjes af 
en konden niks anders doen dan 
geruststellen. Het slechte weer zou 
maar een uur duren en als het echt 
misging zouden we zo ter plaatse 
kunnen zijn. Je merkt dat wanneer 
de bemanning overstapt, de stress 
er bij de meeste mensen meteen 
vanaf is. Ze hoeven niet meer zelf 
te beslissen.”

oEfENEN oP EEN BoEI
Maar ja, dat overstappen onder 
zulke omstandigheden, hoe leer je 

dat als je meestal oefent bij mooi 
weer? Dat gaat niet, erkent Min-
derhoud. “Dat proberen we dan 
ook te oefenen vanaf windkracht 
vier. Dan gaan we eens langs een 
boei liggen en trachten een man-
netje over te zetten. De volgende 
keer doen we dat bij sterkere 
wind. Zo voer je het op.”

“ JE koN GEEN vErschIL 
MEEr ZIEN tUssEN 
LUcht EN WAtEr”   
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DrIE vErschILLEN  
tUssEN ActIEs BIJ 
MooI EN BIJ sLEcht 
WEEr
➢  Langzaamaan of vol gas
Minderhoud: “Bij mooi weer 
hoef ik niemand van de sokken 
te rijden op weg naar het red-
dingstation. Dat vissersbootje 
met die kapotte motor blijft 
wel liggen.”

➢  Meer of minder  
bemanning mee

Van Duijvenbode: “Iedereen 
wil zo veel mogelijk mee bij ac-
ties. Maar bij slecht weer neem 
ik maar vier mensen mee, om-
dat we op De Redder maar vier 
stoelen met veiligheidsgordels 
hebben. Zonder veiligheidsgor-
del is het te gevaarlijk.”

➢  Selecteren op ervaring. En 
op bestendigheid tegen 
zeeziekte.

Klontje: “Bij slecht weer neem 
ik geen jongens mee die er een 
half jaar bijzitten. En ook geen 
jongens die na tien minuten 
ziek op de bank liggen.”

Maar de basisvaardigheden kun je 
wel degelijk bij mooi weer leren, 
zegt Minderhoud. “Navigeren en 
varen. Want als je niet op de plek 
van bestemming komt, dan kun je 
het wel schudden. Dus als het oe-
fendag is en het is mooi weer, dan 
plak ik bijvoorbeeld de ramen van 
de stuurhut af met vuilniszakken 
en simuleer op die manier mist.”

sMALLE GEULtJEs
Klontje gebruikt een zelfde truc 
en plakt karton tegen de ramen. 
Oefenen bij mooi weer heeft abso-
luut zin, zegt hij. “Elke oefening is 

essentieel. Wij bestrijken een heel 
groot gebied, waar de zee nooit 
hetzelfde is, dus bij elke tocht leer 
je wat.” Een andere ‘mistoefening’ 
van Klontje: met mooi weer vaart 
hij naar een van de geulen in de 
Waddenzee, richting Lauwersoog, 
waar hij en zijn collega’s van 
Schier veel patiënten heen 
brengen. “Die geultjes zijn heel 
smal – passeren is lastig. Als er bij 
mist een veerboot aankomt, meld 
ik me bij hem en blijf liggen bij 
een boei totdat hij voorbij is. Die 
manoeuvre oefenen we ook als er 
geen mist is.”

DE ZEE Is DE BAAs
In Katwijk oefenen ze zeker een 
keer in de week, op zaterdagoch-
tend, zegt Van Duijvenbode. “In 
die oefeningen, of het nou mooi 
weer is of niet, doen we routine 
op. Je doet dit werk niet elke 
dag, dus je moet zo veel moge-
lijk proberen om handelingen 
automatisch te laten worden.” 
Een van die automatismen is 
alertheid. “Iedereen die niet 
stuurt of navigeert, moet de hele 
tijd naar de zee blijven kijken. 
Degene die stuurt kan altijd wat 
over het hoofd zien. De zee kan 

erg verraderlijk zijn. De zee is 
altijd de baas.”
Klontje beaamt dat. “Ik zeg altijd 
tegen de jongens die ik opleid: 
vertrouw nooit op de zee. De 
zee is altijd anders, ook al heb je 
hetzelfde weer als de dag ervoor. 
Er kan een andere stroming staan, 
of het is hoog water waar het 
gisteren laag was. Je moet altijd 
alert blijven.” En alertheid kun je 
leren, bij elk weertype. Dus ook 
bij mooi weer. 
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Bunkerbootjes zijn het vereen-
voudigde schaalmodel van een 
traditionele roeireddingboot. Ze 
zijn ongeveer 30 centimeter lang, 
staan op een sokkeltje en er zit 
een gleuf in waar je geld in kunt 
stoppen. Een soort spaarpotjes 
dus, waarvan de inhoud naar de 
KNRM gaat.
De bootjes staan op een plek waar 
contant geld in omloop is, onder 
meer in cafés, winkels, bij sport-
verenigingen en in de buurt van 
reddingstations. Wie zo’n bunker-
bootje onder zijn of haar hoede 
neemt, wordt bunkerbootschipper 
en zegt de KNRM toe om het 
bootje tegen diefstal te beveiligen, 
het schoon en netjes te houden 
en een keer per jaar de opbrengst 
naar de KNRM over te maken. 

stUIvErs EN DUBBELtJEs
André van Os is zo’n bunker-
bootschipper. In zijn groente- en 
fruithandel in Den Helder staat al 
tientallen jaren een bootje. Echt 
veel brengt het niet op, maar toch 
zo’n vijf tientjes per jaar. En alle 
kleine beetjes helpen de KNRM. 
Van Os: “Het bunkerbootje kan 
niet op de toonbank staan, dus 
mijn klanten kunnen er niet zelf 
iets in stoppen. Dat doen wij. Alle 
fooitjes die we krijgen gaan erin. 
In een groente- en fruitzaak gaat 
dat natuurlijk meestal om stuivers 
en dubbeltjes.” Een keer per jaar 
komt iemand van de KNRM 
langs om het bootje te legen.
Koffiehuis Het Wakend Oog op 
Terschelling heeft vermoedelijk 
de best ‘lopende’ Bunkerbootjes 
van het land. Twee zijn het er, 
bevestigd op de deuren van de 

dames- en de herentoiletten. Wc-
bezoek in dit drukbezochte eta-
blissement is gratis, maar er hangt 
wel een mededeling op de deur 
dat een vrijwillige bijdrage op prijs 
wordt gesteld. En dat die naar de 
KNRM gaat. Dat levert jaarlijks 
maar liefst 1200 euro op. Eigenaar 
Sytse Schoustra: “De betrokken-
heid bij de KNRM op een eiland 
als dit is groot. Maar ook de vaste 
bezoekers van de wal komen soms 
speciaal naar onze wc om een 
donatie te doen.” Gaat het met 
die grote bedragen in de bootjes 
nooit eens mis? “Er is nog nooit 
wat gebeurd”, zegt Schoustra. “Ze 
zitten stevig vastgeschroefd en zijn 
in het zicht van de bar. Als ze vol 
zijn, kieper ik de inhoud in een 
emmertje, dat vier à vijf keer per 

jaar wordt opgehaald door iemand 
van de plaatselijke commissie van 
de KNRM.” 

oProEP
In Den Helder en op Terschelling 
is het dus allemaal prima geregeld 
rond de bunkerbootjes. Maar hoe 
zit het met al die andere, honder-
den bunkerbootjes? Het is niet 
altijd even duidelijk hoeveel boot-
jes waar precies in omloop zijn 
en of het geld uit die bootjes wel 
altijd wordt gestort. Behalve aan 
aspirant-bunkerbootschippers, 
is er dus eigenlijk ook behoefte 
aan bunkerbootreders: mensen 
die een vloot onder hun hoede 
willen nemen. De reder krijgt 
een aantal bootjes in beheer (of 
neemt  al uitgezette bootjes op 

in beheer), zoekt nieuwe plek-
ken voor deze bootjes en bezoekt 
regelmatig ‘zijn’ vloot om het geld 
in ontvangt te nemen en over te 
maken aan de KNRM. Kortom: 
iemand die meehelpt om de bun-
kerbootjes, net als de echte vloot, 
te onderhouden. 

BUNkErBootJEs ZoEkEN rEDEr
De bunkerbootjes, de kleine plastic bootjes waar mensen een bijdrage voor de kNrM in kunnen stoppen, 
hebben ook periodiek onderhoud nodig, net als gewone schepen. Daarom zoekt de kNrM vrijwilligers die 
een aantal bootjes onder hun hoede willen nemen.

BUNkErBootrEDEr 
WorDEN? 

De KNRM zoekt vrijwilligers 
voor de Bunkerbootjes. Wilt u 
bunkerbootschipper worden of 
bunkerbootreder? Meld u dan 
via info@knrm.nl.
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“ DE schEPEN vAN DE 
rEsErvEvLoot koMEN 
ook IN ActIE BIJ 
EvENEMENtEN ALs  
DE hIsWA of sAIL” 

DE vArENDE rEsErvEBANk
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Elke reddingboot van de kNrM moet ieder jaar één of twee keer het water 
uit voor een ‘knip- en scheerbeurt’. De aangegroeide pokken en algen moeten 
eraf, want een ‘baard’ maakt boten minder snel. Dat is voor een hulpdienst 
ongewenst. Als een reddingboot tijdelijk niet-operationeel is, komt de 
reservevloot van de kNrM in actie.

De naam reservevloot doet 
de twaalf boten die deze vloot 
telt misschien wat tekort. De 
reserveschepen verkeren altijd in 
optimale conditie en kunnen elk 
moment ingeschakeld worden. 
Daar zorgen Riemert Moleman 
en zijn team wel voor. Riemert is 
sinds drie jaar hoofd van de ope-
rationele dienst. “Er zijn altijd 
boten niet-operationeel vanwege 
onderhoud, storingen of nood-
zakelijke aanpassingen. Als één 
van onze 58 operationele boten 
niet beschikbaar is, dan neemt 
een reserveboot het over. Voor 
elk type houden we vervangers 
achter de hand. 

stAND-IN
De reserveboten worden voor-
namelijk ingezet tijdens regulier 
onderhoud aan reddingboten. 
Dat betekent voor de kleine 
boten minstens eenmaal per jaar 
een knip- en scheerbeurt, die 
een paar dagen duurt en meestal 
gedaan wordt op een plaatselijke 
helling. Om de drie jaar gaan ze 
voor groot onderhoud zes weken 
uit het water. De grote boten 
gaan voor de ‘kleine beurt’ elk 
jaar ongeveer een week naar de 
dichtstbijzijnde werf en voor het 
groot onderhoud eens per zes jaar 
maar liefst drie maanden uit het 
water. “Dit is een strak regime 
dat een zorgvuldige planning 
vereist”, zegt Riemert Moleman. 
“Zo kan een reserveboot steeds 
doorschuiven naar het volgende 

reddingstation waarvan de red-
dingboot in onderhoud gaat.”
De reservevloot is voor een deel 
gestationeerd in IJmuiden, in de 
loods bij het KNRM-hoofdkan-
toor. Om boten van de Arie Vis-
ser- en Johannes Frederik-klasse 
te vervangen, worden de Dorus 
Rijkers en de Christien in reserve 
gehouden. Die liggen respectie-
velijk in Den Helder en IJmui-
den. De Christien is reserve voor 
de Arie Vissers ten zuiden van 
IJmuiden en de Dorus Rijkers 
mag het grote werk overnemen 
tot en met Eemshaven. “Beman-
ningen vinden het vaak fijn om 
zelf de reserveboot op te halen. 
Dan krijgen ze feeling met de 
voor hen minder bekende stand-
in”, vertelt Moleman.

24 UUr PEr DAG 
Niet alleen reddingboten, ook 
voertuigen behoren tot de 
reserves. “Bijvoorbeeld voor 
onderhoud aan een Seatrac, 
waardoor je de reddingboot niet 
zou kunnen lanceren vanaf het 
strand”, legt Moleman uit. “Die 
botenwagens hebben we niet in 
reserve. In zo’n geval plaatsen we 
tijdelijk een kleine, lanceerbare 
reddingboot bij het aanwezige 
kusthulpverleningvoertuig. In 
het uiterste geval, als het van 
korte duur is, melden we het 
betreffende reddingstation af bij 
de Kustwacht. De naastgelegen 
reddingstations nemen het dan 
over. Dit heeft voor zover ik weet 

nog nooit tot problemen op het 
water geleid doordat we te laat 
waren.”
“Wat er ook speelt op het gebied 
van onderhoud en pech, onze 
afspraken met de Kustwacht over 
onze paraatheid komen vrijwel 
nooit gevaar. Dat houdt in dat 
we te allen tijde binnen één uur 
overal langs de Nederlandse kust 
een vastgestelde reddingcapaciteit 
op het water kunnen brengen. 
Binnen één uur na alarmering 
kunnen we binnen de tienmijls-
zone driehonderd mensen aan 
boord nemen. En op dertig mijl 
binnen twee uur zelfs zeshonderd 
mensen. Dan doen de reservebo-
ten als het moet gewoon mee.” 

oNMIsBAAr
Behalve als vervanger, komen de 
schepen van de reservevloot ook 
in actie bij evenementen als de 
Hiswa of Sail. Moleman: “Daar-
aan werken we graag mee als er 
voldoende reservecapaciteit be-
schikbaar is. Zo wordt ons werk 
meer zichtbaar voor het grote 
publiek. Dat is goed voor de 
fondsenwerving. Reddingboten 
moeten 24 uur per dag klaar zijn 
voor inzet. Door onvoorziene 
omstandigheden, zoals storin-
gen of schade, en door gepland 
onderhoud wordt de reservevloot 
bijna permanent ingezet ergens 
op een reddingstation. Dat is 
kostbaar, maar voor de continu-
iteit van het reddingwerk is de 
reservevloot onmisbaar.” 
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redders van Den oever werken op de grens van IJsselmeer 
en Waddenzee. Af en toe helpen ze een vastgelopen jacht 
van de Nieuwe Zeug, een ondiepte in het IJsselmeer. Maar 
hun blik richt zich vooral op de waddengeulen naar Den 
oever. Daar, vlak voor de haven, lopen de meeste jachten 
aan de grond. reddingbootschipper reijer Jorna vertelt 
waarom, en hoe je in diep water blijft.

Van of naar Den Oever houden de  
meeste schepen het Visjagersgaat-
je. Ten dienste van de Wieringer 
viskotters is de betonning over-
vloedig tot aan de havenmond. 
Waarom gaat het dan toch vaak 
fout? Reijer Jorna: “De boel is 
hier flink verzand. Bovendien 
zit er voorbij de scheidingston 
(VG-W) een forse knik in de geul. 
Als je maar even buiten de boeien 
komt, loop je op de Boereplaat of 

Middelplaat. ’s Nachts is het nog 
lastiger. Door de felle ledverlich-
ting op de boeien zie je niet of 
ze ver weg of dichtbij liggen. De 
haven zelf is fel verlicht, tegen 
die achtergrond hebben zelfs wij 
soms moeite met het identificeren 
van lichtkarakters van de boeien. 
Hier in de westelijke ingang is 
het betonde geultje maar smal 
ten opzichte van de ruimte tussen 
de leidam en de strekdam van de 

Waddenhaven. Sommige jachten 
kiezen bij de O9 voor het breedste 
gat, dus naast de geul, waar zelfs 
bij hoogwater nog geen meter 
water staat. Het grootste probleem 
zijn de ‘haantjes’ die onderlinge 
wedstrijdjes varen en bij vertrek al 
in de voorhaven – meestal bij eb – 
alleen oog hebben voor het zo snel 
mogelijk zetten van zeil. Ja, dan is 
de O9 snel gemist en de bodem 
dichtbij.”

•  Bestudeer voor vertrek de kaart, maak bij twijfel  
een boeienlijstje met peilingen van boei tot boei  
en streep de nummers af als je ze passeert,  
dan mis je de knikken niet.

•  Maak voor ’s nachts een lichtenlijstje en blijf  
desnoods naast een boei liggen zolang het  
karakter van de volgende boei niet is verkend.

•  Geef altijd voorrang aan de navigatie, ook bij  
zeil zetten of strijken.

•  Bedenk dat zolang de banken niet droogvallen,  
de stroom schuin over de geul loopt en je stiekem 
naar ondiep water drukt. 

•  Zorg dat je niet over de lijn vaart tussen de boei voor 
en achter je, kijk dus ook vaak naar de boei achter je.

•  Weet of het water zakt of stijgt. Bij eb is vastlopen 
veel vervelender dan tijdens de vloed, waarschijnlijk 
blijf je een tij lang scheef op een plaat liggen tot het 
water terugkomt (natuurlijk blijven wij stand-by). 

vEILIG NAAr 
 DEN oEvEr

DEN oEvEr

IN vEILIGE hAvEN DEN oEvEr

ADvIEZEN vAN rEIJEr JorNA AAN rEcrEAtIEvAArDErs
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Ook de scheidingston 
valt ’s nachts op door zijn 
groepsschitterlicht (2+1).

Mis deze knik niet, bestudeer de lichtka-
rakters goed als je er in het donker vaart. 
De VG17 en VG18 knipperen snel (Q) en 
vallen op tussen de andere lichten.

bron: Dienst der Hydrografie

Zolang Boere- en Middelplaat onder water staan 
loopt de stroom schuin over de geul.

Bij spuien van IJsselmeerwater  op de 
Waddenzee (rond laagwater) kan de 
stroom in de voorhaven verrassend sterk 
en warrig zijn.

Niet de hele haveningang is bij laagwater diep  
genoeg, houd de groene O7 en de O9 bij invaart 
aan stuur- en bij uitvaart aan bakboord. Blijf hier  
’s nachts in de lichtenlijn: 131°



Beste KNRM’ers van station Breskens,
Ik dacht altijd dat ik jullie pas nodig zou hebben bij extreem slecht weer en met een 

gebroken mast of zo. Want ik vaar al tientallen jaren en altijd voorzichtig. 
Maar het kan verkeren …Je hebt gasten (een jongetje van acht jaar en zijn ouders), ze komen speciaal om te 

zeilen, maar het is niet echt recreatief weer. Ze willen echt het water op … je geeft 

toe. 

Met een rif in het grootzeil vertrek je uit Vlissingen. Eerst maar even halve wind, 

op alleen het grootzeil oversteken naar Breskens, dat is heel goed te doen. De dame 

aan het roer – stuur maar op de Veerhaven van Breskens. Desalniettemin worden de 

kleine en de grote man aan boord een beetje groen en hebben het moeilijk. Je gaat 

naar binnen om te zorgen dat je gasten het zo goed mogelijk naar de zin hebben/

krijgen; jasje en trui aangeven; warm drankje aanbieden, een snickers misschien?  
En dan voel je dat je de grond raakt – klunk, klunk, klunk – helaas neemt de 
roerganger niet de benodigde acties en dus gooi je zelf pas na ruim drie ‘klunken’ 

de schoot los; helaas zijn we dus ook niet meteen door de wind gedraaid om vrij te 

varen. Dus zitten we goed op de plaat gedrukt, met afgaand water – niet zo best. 

Stom! De roerganger heeft niet echt op de koers gelet, maar als schipper had IK dat 

natuurlijk moeten merken.Het duurt een klein uur eer jullie met de Zeemanshoop arriveren. Dan gaat het 

snel en professioneel. Kalm, professioneel, met aandacht voor de ‘hulpvragers’ EN 

afdoende. Wat was ik blij dat mijn o zo gekoesterde bootje van de plaat loskwam en 

heelhuids weer rechtop dobberde. Echt blij!In de eerste plaats overigens natuurlijk vooral blij dat alle passagiers het avontuur 

zonder kleerscheuren hebben doorstaan. Beste redders, bedankt dat jullie voor ons op zondag wilden uitrukken. Bedankt voor 

jullie succesvolle en zorgzame actie (ook nog mee terug naar de haven gevaren).

Hierbij ingesloten een briefje van twintig euro, bedoeld voor wat lekkers bij de koffie 

op een van jullie trainingsavonden. Mijn Redder aan de wal-donatie heb ik met twintig euro per jaar opgehoogd. Met hartelijke groeten, 
M.J.   

Geachte dames en heren,Wederom met veel belangstelling het verslag 209 helemaal 

gespeld, vergeef mij dat ik een kleine correctie/aanvulling 

plaats bij een omschrijving in het blad, nl.

bl. 16-17, een prachtige foto van de PRINS HENDRIK- het 

moet zijn  “De N.V. Stoomvaartmaatschappij NEDERLAND”  

etc. etc. welke destijds gevestigd was in Amsterdam.

Met vriendelijke groetenF.W.

fANMAIL & kLAchtEN
De redactie behoudt zich het recht voor brieven en mails in te korten
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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.

VrAAG AAN rINuS rEddEr

Is EEN rEDDINGBoot stErk GENoEG 
oM IJs tE BrEkEN ALs Er EEN Boot Is 
vAstGELoPEN?

Nee, reddingboten kunnen niet varen als er ijs ligt. Andere boten trouwens ook niet. Als 
het vriest, duurt het meestal even voor er ijs op het water ligt. Er drijven meestal eerst 
fijne stukjes ijs die pas na een paar dagen vorst een laagje ijs vormen. En juist dat ‘papijs’ 
geeft de meeste problemen. Veel reddingboten van de KNRM gebruiken waterjets. Deze 
motoren zuigen water aan en spugen dat heel hard weer uit waardoor de reddingboot 
vooruit kan varen. Maar als er al papijs drijft, kan dat niet meer. Want dan zouden er 
ijsklontjes uit de waterjets komen in plaats van een harde straal water en daar komt een 
reddingboot niet mee vooruit! De motor loopt daardoor vast. Om dat te voorkomen 

melden de reddingboten zich ‘uit dienst’. 
Als er toch een boot ingevroren ligt waar iemand van af gehaald moet worden, dan vliegt 

er een helikopter heen. Gelukkig blijven de meeste boten in de haven als het gaat vriezen. 
En als er echt door het ijs gevaren moet worden, komt de ijsbreker.

NIEUWE sPrEEkBEUrt-
PAkkEttEN
Ben je weer aan de beurt voor een spreekbeurt voor 
de klas? Om het je wat makkelijker te maken, hebben 
we een speciaal spreekbeurtpakket voor je gemaakt 
waardoor je spreekbeurt bijna niet kan mislukken. Met 
prachtige posters en handige folders kun je je goed 
voorbereiden en heb je ook echt wat te laten zien aan de 
klas. Je kunt het pakket aanvragen via de website van de 
KNRM: www.knrm.nl/kids. Het pakket is gratis, maar een 
vrijwillige bijdrage wordt altijd erg gewaardeerd.

oUDErWEtsE NAvIGAtIE
Vroeger moest een stuurman het doen met 
eenvoudige hulpmiddelen om te navigeren op 
zee. Boten bleven dan ook het liefst in zicht 
van de kust. Om zeemannen te helpen bij 
hun oriëntatie werden vuurtorens en bakens 
geplaatst. Een baken is een onverlichte constructie 
die alleen overdag te zien is. Sinds de komst van 
de satellietnavigatiesystemen, zijn vuurtorens 
en bakens overbodig geworden. Op de foto zie 
je een constructiemodel uit 1855 van het ijzeren 
baken van Vlieland. Dit model diende voor 
instructie aan zeelieden of aan de bouwers van 
nieuwe bakens. Het Rijksmuseum heeft dit baken 
aan het Reddingmuseum in Den Helder gegeven, 
waar je het in het echt kunt bekijken.

 MEEr WEtEN ovEr NAvIGAtIE? 
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.
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INforMAtIE
GIro 26363

De stichting Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) 
redt mensen op zee en op het ruime binnenwater in Nederland. En dat 
gebeurt al meer dan 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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rEDDErs AAN DE WAL? 
WE krIJGEN Er NooIt GENoEG vAN!

Geachte donateur,

Met regelmaat kom ik trotse mensen tegen die de KNRM al vele jaren ondersteunen. 
‘Ik ben al jaren lid van de KNRM’ is daarbij een veel gehoorde uitspraak die veel zegt 
over de mate van betrokkenheid, maar klopt het wel? Kun je lid zijn van de KNRM? 
Het antwoord is simpel: nee, dat kan (nog) niet. Natuurlijk zijn we blij met deze grote 
verbondenheid met het reddingwerk, maar het klopt niet helemaal. De KNRM is geen 
vereniging waar je lid van kunt worden, maar een stichting waar men donateur van kan 
zijn. 

De KNRM mag zich gelukkig prijzen met een heel grote groep trouwe donateurs, die wij 
Redders aan de wal noemen. Deze mensen maken het mogelijk dat de KNRM ‘om niet’ 
hulp verleent. 
Op het moment dat ik dit schrijf telt deze groep ongeveer 80.000 mensen, maar als het 
aan de KNRM ligt, worden dat er in de komende jaren veel meer. Sterker nog, als we wil-
len dat we het reddingwerk ook in de toekomst op een goede, snelle, maar vooral veilige 
manier kunnen doen, zal het aantal donateurs in de komende twee jaar heel hard moeten 
stijgen.

De KNRM wil zo goed mogelijk met haar Redders aan de wal omgaan. We willen de 
mensen die ons steunen dicht bij ons houden. We willen deze mensen op een verant-
woorde manier informeren, maar ook zo goed mogelijk met de ons beschikbaar gestelde 
gelden omgaan. Ook als het gaat om de kosten die wij maken om deze enorme groep 
op de hoogte te houden van het reddingwerk en alles wat er binnen de organisatie en in 
haar directe omgeving plaatsvindt. Een praktisch voorbeeld hiervan is de verzending van 

De Reddingboot. De kosten van De Reddingboot proberen we laag te houden, 
omdat we graag zoveel mogelijk geld van de bijdragen aan het ‘echte’ redding-
werk willen besteden. 

Het zou toch mooi zijn als wij,  redders en Redders aan de wal, het voor elkaar 
zouden krijgen om in de komende twee jaar 40.000 nieuwe Redders aan de 

wal te kunnen verwelkomen. Familieleden, vrienden, buren, collega’s, iedereen is 
welkom! Geef de aanmeldkaart bij deze Reddingboot voor een nieuwe Redder aan 

de wal aan iemand weg of maak iemand cadeaudonateur. 
De KNRM is blij met iedereen die bij wil dragen aan de groei van het aantal donateurs. 
Mocht u bij die werving hulp nodig hebben aarzel dan niet om contact op te nemen met 
de afdeling Communicatie & Fondsenwerving (cenf@knrm.nl of 0255-548454).

Robert van Boven
Hoofd Communicatie & Fondsenwerving
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WAt DoEN WIJ MEt UW GIft? 

oPLEIDING
Een opstapper leert het vak vooral 
in de praktijk, onder de hoede van 
ervaren redders. Toch komt er nog 
aardig wat opleiding bij kijken. 
Want iedereen moet technische 
kennis hebben en een EHBO-
opleiding en veiligheidstraining 
doen. Per jaar besteedt de KNRM 
ongeveer € 750 per varende en 
rijdende vrijwilliger.

kUsthULPvErLENINGsvoErtUIG
Voor reddingen en hulpverleningen op en rond het strand 
zijn kusthulpverleningsvoertuigen (KHV’s) onontbeerlijk. Zo’n 
vrachtwagen kost per jaar ongeveer € 7.000 aan onderhoud en 
brandstof. Veel kilometers maken ze niet, maar zand en zeewater 
vergen nogal wat van het materieel!
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Per jaar is € 12.700.000 nodig om de exploitatie van de kNrM te kunnen 
bekostigen. Dat geld gaat vooral naar materiaal en opleidingen. voor € 5 
kopen we al een muts. En voor € 2.500 leert een opstapper alles wat een 
professionele (maar vrijwillige) redder moet weten. Elke gift is even welkom. 

DE vrIJWILLIGErs
Kent u Cor nog? Cor is een van onze 
opstappers. Hij en zijn collega’s 
doen hun levensreddende werk 
voor € 1,25 per uur. Gelukkig zijn zij 
voorzien van het beste materieel om 
hun werk professioneel te kunnen 
doen. Voor € 5 kunnen we al een 
muts kopen, en voor € 750 een 
compleet overlevingspak. 

oNs oNDErkoMEN
Een boothuis is onontbeerlijk voor de stalling van het materieel en het opvangen 

van bemanning en drenkelingen in een warme omgeving. Elke week komt de 
bemanning er bij elkaar voor oefenavonden en opleidingen. Een groot boothuis 

kost ongeveer € 2.000 per maand. Wist u dat u kunt kiezen aan welk reddingstation 
uw gift, schenking of legaat ten goede komt? 

 

oNZE BotEN
De KNRM vaart met moderne en degelijke reddingboten. Dat moet 
ook wel, vanwege het aantal reddingen (zo’n 1900 per jaar) en de 
grote jachten en vrachtschepen waarmee men tegenwoordig vaart. 
Een Rigid Inflatable Boat van het type Atlantic kost gemiddeld  
per jaar circa € 10.000 aan onderhoud en gebruik.



kLAAr MEt WErk, 
PIEPEr AAN
Arjen Molenaar, plaatsvervangend schipper op de 
reddingboot van callantsoog: “strand, water en 
boten hebben altijd mijn aandacht getrokken. van 
jongs af aan doe ik al vrijwilligerswerk voor de kNrM 
in callantsoog. Na mijn dienstplicht bij het korps 
Mariniers heb ik rond mijn 27e mijn stuurmanspapieren 
gehaald. Na wat jaren te hebben gevaren, heb ik 
mijn ideale baan bij het loodswezen gevonden als 
stuurman. Ik werk veel ’s nachts en in het weekend, 
waardoor ik op doordeweekse dagen veel tijd over 
heb voor vrijwilligerswerk. Dus voor mij geldt: klaar 
met werk, pieper aan.”

DE vrIJWILLIGEr 
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