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bedankt
de knrM zet in elke reddingboot een bijzondere schenker, 
sponsor of nieuwe donateur in het zonnetje

verrassende actie 
palace hotel 

welkoM!

Het Noordwijkse viersterrenho-
tel heeft het KNRM-boek Buiten 
Beeld op alle hotelkamers neer-
gelegd. Een selectie van foto’s 
uit dat boek is bij wijze van kunst 
in de openbare ruimtes van het 
hotel tentoongesteld. En last but 
not least vraagt het hotel aan 

elke gast of die na overnachting 
een euro wil doneren aan de 
KNRM. “Een kleine bijdrage  
voor elke gast, maar als we al  
die euro’s bij elkaar optellen  
een substantieel bedrag voor  
de KNRM”, zo legt directeur 
André Aaij uit. 

Ab Schuurmans (26) meldde zich spontaan bij de stand 
van de KNRM op Boot Holland om donateur van de KNRM 
te worden. Opgegroeid in de watersport en inmiddels ei-
genaar van een jachtservicebedrijf, liep hij eigenlijk al een 
hele tijd rond met het idee om donateur te worden, maar 
het kwam er niet van. “Ik las De Reddingboot wel altijd 
als ik bij mijn ouders op bezoek was, maar dat moest toch 
anders.” Boot Holland bood hem een mooie gelegenheid 
om zich persoonlijk in te schrijven. “Het is belangrijk werk 
dat de KNRM doet. En ik heb hier veel meer mee dan met 
een ander goed doel.” Ook zijn vriendin Jessica beaamt 
dat: “Als ik over de beurs loop dan krijg ik bij deze stand 
van de KNRM meteen het goede gevoel.” Ab en Jessica 
waren niet de enigen die donateur werden, de beurs 
heeft 110 nieuwe donateurs opgeleverd.  

Het Palace Hotel in Noordwijk omarmt de KNRM als  
goed doel. En daarmee is een oude relatie in ere hersteld, 
want zes jaar geleden gaf hetzelfde hotel de aanzet tot  
het bekende Reddersgala. 

Speciaal voor Reddingbootdag op 7 mei heeft het 
Palace Hotel een arrangement samengesteld. Dit jaar 
Reddingbootdag combineren met heerlijke verwenne-
rij? Kijk op www.reddingbootdag.nl en klik op Noord-
wijk voor de mogelijkheden. (www.palacehotel.nl)
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coluMn
een nieuwe lente…
Het begin van het voorjaar nodigt uit om naar buiten te gaan. 
Elke dag zie je dat bomen en struiken groener worden. Eigenlijk 
is het de mooiste tijd van het jaar. En vooral nu, als de buiten-
temperatuur steeds hoger wordt. Maar wees voorzichtig, want 
het water is eigenlijk nog te koud; dat maakt watersport aan het 
begin van het seizoen gevaarlijker dan aan het eind van het sei-
zoen. Zorg dus dat u goed voorbereid bent. Elk jaar merken onze 
schippers en opstappers dat ze in deze maanden geregeld moeten 
uitvaren voor plezierjachten met een motorstoring. Dat is vaak 
te voorkomen door goede voorzorgsmaatregelen. Zorg dat de 
brandstoftanks schoon zijn en neem reservefilters mee. Zorg ook 
dat u nieuwe zeekaarten hebt en dat plotters en gps bijgewerkt  
zijn, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan. 
Op een vergelijkbare manier bereidt de KNRM zich voor op het 
nieuwe seizoen. De reddingboten zijn deze winter nagekeken 
en eventueel gereviseerd, de vrijwilligers hebben een opleiding 
gedaan of op een andere manier hun theoretische of praktische 
kennis bijgeschaafd. En elke week doen ze een oefening op het 
water, weer of geen weer. Reddingsacties komen iets minder voor 
in de winter, maar ze zijn er wel. Zo voeren we in januari onder 
meer uit voor kite- en brandingsurfers die in de problemen waren 
geraakt. Een keer werd er groot alarm geslagen – compleet met 
helikopter – vanwege een lege surfplank op het strand, terwijl de 
bewuste surfer tien kilometer verderop zijn plank aan het zoeken 
was. De ‘reddingsactie’ bleek achteraf niet meer dan een heel 
goede oefening, maar dat weet je niet van tevoren. Onverstandig 
om in januari te gaan surfen? Misschien. Maar bij de opstappers 
overheerst altijd het bewustzijn dat de zee onvoorspelbaar is, en 
dat iedereen op een kwade dag hulp nodig kan hebben. Op 7 mei 
kunt u op vele reddingstations van de KNRM de reddingsverha-
len uit de eerste hand horen. Dan is het weer Reddingbootdag en 
kunt u als vanouds meevaren op de boten en praten met de man-
nen. Van harte aanbevolen, ook met kinderen! Er is geen betere 
manier dan deze om het begin van het vaarseizoen te vieren. 

Kijk op www.knrm.nl voor de activiteiten van de reddingstations 
op Reddingbootdag.

Roemer Boogaard
Directeur KNRM

Schijf het snel in uw agenda: op 7 mei zijn alle reddingstations van de 
KNRM weer open voor publiek. Reddingbootdag is dé dag om actief 
kennis te maken met het werk, de mensen en het materieel van de 
KNRM en om mee te varen aan boord van de reddingboten. Introducés 
zijn van harte welkom! Misschien worden ook zij wel donateur. Houd 
de site van de KNRM in de gaten voor meer informatie. Om alvast in 
de stemming te komen, hieronder beelden van Reddingbootdag 2010, 
gemaakt door bezoekers.

7 Mei  
reddingbootdag!
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knrM journaal

 

In de zomer van 2010 startte de KNRM een proef met 
strandbewaking op Terschelling. Deze was zo succesvol, 
dat de lifeguards van de KNRM komende zomer ook aan 
het werk gaan op Schiermonnikoog. 

Het werk van een lifeguard lijkt eenvoudig en een ideale vakantiebaan, 
maar er wordt van de strandbewakers verwacht dat zij snel en profes-
sioneel reageren op gevaarlijke situaties en noodgevallen. De KNRM stelt 
hoge eisen aan de lifeguards; sportieve jongeren vanaf 18 jaar kunnen een 
opleiding tot lifeguard volgen als zij minimaal 400 meter in acht minuten 
kunnen zwemmen en bereid zijn een aantal weken te werken op het 
strand. De KNRM zorgt voor werving, selectie, opleiding en coördinatie.  
De gemeentes betalen de lifeguards en het gebruik van het materieel. 

veilig zweMMen bij de waddeneilanden

Wim van Lit uit Putten bouwde in totaal al negen model-
boten van verschillende KNRM-schepen. Zijn laatste pro-
ject is de nieuwe reddingbootklasse Nikolaas; hij maakte 
de Evert Floor van reddingstation Elburg op een schaal 
van 1:18. Wim bouwt de boten van de oorspronkelijke 
tekeningen en maakt foto’s van de details. Bij het bouwen 

gebruikt hij allerlei materiaal, zelfs de stof van een 
regenjack, als het maar licht is. De jet,  
de elektromotor en de werkende ver-

lichting maken de boot compleet. 

Op 23 maart, ter ere van de  
geboortedag van Michiel  
de Ruyter, kreeg Ane Ruijg,  
oud-beroepsschipper van  
Terschelling, de gouden De 
Ruyter-medaille opgespeld door  
minister van Infrastructuur 
en Milieu, mevrouw Melanie 
Schultz van Haegen. De voor-
dracht voor Ane Ruijg is inge-
geven door de enorme hoeveelheid reddingen waarmee hij ruim 2300 men-
sen in veiligheid bracht, en eremedailles die Ruijg toebedeeld werden tijdens 
zijn dienstverband bij de KNRM. 

De De Ruyter-medaille is een ereteken dat in 1907 werd ingesteld voor 
schippers, stuurlieden en verder bemanning van koopvaardij- en vis-
sersschepen en andere personen, die zich door verdienstelijke daden 

voor de Nederlandse scheepvaart hebben onderscheiden. 

Modelboot geëerd Met lintje

De werving en selectie voor het seizoen van 2011 is al 
gestart. Maar als je bij het lezen van dit stuk denkt:  
ik wil en kan dat ook, kijk dan op www.redderworden.nl. 
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uw schip klaar voor het seizoen?
Prettig als alle voorgenomen klussen zijn afgehan-
deld tegen de tijd dat het vaarseizoen begint. In het 
voorjaar, als de huishouding nog niet aan boord is, 
kunt u nog overal bij. Gun uzelf eens de luxe van een 
schoongemaakte dieseltank en voorkom verstopte 
brandstoffilters. Met een betrouwbare voortstuwing is 
de kans groter dat u uit handen van de redders blijft.

kalMte kan de zeeMan redden
Bent u ondanks het goede begin van het seizoen met 
uw boot in de problemen, neem dan heel even de 
tijd om te bedenken wat u het beste kunt doen. Is uw 
voortstuwing in het geding, probeer dan voor anker 
te gaan. Het beste gaat dat met een geklaard anker. 
Voorkom echter dat u in de vaargeul het overige 
scheepvaartverkeer 
in de weg ligt. Kunt 
u een langsvarende 
boot om een sleepje 
vragen naar een plek 
waar u kunt afmeren 
om rustig een repa-
ratie te verrichten, 
dan is het leed gauw 
geleden. Ligt u rustig, 
denk dan rustig na 
over de volgende stap. Kunt u het euvel zelf verhel-
pen? Hebt u voldoende onderdelen en gereedschap 
aan boord? Als u geen haast meer hebt, kunt u rustig 
wachten tot de motor is afgekoeld, dat scheelt gerom-
mel met oververhit koelwater.

voorbereiding op slepen
Lijkt het erop dat u moet worden gesleept, denk dan 
alvast na over de sterke punten van uw boot. Een 
sleeplijn aan kikkers vastmaken is vaak een kwetsbare 
verbinding. Kunt u een lijn doorleiden naar een lier, 
dan wordt de verbinding al een stuk sterker. U kunt 
de sleeplijn via de mast laten lopen, maar alleen als 
die door het dek steekt, anders kan de mast van dek 
worden getrokken, met alle gevolgen van dien. Is het 
schip erg kwetsbaar, dan kan de reddingbootschipper 
gebruikmaken van een zogenaamde broek, een gordel 
van touwwerk, waar de hele romp in past. De druk op 
het schip kan op die manier goed worden verdeeld. 
De redders hebben ervaring en brengen hun eigen 
sleeplijn mee. Die kennen ze door en door. 

vaartips

Als van oudsher zeevarende natie hebben  
Nederlanders een enorme kennis opge-
bouwd van het werken en leven op het 
water. Die kennis ligt ook voor een deel 
verankerd in de taal. In het boekje ‘Zee-
manstaal’ spreken we allemaal heeft Ton 
van Schoonhoven een groot aantal typische  
zeemanswoorden en -uitdrukkingen verza-
meld en verklaard, zoals die nu nog in het 
dagelijks taalgebruik worden aangetroffen.

Geïllustreerd, 103 pagina’s, ¤ 14,50 excl. verzend-
kosten; te bestellen via www.zeemanstaal.nl

De KNRM mag zich van Hare Majesteit de Koningin ook de komende  
25 jaar ‘Koninklijk’ noemen. Het recht om dat predicaat te voeren moet 
elke vijfentwintig jaar worden verlengd. Het koningshuis en de KNRM  
hebben een bijzondere band: koningin Beatrix is beschermvrouwe van 
de KNRM.

De KNRM heeft – volgens protocol – via de burgemeester van Velsen een verzoek tot 
verlenging gedaan aan koningin Beatrix. Via de commissaris van de koningin is dat verzoek, 
voorzien van advies, voorgelegd aan de koningin, die heeft besloten tot bevestiging van  
het predicaat. Peter van den Brandhof (vicevoorzitter Raad van Toezicht) en Roemer 
Boogaard (directeur) van de KNRM hebben inmiddels de bijbehorende documenten onder-
tekend, waarin de KNRM onder meer verklaart ‘zich daarnaar te zullen gedragen’.

weer 25 jaar ‘koninklijk’

zeeManstaal
Spijkers op laag water 
zoeken

De KNRM stond op de HISWA direct voor de ingang met de reddingboot van Stellendam. 
Vele bezoekers stapten aan boord en 150 mensen werden Redder aan de wal.
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schikbaar is, bijvoorbeeld de 
komende week van 9 tot 5,  
dan kan hij dat via internet aan 
ASK doorgeven. ASK zet die 
gegevens in het planningsbord. 

wat nou als blijkt dat er 
onvoldoende opstappers 
beschikbaar zijn om uit  
te kunnen rukken?
Dan belt ASK de opstappers  
die vergeten zijn hun beschik-
baarheid door te geven met de 
vraag of zij willen aangeven  
of zij beschikbaar zijn.

en als er dan nog steeds  
te weinig mensen zijn? 
Dan neemt ASK contact op  
met de planner van het station. 
In overleg met de schipper  
zoekt die een oplossing, bij-
voorbeeld door een dringend 
beroep te doen op afmelders.

ask
 heeft het antwoord

wat was de directe aanlei-
ding voor de komst van ask?
Door de toegenomen mobiliteit 
en de grotere woon-werkafstan-
den wordt het voor onze opstap-
pers steeds lastiger om binnen 
10 minuten op het station te 
zijn. Dat betekent dat er meer 
afstemming nodig is. Dat ging 
altijd telefonisch of via e-mail. 

De schippers hielden ieder op 
hun eigen manier de beschik-
baarheid van hun bemanning 
bij, met een Excel-sheetje of 
uit het blote hoofd. Dat proces 
wilden we standaardiseren en 
vereenvoudigen. Daarnaast 
wilden we de belasting van  
van de opstappers verlagen  
en een back-upsysteem creëren 
voor alarmeringen.

hoe werkt ask? 
Stel, een opstapper wil op zater-
dagmiddag even boodschappen 
doen in een dorp verderop.  
Dan belt hij naar ASK en geeft 
aan hoelang hij niet beschikbaar 
is. ASK is een computersysteem 
– de opstapper spreekt dus niet 
met een persoon. ASK herkent 
het nummer van de opstapper.  
Weet een opstapper ver van 
tevoren wanneer hij niet be-

welke stations beschikken  
over ask? 
Alle stations van de KNRM 
beschikken over ASK, inclusief  
de gelieerde stations. 

voldoet het systeem aan  
de verwachtingen?
Ja. Gebruikers vinden het pret- 
tig. Afmelden is makkelijk en  
ze hebben te allen tijde via 
internet inzicht in de beschik-
baarheid van hun collega’s. Dat 
maakt het makkelijker om even 
boodschappen te gaan doen. 
Het toegenomen inzicht in de 
beschikbaarheid geldt natuurlijk 
ook voor de schippers. En sinds 
eind januari heeft de Kustwacht 
nu ook ASK en kan die het ge-
bruiken als back-up voor P2000, 
het landelijke alarmeringssysteem.

Op YouTube staat een filmpje waarin ASK wordt 
gedemonstreerd. Vul als zoekterm in: KNRM ASK demo.

Automatisering dringt 
overal binnen de KNRM 
door. Een van de voor-
beelden is een up-to-date 
overzicht van vrijwilligers-
beschikbaarheid. Dankzij 
communicatiesysteem 
ASK weten schippers en 
opstappers precies waar 
ze aan toe zijn. Wiljan 
Meijvogel, medewerker 
Operationele Dienst, legt 
uit hoe het werkt.
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op bezoek op vlieland
tussen vuurboetsduin en brandaris

9

al in 1825 werd op vlieland een 
roeireddingboot gestationeerd. bij het 
posthuys en hotel seeduyn zijn nog 
twee mooie oude reddingbootschuren 
te vinden. Maar tegenwoordig is het 
splinternieuwe en energieneutrale 
boothuis aan de jachthaven het 
epicentrum voor de vlielandse redders. 

Duinen, een paar plukjes bos,  
heel veel zand en rondom zee:  
dat is Vlieland. In de zomer  
zetten de veerboten van Rederij 
Doeksen elke dag ladingen  
badgasten af aan het begin van  
de Dorpsstraat. Maar nu is het 
rustig op het eiland. In het  
enige dorp wonen ruim 1100  
mensen. Dertig van hen zijn 
vrijwilliger bij de KNRM. 
Is er alarm, dan rijden de man-
nen over de Havenweg naar het 
boothuis. Maar op deze winterse 
maandagavond tegen zeven uur 
stappen een kleine twintig vrijwil-
ligers bedaard binnen in het pas-
geopende boothuis aan de haven. 
Maandagavond is de vaste oefen-
avond voor de Vlielandse KNRM. 
De afgelopen wintermaanden 
werd er trouwens ook extra veel 
in de weekenden getraind. Na 
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vlieland
‘zout water in de aderen’

op bezoek op vlieland

ruim dertig jaar hield schipper 
Arie Boon er onlangs mee op; 
nieuwe (plaatsvervangende) 
schippers namen zijn plaats in. 
De meesten van hen varen al jaren 
op de Huibert Dijkstra van het 
type Atlantic, maar moeten de 
grotere Graaf van Bylandt, een 
Johannes Frederik-klasse, nog in 
de vingers krijgen. Ook zijn er een 
paar nieuwe opstappers bijgeko-
men. Een nieuw team en nieuwe 
rollen, dat betekent veel trainen.  

oefenpop
Bij de koffie vertelt schipper 
Wim wat de bedoeling is en wie 
wat gaat doen. Daarna lopen
de mannen, sommigen grappend 
en grollend, naar de steiger. De 
bootlift van de Atlantic daalt 
neer, de twee motoren van de 
Graaf van Bylandt draaien al 
warm en de mannen hijsen zich 

van de vuurtorens van Terschel-
ling en Vlieland. Maar de schip-
pers – met zijn drieën zitten ze 
naast elkaar op ‘de bok’ – hebben 
gelukkig ook radar en plotter,  
gps en dieptemeter. “Man over-
boord”, klinkt het opeens, als  
we al op de Noordzee zitten. 
Ergens in de duisternis heeft  
de ‘Huibert’ de oefenpop over-
boord gezet en de positie aan  
de ‘Bylandt’ doorgegeven. On-
middellijk verlegt stuurman  
Juul zijn koers. Zodra hij de 
opgegeven positie nadert, gaat  
de schijnwerper op het dak van 
de stuurhut aan. “Klep open”, 
klinkt het even later, als de  
drenkeling in zicht is. 

beet!
Op het achterdek staan de  
nieuwe opstappers Diederik  
en Aäron paraat om de pop  
binnen te halen. Met een  
druk op de knop zakt de  
drenkelingenklep naar beneden.  
Terwijl de schipper voorzichtig 
achteruit manoeuvreert, houdt 
Diederik de pikhaak in de  
aanslag. Beet! Samen sjorren  
de opstappers de pop aan boord. 
Zijn gewicht zal niet ver onder  
de honderd kilo zitten. “Gooi ’m 
maar weer over de muur”, roept 
Jelle vanuit de stuurhut. Nu is 
het de beurt aan de redders van 
de rubberboot om hem binnen 
te halen. Dit zal zich zo nog een 

op het donkere wad is niets anders te zien 
dan de groene en rode lichtboeien en de 

stralen van de vuurtorens  

in hun overlevingspakken. Robin 
staat even te klungelen, het pak 
half aan. “Normaal doe ik dit 
sneller hoor”, grijnst hij. “Het 
is een nieuw pak, dat moet je je 
altijd even eigen maken.” Dan 
varen beide boten de haven uit. 
Op het donkere, heiige wad is 
niets anders te zien dan de knip-
perende groene en rode lichten 
van de lichtboeien en de stralen 
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aantal keren herhalen.
Naast de Graaf van Bylandt en de 
Huibert Dijkstra heeft het red-
dingstation op Vlieland nog een 
derde boot: de Meerval, een klei-
nere Float 500. Voor reddingen 
op de Noordzee – ‘buiten’ zoals de 
redders zeggen – is de Graaf van 
Bylandt de aangewezen boot. Op 
de ondiepe wadden kan de Atlan-
tic beter uit de voeten en voor red-
dingen vlak bij de kust wordt de 
Float met het kusthulpverlenings-
voertuig naar het strand gereden. 
Afhankelijk van de calamiteit en 
de locatie worden ook wel twee 
boten tegelijk ingezet. “We varen 
zo’n honderd keer per jaar uit”, 
vertelt schipper Tjebbe, “meestal 

voor de pleziervaart.” Net als al 
zijn collega’s weet Tjebbe zich nog 
heel wat reddingen te herinneren. 
“Een bijzondere was die keer dat 
een zeiler de giek tegen zijn hoofd 
had gekregen en met de helikopter 
van boord gehaald moest worden. 
Wij hadden ambulancemensen 
mee, die we op het jacht moesten 
overzetten, en vervolgens moesten 
we de bewusteloze man in de heli 
krijgen. Er stond een flinke  
zee en het was niet makkelijk.  
Als het dan toch lukt, dan zijn  
we wel heel voldaan.”  

dakota
Hij was erbij om zeven uur, en 
ook tijdens de nazit ná de oe-

fening is burgemeester Yorick 
Haan, tevens voorzitter van de 
plaatselijke commissie, er weer 
bij in het boothuis. Met een bier-
tje of cola in de hand komen de 
verhalen los. “Was jij daar toen 
bij, bij Breezand? Weet je nog,  
de Banzai, dat Noorse zeiljacht? 
We waren achttien uur in touw 
om het schip in de haven te  
krijgen, en wat was het koud!”  
Ook de ramp met de Dakota  
die in 1996 bij Texel in zee  
stortte, staat de mannen die  
erbij waren nog levendig voor  
de geest.  
Op het water waren de redders 
tot het uiterste geconcentreerd, 
nu is de sfeer ontspannen. De 

tijd vliegt voorbij. Het loopt  
tegen twaalven als de laatsten  
het licht uitdoen. Morgen  
zijn deze redders weer aan de  
slag in de bouw, in de horeca,  
op de veerboot van Doeksen  
of bij de gemeente. Maar zodra 
de pieper gaat, laten ze alles  
uit hun handen vallen. Snel  
naar het boothuis! Zoals Tjebbe 
zegt: “Het zoute water stroomt 
ons allemaal door de aderen. 
Mensen helpen en met zulk  
mooi materiaal mogen varen,  
tja, dat geeft een kick.”
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DE MEEST ACTUElE rEDDINGrAPPOrTEN VINDT U OP www.kNrM.Nl

schelpenzuiger zinkt
TErSChEllING/AMElAND_14  
DECEMbEr 2010_wIND NO4/5_ 
INzET DIVErSE rEDDINGbOTEN,  
3 hElIkOPTErS, 1 kUSTwAChT-
VlIEGTUIG EN ANDErE SChEPEN

schelpenzuiger zinkt
TErSChEllING/AMElAND_14 
DECEMbEr 2010_wIND NO4/5_
INzET DIVErSE rEDDINGbOTEN, 
3 hElIkOPTErS, 1 kUSTwAChT-
VlIEGTUIG EN ANDErE SChEPEN
Dinsdag in de vroege ochtend meld-
de schelpenzuiger Frisia dat het 
water in de bak had gekregen en 
graag assistentie wilde. Het schip, 
met drie opvarenden, bevond zich 
op dat moment boven het Westgat 
van Ameland. Niet veel later ver-
loor de Kustwacht alle contact. Het 
in de buurt liggende schip de Ost-
see schoot te hulp en constateerde 
dat de HA38 Frisia was gekapseisd. 

Kort daarna meldde de beman-
ning twee drenkelingen te zien. Zij 
slaagden erin een van de twee aan 
boord te halen. Aan boord bleek dat 
de man er slecht aan toe was. Men 
startte direct met reanimatie. Even 
later kwam de reddingboot Frans 
Hogewind van Paal 8 ter plaatse. 
Deze begon onmiddellijk met zoe-
ken naar de overige drenkelingen. 
Kort daarna kwamen ook de red-
dingboot Anna Margaretha van 
station Ameland, de Hurricane van 
Rederij Noordgat en de Tonijn van 
Paal 8 ter plaatse. De Anna Mar-
garetha zette een opstapper over 
op de Ostsee voor medische onder-

steuning, terwijl de Hurricane nog 
een automatische externe defibri-
lator beschikbaar stelde. Daarna 
zijn alle beschikbare schepen geza-
menlijk zoekslagen gaan maken. Al 
snel werd het noodbaken (EPIRB) 
gevonden, een zwemvest en een 
reddingsboei, maar helaas geen 
drenkelingen. De reddingboot Arie 
Visser van station West-Terschelling 
kwam ter plaatse met ambulance-
personeel. Dit hielp de bemanning 
van de Ostsee bij de reanimatie, net 
als een arts van een van de aanwe-
zige helikopters. Uiteindelijk werd 
de drenkeling in kritieke toestand 
per helikopter naar het ziekenhuis 

in Leeuwarden gebracht. Inmiddels 
kamden de reddingboten van de 
KNRM, de Hurricane, twee schepen 
van de KLPD (P44 en P48) en enkele 
te hulp geschoten vissersschepen en 
baggerschepen het gebied uit. In de 
lucht assisteerden een vliegtuig van 
de Kustwacht en drie helikopters. 
Alles helaas zonder het vinden van 
de andere twee drenkelingen. Later 
is er nog een duikteam van de ma-
rine ingezet, maar dit kon door de 
zeegang en de ondieptes helaas  
niet duiken in het wrak. Uiteindelijk 
is de zoekactie rond vijf uur beëin-
digd. Inmiddels is bekend dat de 
drie bemanningsleden van de HA38 
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ehbo bij slecht weer 
NEElTjE jANS_4 NOVEMbEr 2010_wIND zw9_ 
INzET rEDDINGbOOT kOOPMANSDANk  

verdwaald in het bos
TErSChEllING_3 NOVEMbEr 2010_wIND Nw3_
INzET wIPPErTrUCk 

bij dit tragische ongeval om het 
leven zijn gekomen. 

verdwaald in het bos
TErSChEllING_3 NOVEMbEr 
2010_wIND Nw3_INzET  
wIPPErTrUCk 
Een man van 74 jaar oud was op 
Terschelling gaan wandelen om 
15.00 uur. Om 18.25 uur sloeg de 
familie alarm bij de politie omdat 
hij nog niet terug was. Deze alar-
meerde op haar beurt de brand-
weer en Staatsbosbeheer.  
De bemanning van Paal 8 op Ter-
schelling had net een oefenavond 
en belde of zij van nut konden  
zijn. De schipper meldt in het 
logboek: “Met lampen en porto-
foons zijn we naar de Staatsschuur 
gegaan in Lies. Daar hadden ook de 
politie, de brandweer en Staatsbos-
beheer zich verzameld. We zijn op 
linie gaan lopen vanaf de bosrand 
bij de Riesenweg van zuid naar 
noord. Om 20.50 uur werd gemeld 
dat de man was gevonden door 
een medewerker van Staatsbos-
beheer. De wippertruck is erheen 
gegaan en heeft de man naar de 
Staatsschuur gebracht. Daar is de 
man onderzocht door de ambu-
lancemedewerkers. De aanwezige 

familieleden waren blij dat de man 
heelhuids was gevonden en be-
dankten ons hartelijk.” 

ehbo bij slecht weer 
NEElTjE jANS_4 NOVEMbEr 
2010_wIND zw9_INzET rED-
DINGbOOT kOOPMANSDANk  
De Koopmansdank voer met ambu-
lancepersoneel aan boord uit voor 
een ongeval op de kotter YE 138. 
Een van de mannen werd overgezet 
en vond de patiënt met een deel 

van zijn vinger eraf en de rest van 
de vinger beschadigd. De opstap-
per verbond de man snel met een 
EHBO-set. Het leek verstandig de 
patiënt aan boord van de kotter te 
laten omdat het vreselijk slecht weer 
was en overstappen met een patiënt 
niet handig was. In de voorhaven 
van Neeltje Jans/Noordland heeft 
de Koopmansdank de patiënt aan 
boord genomen en overgedragen 
aan het ambulancepersoneel. Deze 
heeft de man naar het ziekenhuis 
gebracht.

te laat
TErSChEllING/VlIElAND_5 
jANUArI 2011_wIND z6_
INzET rEDDINGbOTEN ArIE VIS-
SEr EN GrAAf VAN bylANDT 
De bemanning van Terschelling en 
Vlieland kreeg alarm voor een me-
dische evacuatie van de chemische 
tanker Copernicus. De bemanning 
van de Copernicus is al drie kwar- 
tier aan het reanimeren als de  
opstappers van de Arie Visser het 
over komen nemen. Er arriveert  
een arts met de marinehelikopter  
en na enige tijd komt ook de Graaf 
van Bylandt te hulp met de huisarts 
van Vlieland. Ondanks diverse  
medische handelingen en reanima-
tie moet de patiënt na ongeveer  

een half uur dood worden ver-
klaard. De reddingboten gaan 
retour station. 

kitesurfers  
in probleMen
IjMUIDEN/wIjk AAN zEE_8 
jANUArI 2011_wIND zw7_
INzET rEDDINGbOTEN DONATEUr 
EN kOOS VAN MESSEl 
‘Kitesurfer in problemen’. Deze 
melding kreeg station Wijk aan 
Zee op het moment dat de beman-
ning in het boothuis zat te wach-
ten op de eerste gasten voor hun 
nieuwjaarsreceptie. “We hebben 
direct de Seatrac ontdaan van  
de versieringen en klaargemaakt 
voor vertrek”, meldt de schipper  
in het logboek. “We waren de 
boot nog aan het lanceren, toen 
we van de Kustwacht de melding 
kregen dat de bewuste surfer al 
op de kant stond. Meteen daarna 
kwam er een melding dat een  
andere surfer in problemen zat. 
Die hebben we uit het water 
gehaald en tijdens die reddingactie 
kregen we van het kusthulpver-
leningsvoertuig de melding dat  
er een onbemande surfplank  
op het strand was aangetroffen.  
We hebben hierop meteen een 
aantal zoekslagen gemaakt om  



Ministerie in probleMen 
DEN hElDEr_24 jANUArI 2011_
wIND Nw4_INzET rEDDINGbOOT  
jOkE DIjkSTrA

hulp voor duitse  
collega’s
EEMShAVEN_3 fEbrUArI 2011_
wIND zw8_INzET rEDDINGbOOT 
jAN EN TITIA VISSEr

auto te water
hArlINGEN_14 jANUArI 2011_
wIND zw3_INzET rEDDING-
bOTEN wIEChEr, jAP VISSEr-
POlITIEk EN VErONICA
Op 14 januari reed een auto op de 
brug bij Kornwerderzand door de 
slagbomen en raakte te water. De 
brandweer vroeg station Harlingen 
om assistentie. Uit het logboek: 
“Met de Wiecher en Veronica uitge-
varen en met drie man met de auto 
naar Kornwerderzand gegaan. Daar 
overlegd met de officier van dienst 
van de brandweer. De Wiecher gaat 
assisteren bij het oostelijke bruggat 
door de duikers bij te lichten, terwijl 
de Veronica zoekslagen maakt door 
de haven van Kornwerderzand. De 
auto wordt uiteindelijk gelokali-

seerd door duikers van de brand-
weer; het slachtoffer blijkt bekneld 
te zitten in het wrak. Besloten 
wordt om de redding te stoppen 
en over te gaan tot de berging van 
het wrak. In overleg met Rijkswa-
terstaat en de brandweer gaan we 
retour station.” 

Ministerie in  
probleMen DEN hElDEr_ 
24 jANUArI 2011_wIND Nw4_
INzET rEDDINGbOOT  
jOkE DIjkSTrA
Om 10.22 uur ging het alarm 
in Den Helder: een vaartuig met 
stuur- of motorproblemen, prio 1. 
Het Kustwachtcentrum meldde dat 
de bijboot van de Phoca, een schip 
van het Ministerie van LNV, in het 

Schulpengat dreef met een kapotte 
motor. Om 10.38 uur gaat de Joke 
Dijkstra los en een paar minuten 
later is het bootje zichtbaar op an-
derhalve mijl. De schipper: “Er blijkt 
één man aan boord te zijn, maar 
er staan ook nog twee mensen op 
het eilandje de Noorderhaaks die 
eraf moeten. Het is net afgaand 
tij. We vragen om eventuele hulp 
van station Callantsoog via de gsm, 
maar gaan eerst even proberen te 
peddelen, omdat er peddels in de 
boot liggen. We varen de Joke Dijk-
stra tot aan de grond en zetten dan 
gauw de rubberboot af die naar de 
Noorderhaaks peddelt. We varen 
de Joke Dijkstra weer naar dieper 
water. Om 11.04 uur stappen de 
twee man van de Noorderhaaks 
in de rubberboot die we naar de 
Phoca slepen. Om 11.15 uur gaan 
we weer retour Den Helder.” 

hulp voor  
duitse collega’s
EEMShAVEN_3 fEbrUArI 
2011_wIND zw8_INzET  
rEDDINGbOOT jAN EN  
TITIA VISSEr
Om 21.15 uur wordt de schipper van 
Eemshaven gebeld door het Duitse 
buurstation Borkum met de vraag 
of ze assistentie kunnen verlenen bij 
een op het strand gelopen schip. De 

de eigenaar van de plank te 
lokaliseren. Na een tijd zoeken 
hebben we de Kustwacht om as-
sistentie gevraagd. Egmond aan 
Zee en IJmuiden antwoordden 
positief en meldden dat ook een 
Lynx-helikopter was gealarmeerd. 
Na een aantal minuten kregen we 
de melding dat er weer een paar 
surfers in problemen waren. Die 
zijn we gaan helpen. De eigenaar 
van de surfplank op het strand 
bleek intussen op het strand 
van Castricum aan Zee te staan. 
Hij zocht zijn surfplank, die hij 
was kwijtgeraakt na een val in 
de branding. De man heeft zijn 
plank opgehaald in het boothuis 
van Wijk aan Zee en is ter plaatse 
donateur geworden.”
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dienstdoende schipper van Borkum 
geeft aan dat hun boot, de Alfried 
Krupp, er zelf niet bij kan komen. 
De dochterboot, de Glückauf, heeft 
net niet genoeg vermogen om het 
schip los te trekken. Om 21.40 uur 
vertrekt de reddingboot Jan en 
Titia Visser richting Borkum. Een 
dik halfuur later is de boot op de 
opgegeven positie. De bemanning 
neemt contact op met de gestrande 
Nordland 1. Deze geeft aan dat hij 
parallel aan het strand ligt en door 
de zuidwester steeds hoger gezet 
wordt. De Glückauf heeft al een 
sleepverbinding tot stand gebracht 
met de bedoeling de achterkant 
van de 43 meter lange Nordland 1 
naar dieper water te trekken. Het 
schip vervoert 182 ton staal. Nog 
een probleem: acht meter achter 
het schip loopt een stenen strekdam 
onder het water en twintig meter 
voor het schip ook. De schipper 
schrijft: “We geven aan dat dit schip 
te zwaar is om te slepen voor ons, 
maar willen wel een poging wagen 
omdat aangegeven wordt dat de 
Glückauf er wel een beetje bewe-
ging in krijgt. Na een aantal pogin-
gen is er een sleepverbinding, die 
ook direct weer breekt omdat we 
verrast worden door een inkomende 
breker. Na een nieuwe poging heb-
ben we een goede sleep tot stand 

gebracht en beginnen te trekken. 
De schipper van de Nordland 1 geeft 
aan dat de achterkant van het schip 
naar dieper water komt, maar door 
steeds hogere wordende zeegang 
wordt teruggezet op het strand. 
Iets meer vermogen doet uiteinde-
lijk de sleeplijn weer breken. ”De 
bemanning van Eemshaven besluit 
de sleeppogingen te staken; deze 
sleepklus is te groot voor hen. De 
daaropvolgende dagen proberen 
twee sleepboten de Nordland 1 te 
verslepen, maar ook die hebben 
moeite met de berging. 

brutus helpt 
hOEk VAN hOllAND_ 
11 fEbrUArI 2011_wIND zO2_
INzET rEDDINGbOOT  
jEANINE PArqUI
‘s Avonds gaat om 17.55 uur de 
pager van de Hoekse redders: 
‘Personen in problemen, prioriteit 
2’, afkomstig van het Kustwacht-
centrum Den Helder. Het bleek om 
twee onderhoudsmedewerkers 
van Rijkswaterstaat te gaan. Deze 
waren in de ochtend op de Noor-
derpaddenstoel, het havenlicht van 
de Maasmond, met een helikopter 
afgezet voor het uitvoeren van 
onderhoudswerkzaamheden. Toen 
de mannen ‘s avonds terug naar 
de wal wilden, bleek de helikop-

ter defect en overige helikopters 
niet beschikbaar. Rijkswaterstaat 
verzocht de KNRM om hulp en de 
Hoekse redders voeren uit naar 
het Noorderlicht. Er is daar een 
kleine loopbrug en een trap die 
met de reddingboot Jeanine Parqui 
niet zonder schade is te benade-
ren door grote betonblokken en 
stroming. Dit werd een klusje voor 
Brutus, een kleine opblaasbare rub-

berboot met motor, die de grote 
reddingboten aan boord hebben, 
speciaal voor dit soort specialis-
tische hulpverleningen. Hiermee 
werden de werklieden een voor 
een aan boord van de reddingboot 
gebracht. Het vele oefenen met 
Brutus wierp zijn vruchten af bij 
deze eerste effectieve inzet. Rond 
20.00 uur werd er weer afgemeerd 
in de Berghaven. 

radio Medische dienst

•  Opvarende heeft een scherpe 
verticale snee opgelopen van 
het rechter neusgat naar 
boven in de neusvleugel. Men 
had het bloeden al gestelpt 
met twee strips. Op een trans-
pirerende neus houden die 
waarschijnlijk niet lang; heb 
daarom aangedrongen op  
het leggen van twee hechtin-
gen. Dit blijkt fraai gelukt. 

•  Opvarende is 2,5 meter 
omlaag gevallen, heeft vrijwel 
zeker een gebroken arm ter 
hoogte van de elleboog. Is 
goed bij kennis en mag dus 
pijnstilling gegeven worden. 
Daarnaast klachten over rug 
en heup. Zitten dertig mijl  
van IJmuiden. Evacuatie  
geregeld met reddingboot. 

•  Opvarende van cruiseschip 
ten noorden van Ameland, 
op weg naar Engeland, heeft 
klachten die passen bij acute 

blindedarmontsteking. Zuid-
Afrikaanse arts aan boord 
heeft infuus ingebracht en is 
gestart met medicijnen. De 
Kustwacht stuurt een offshore 
helikopter die de patiënt naar 
het ziekenhuis in Den Helder 
brengt. 

•  Kapitein meldt dat zijn boots-
man een uur eerder plotseling 
niet meer uit zijn woorden kan 
komen en halfzijdig verlamd 
leek. Verzoekt evacuatie. Met 
het Kustwachtcentrum (KWC) 
verschillende mogelijkheden 
doorgenomen. Mijn voorkeur 
gaat uit naar helivac, vooral 
omdat er een arts aan boord is. 
Kustwacht suggereert ook een 
reddingboot vanaf Stellendam 
te laten varen. Dat bleek een 
goede zet: de arts was blij dat 
de patiënt al door de redding-
bootbemanning was voor-
bereid. Dat scheelde tijd. 

de radio Medische dienst (rMd) is een onderdeel 
van de knrM. artsen van de rMd adviseren  
zeelui over de hele wereld bij ziekte of ongeval.  
uit hun verslagen:
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GEREDDE BERT SINKE (lINKS): 
“zE VrOEGEN DOOrlOPEND 
hOE hET MET ME GING”
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brESkENS_6 NOV 2010_wIND zw7_
INzET rEDDINGbOOT zEEMANShOOP 

Bert Sinke (56) zou met zijn 5,5 meter lange 
scheepje Robert een dag en nacht op zee 
blijven om te vissen. “Mijn scheepje is tot 
windkracht 4-5 zeewaardig. Tegen de  
verwachting in wakkerde de wind aan  
tot zuidwest 7. Ik moest ’s avonds al maken  
dat ik thuiskwam.”

De thuisreis werd de sportvisser echter te veel. 
“Mijn boot leek wel een dobber. Ik werd alle 
kanten op gesmeten, vloog in de kajuit van hot 
naar her. Al snel zag ik door het vele buiswater 
niets meer door de ramen en moest ik voor mijn 
oriëntatie steeds naar buiten.  Mijn gps was in 
het geweld verloren gegaan. Ik was volledig op 
mijn kennis aangewezen.” Sinke verloor geen 
moment uit het oog waar hij zich bevond, maar 
zag één detail over het hoofd: voor de kerncen-
trale van Borssele ligt een onderzeese strekdam. 
“Een geweldige klap was het! Meteen hield de 
motor het voor gezien, waardoor ik volledig 
overgeleverd was aan wind en golven. En dat 

op een paar meter afstand van de bovenzeese 
strekdam … Ik gooide mijn anker uit. Dat hield 
wonderwel op de stenen, maar ik betwijfelde 
of ik een aanvaring met de blokken uiteinde-
lijk zou kunnen voorkomen. Daarom sprong 
ik overboord en zette even verder een tweede 
anker uit. Eenmaal terug aan boord was ik koud 
en moe. Maar ik móest verder. Ik denk dat ik 
twee uur mezelf ‘gemarteld’ heb, toen ik tegen 
middernacht mezelf de vraag stelde: ‘Wat nu? 
Vergaan of alarmeren?’” Sinke koos voor het 
laatste. De reddingboot Zeemanshoop van 
Breskens werd gealarmeerd. “We zijn om 01.30 
uur gaan varen”, vertelt schipper Marcel van den 
Nieuwendijk. “De melding betrof ‘een bootje aan 
de grond’. Dat is een veel voorkomende melding, 
maar al pratend met meneer Sinke kwamen 
we er al snel achter dat dit ernst was. De man 
zat in een benarde positie.” Bert Sinke vond de 
gesprekken met de reddingboot geruststellend. 
“Ze vroegen doorlopend hoe het met me ging 
en of de situatie verslechterde. Ik kreeg hoop op 
een goede afloop.”  Ter plaatse probeerde de 
Zeemanshoop in het aardedonker een sleepver-
binding te maken, om zodoende de Robert bij de 

blokkendam vandaan te trekken. Beide schepen 
stampten en rolden in de twee meter hoge bran-
ding. Van den Nieuwendijk: “Ook wij hebben de 
blokken gevoeld, maar gelukkig slaagden we erin 
de Robert daar weg te krijgen. We zijn daarop 
naar de dichtstbijzijnde haven gevaren.” Voor 
Sinke had de reddingbootbemanning voor de 
zekerheid een ambulance gewaarschuwd. “De 
man had overboord gelegen en was moe. Om 
onderkoeling uit te sluiten, wilden we hem graag 
onderzocht hebben.” Sinke hoefde niet mee naar 
het ziekenhuis en bleef daarom bij de Verenigde 
bootlieden in Vlissingen overnachten. 
Terugkijkend vindt Sinke dat hij eerder aan de bel 
had moeten trekken. Maar daarbovenuit stijgt 
zijn waardering voor de reddingbootbemanning. 
“Natuurlijk was ik al donateur en had ik enorm 
veel bewondering voor het werk dat deze man-
nen doen. Wij ‘varensmensen’ mogen blij zijn  
dat er een organisatie als de KNRM bestaat.  
Mijn gevoelens zijn door deze ervaring nog  
verder versterkt.” Van den Nieuwendijk haalt  
zijn schouders erbij op. “We doen ons werk.  
En deze keer met veel voldoening, want dit  
voorval had véél slechter af kunnen lopen.”

achteraf
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iedere opstapper beheerst  
de sellick-Manoeuvre
Aan de wal is er doorgaans binnen tien 
minuten een ambulance als er een ongeluk 
is gebeurd. Op zee kan medische hulp wat 
langer uitblijven. Daarom eist de KNRM van 
alle bemanningsleden dat ze een EHBO-
diploma op zak hebben. Met als aanvulling 
daarop EHBO+, een door de KNRM in het 
leven geroepen extra cursus.  

Een jaar of vijf geleden werd op het hoofd-
kantoor van de KNRM geconcludeerd dat de 
standaard EHBO-opleiding niet voldoende is voor 
redders op zee. Bovendien hadden de diverse 
reddingstations op dit gebied uiteenlopende 
gewoonten en EHBO-middelen. Een KNRM-
werkgroep ging aan de slag om een standaard  
te formuleren waaraan alle reddingstations 
zouden moeten voldoen. Bovendien besloten 
ze de EHBO-opleidingen uit te breiden: EHBO+ 
werd geboren.

niet alleen
Annemieke Plantinga is een van de vele vrijwil-
lige EHBO-instructeurs bij de KNRM. Zij houdt 
de kennis van de bemanning van reddingstation 
Callantsoog op niveau. “Een avond of vier per 
jaar is iedereen er wel aan kwijt. Dat zijn extra 
avonden, naast de wekelijkse oefenavond. In 
groepjes van een man of zes, zodat iedereen 
intensief kan oefenen. Bij EHBO+ oefenen we 
vooral het omgaan met drenkelingen.” De 
bemanning krijgt bij de cursus onder meer be-
hendigheid in het omgaan met de zuurstoffles. 
“De slachtoffers hebben soms water binnenge-
kregen, ze zijn onderkoeld of ze hebben een 
stressreactie na bijvoorbeeld een botbreuk. Dat 
zijn allemaal situaties die je op het water vaker 
tegenkomt dan op de wal. En waarbij extra 
zuurstof uitkomst biedt”, legt de cursusleid-
ster uit. “De opstappers leren ook de Sellick-
manoeuvre. Slachtoffers zijn vaak koud en stijver, 
beademen vergt dan meer kracht. Met deze 
greep leren ze om de slokdarm met drie vingers 
dicht te drukken, zodat er geen lucht in de 
maag geblazen kan worden. Als dat namelijk wel 
gebeurt, gaat het slachtoffer braken. Aan de wal 

doen EHBO’ers reanimaties gewoon alleen. Bij 
de KNRM reanimeren we vaak in teamverband, 
omdat je dit soort handelingen niet in je eentje 
kunt verrichten.”

belletje
Een ander onderdeel van de cursus is de nek-
kraag. Slachtoffers moeten op een brancard wor-
den overgezet. Of opgehesen. “Bovendien heb 
je last van de golven. Daarom kiezen wij al snel 
voor extra ondersteuning door een nekkraag. Op 
die manier fixeer je de kwetsbare nek van slacht-
offers iets meer dan alleen met je handen, totdat 
je ze kunt overdragen aan de zorgverleners aan 
de wal. Stabiliseren en voor taxi spelen is meestal 
de KNRM-taak. Overigens lopen op veel stations 
ook verpleegkundigen die bemanningslid zijn. 
Die krijgen wel een belletje als de schipper denkt 

dat enige extra medische kennis aan boord van 
pas kan komen. ”Annemieke Plantinga is de 
ideale EHBO-cursusleider voor de bemanningen. 
Lang geleden werkte ze in de medische sector 
en later als secretaresse bij de KNRM. Ook is ze 
vrijwilligster bij een reddingsbrigade. “Natuurlijk 
houd ik mijn eigen EHBO-kennis op peil, via de 
Nederlandse Organisatie van Docenten EHBO. 
Alle EHBO-instructeurs bij de KNRM hebben 
bovendien een jaarlijkse terugkomdag op het 
hoofdkantoor in IJmuiden.”

nuttig
Annemieke: “Ik weet dat vroeger al die mannen 
helemaal niet zo’n zin hadden in dat EHBO-ge-
doe. Ze gaan van nature toch meer voor de snelle 
bootjes. Maar van die houding merk ik tijdens 
mijn cursussen helemaal niets. Ze doen allemaal 

even enthousiast mee en ze vinden het fijn om 
ervaring op te doen door te oefenen. Wel hoor  
ik ze regelmatig opgelucht verzuchten dat ze  
blij waren dat er een verpleegkundige aan  
boord was ‘toen het een keer echt nodig was’.”
Een van de cursisten in Callantsoog is opstapper 
Ronald Bos. “Het is meer dan leuk bootjevaren. 
Dit werk is niet vrijblijvend. De EHBO-cursus is 
nuttig en uitstekend toegespitst op de beperkte 
ruimte en mogelijkheden aan boord. De nadruk 
ligt vooral op het stabiliseren van het slachtoffer 
en hem of haar zo snel mogelijk naar de kant 
brengen. Op een ruige zee kunnen wij echt  
niet zoveel.”

eerste hulp op zee
opleidingen

“de ehbo-cursus is nuttig 
en uitstekend toegespitst 
op de beperkte ruiMte en 
Mogelijkheden aan boord”
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lanceercoMbinatie  
tractor (challenger 65)

bootwagen (roodberg)

Lengte  6,00 meter

Breedte  3,30 meter

gewicht 18 ton

Vermogen   340 pk

Lengte incLusief Boot 12,60 meter

Breedte  5,50 meter

gewicht 10 ton

deze LanceercomBinatie is in geBruik  
op reddingstation ter heijde
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winter 2011, egmond aan zee. een felle zuidwester 
wervelt rond het knrM-boothuis. vijf grijze mannen 
naderen, gebogen tegen wind en zand. een zesde doet 
de deur open. redders? nee, oud-redders. het bestuur 
van de vereniging ‘Moed, volharding, zelfopoffering’, 
kortweg Mvz. een bestuursvergadering. 

De KNRM heeft zo’n duizend 
vrijwilligers, merendeels beman-
ningsleden van een reddingboot. 
Sommigen vertrekken binnen een 
paar jaar. Anderen blijven hun 
leven lang bij de KNRM actief tot 
de kalender of hun gezondheid 
zegt: nu is het genoeg. Maar één 
ding hebben ze allemaal gemeen: 
een hechte band met het station 
waar ze vrijwilliger waren en met 
het reddingwerk. Geen wonder, 
redden is aangrijpend en de on-
derlinge banden blijven sterk.
Dan heeft de KNRM zeker een 
eigen organisatie die alle oud- 
redders verenigt. Niet? Nee, die 
heeft de KNRM nooit gehad. 
Een groot deel van de vertrok-
ken medewerkers komt in geen 
enkel gezamenlijk verband bijeen. 
Slechts een minderheid wordt lid 
van ‘Moed, Volharding, Zelfopof-
fering’. Net familieleden die elkaar 
wel kennen maar zelden spreken. 

behoeftig
Waarom? Het antwoord ligt in 
de geschiedenis van MVZ. Het 
was aanvankelijk helemaal geen 
gezelligheidsvereniging voor 
ex-medewerkers van ‘De Noord’ 
of ‘De Zuid’. Ze werd in 1908 
opgericht om behoeftige redders 
– welke roeiredder in die dagen 
was niet arm – hun gezinnen en 
hun nabestaanden financieel bij 
te staan. Dorus Rijkers, zelf nogal 
behoeftig, was kortstondig de eer-
ste voorzitter. Een ander deel van 
de verklaring is dat MVZ lange 
tijd niet landelijk was. Van zeven 
afdelingen overleefde in 1923 al-
leen de Helderse. Nog steeds is  
de band tussen MVZ en Den 
Helder krachtig. Traditioneel is  
de voorzitter een ‘Nieuwe Dieper’ 
en vraagt men de Helderse bur-
gemeester beschermheer te zijn. 
Wat moest je daar bijvoorbeeld als 
Rotterdammer mee? Uiteindelijk 
verloor MVZ ook nog eens haar 
bestaansgrond door de naoorlogse 
welvaartsgroei en de sociale wet-
geving, het water stond de arme 
redders niet meer aan de lippen. 
Een bestuurscrisis in 1981 veroor-
zaakte dan ook bijna het einde. 

Maar blijkbaar bestond er wel 
degelijk behoefte aan een gezellig-
heidsvereniging voor oud-redders. 
Een nieuw bestuur blies MVZ 
weer leven in. Met succes. De ver-
eniging bedient vandaag zo’n 240 
leden en donateurs met jaarlijkse 
uitjes, aandacht bij herdenkingen 
en bij begrafenissen. Voor hen is 
MVZ de officieuze reddersvereni-
ging van de KNRM.

duizend leden
En nu die bestuursvergadering in 
Egmond aan Zee. Waarom was 
die belangrijk? Omdat daar een 
voorstel lag van de KNRM: het 
aanhalen en officieel maken van 
de banden. De vergadering zelf 
was een droge bijeenkomst. De zes 
mannen in het boothuis stonden 
stil bij de bestuurlijke consequen-
ties van het voorstel, ze braken 
zich het hoofd over de gevolgen 
van mogelijk duizend extra leden 
uit het KNRM-vrijwilligers- 
bestand. 

aMbassadeurs
Uiteindelijk zal de ledenverga-
dering van MVZ zich over het 
aanbod moeten uitspreken. Voor 

MVZ zijn de voordelen groot. 
Ze kan gebruikmaken van de 
administratieve faciliteiten van de 
KNRM. Vertrekkende KNRM-
medewerkers worden uitgenodigd 
lid te worden van de oud-redders-
vereniging. Ook de KNRM wint. 
Op de reddingstations zijn al 
MVZ-contactpersonen voor de 
oud-redders. De onduidelijke 
relatie tussen KNRM en MVZ 
krijgt een heldere structuur. Red-
ders en oud-redders vormen een 
hechtere KNRM-familie. En nog 
belangrijker: donateurs steunen de 
KNRM om haar vermaardheid. 
Die heeft ze door te redden, maar 
ook doordat haar verhaal wordt 
verteld. Oud-redders dragen het 
verhaal van de KNRM uit en zijn 
daarmee belangrijke ambassadeurs 
van de KNRM. Door MVZ  
blijven de contacten behouden  
en gaan oud-redders niet uit het 
oog verloren.

M    ed          volhardingzelfopoffering
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aanvankelijk 
was het geen 
gezelligheids-
vereniging,  
Maar ter 
verlichting  
van de arMoe
onder de redders

A  Koningin Juliana krijgt bij haar werkbezoek 
een schilderij van het Reddersmonument 
(1969)

B  Rouwstoet voor oud-redder Willem Bakker, 
bijgenaamd De Gorrel (1941)

C Oud-redder Janus Kuiper, Den Helder  
D  Oud-redders op bezoek bij koningin Juliana 

op Soestdijk (1970)
E  Kranslegging door MVZ bij het nationaal 

monument op de Dam (1950) 

A

B

C

D

E
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“gebruik een Marifoon, een 
Mobieltje is lang zo zeker niet”

de kustwacht leeft zich in
fo
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elke zeevarende weet: zo nodig maak ik contact met het kustwachtcentrum 
in den helder. een geruststellende gedachte. Maar wat doet die organisatie 
eigenlijk? jan regeling van de kustwacht legt uit. 

wat houdt het werk van de 
kustwacht in? 
“Op de ruime binnenwateren 
leiden en coördineren wij alleen 
reddingoperaties. We doen daar-
voor een beroep op de KNRM 
en helikopters van Defensie. Op 
de Noordzee doet de Kustwacht 
eigenlijk alles: incidentenbe-
strijding, handhaving, medische 
bijstand en leiding en coördina-
tie van alle zoek- en redding- 
operaties (SAR). Voor vracht-
vaart betekent dat bijvoorbeeld 
het waarschuwen van de scheep-
vaart voor verloren lading, het 
ruimen daarvan, maar ook de 
bestrijding van bijkomende 
milieuverontreiniging.”

en voor de visserij? 
“Alles wat zich voordoet. We 
ondersteunen onder andere vis-
serijcontroles van de Algemene 
Inspectiedienst (AID). En dan 
hebben we ook nog een bijzon-
dere taak: de begeleiding van 
vissers bij vondsten van bommen 
of mijnen uit de Tweede Wereld-
oorlog. Sinds april 2005, toen op 
de viskotter Ouddorp I een bom 
ontplofte, zo’n 1300 gevallen.”

handhaving is vast meer dan 
controle op de maaswijdte 
van netten. 
“De Kustwacht ondersteunt ook 
douanecontroles en reageert op 
overtredingen als een verkeers-
baan schuin oversteken, varen 
door een windmolenpark of te 

dicht langs een boorplatform. 
Daarbij gebruiken we radar- 
informatie, radioverkeer, tegen-
woordig ook AIS (Automatic 
Identification System) en natuur-
lijk waarnemingen met schepen 
en vliegtuigen.”

de relatie met pleziervaar-
ders is een andere dan met de 
beroepsvaart. in welke mate? 
“Kleine jachten zijn op onze 
radar moeilijker te zien. Met  
hen zoeken wij alleen contact  
als handhavers of het thuisfront 
hen zoeken. Maar meestal roepen 
pleziervaarders ons op voor iets 
wat ze niet weten of kunnen 
oplossen: schade, vastlopen, 
motorpech. Nee, jachten roepen 
ons nooit te vaak op. Want wij 
kunnen vanuit het Kustwacht-
centrum niet beoordelen hoe 
erg het voor die pleziervaarder 
buiten is. Wij hebben geen 
waardeoordeel over een oproep 
van een jachtschipper. Niet voor 
niets is ons motto ‘Wakend in 
Dienstbaarheid’. Wij nemen dat 
heel serieus. Wij zijn er voor alle 
handhaving, hulp- en dienst-
verlening. Handhavingstaken 
nemen wel toe, maar hulp- en 
dienstverlening staan voorop.”

soms communiceert een  
jacht amateuristisch.  
hoe vervelend is dat voor  
de kustwacht? 
“Niet vervelend. Het is dan onze 
taak om ons in te leven. Stel, een 

jachtschipper gaat overboord en 
zijn minder deskundige beman-
ning roept over de marifoon om 
hulp. Bijvoorbeeld een vrouw 
met haar handen vol aan kinde-
ren en schip. Dan gaan wij niet 
vitten op een slordige procedure. 
Wij spelen erop in door haar 
rustig vragen te stellen tot we  
de nodige antwoorden hebben.” 

langs de nederlandse kust 
is het, in tegenstelling tot 
de engelse, niet gebruikelijk 
weerberichten op te vragen 
en vooraf reisplannen door  
te geven. hoe klantgericht  
is de kustwacht? 
“Behoorlijk klantgericht. Wij  
vinden dat een pleziervaarder  
de vaste uitzendtijden van weer-
berichten moet kennen. Maar 
een gerichte vraag over weers-
verwachting beantwoorden wij 
natuurlijk graag. Verder vinden 
wij het beter als pleziervaarders 
hun thuisfront informeren over 
vertrek- en reistijd en bestem-
ming. Komen ze niet op tijd  
aan, dan slaat het thuisfront 
alarm en gaan wij zoeken.”

pleziervaarders met proble-
men bellen de kustwacht 
steeds vaker met mobieltjes. 
hoe blij is de kustwacht  
daar mee? 
“Niet blij. Een mobieltje kan niet 
tegen water, raakt vaak halverwe-
ge de communicatie leeg of heeft 
geen bereik. Bovendien krijg je 

de kustwacht leeft zich in

adviezen van de  
kustwacht aan  
pleziervaarders:

•  Ken de werkkanalen van de 
Kustwacht in jouw vaargebied.

•  Oefen spoed- en noodverkeer 
hardop met je bemanning,  
zodat die ook in een noodsitu-
atie begrijpelijk communiceert.

•  Houd altijd de positie bij,  
zodat je die in nood meteen 
kunt melden.

•  Houd kanaal 16 zo veel 
mogelijk vrij, praat nooit  
door spoed- of noodverkeer.

•  Maak onderscheid tussen 
spoed- en noodverkeer; 
motorstoring op ruim water 
bij mooi weer verdient geen 
mayday.

•  Maak liever contact per 
marifoon dan met een mobiel, 
dat vergroot de kans op snelle 
hulpverlening aanmerkelijk.

hooguit contact met wie je belt 
en die is misschien in gesprek. 
Een gsm is een goede back-up, 
in geval van nood krijgen wij wel 
een idee van de positie van een 
gsm, maar het peilen van een 
zendende marifoon is veel sneller 
en nauwkeuriger. Roep liever  
op met een marifoon, elk schip 
op kanaal 16 hoort je roepen  
en kan hulp bieden.”
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het ijsselmeer tussen stavoren en de afsluitdijk is over 
een brede strook niet meer dan kniediep. dwars door die 
ondiepte lopen twee smalle geulen naar de friese stadjes 
workum en hindeloopen. bij de heersende westenwinden is 
het er lagerwal. eén navigatiefoutje en je bent gestrand. 

Reddingbootschipper Rob Smit: 
“Veel jachten uit Lemmer die 
onderweg zijn naar Hindeloopen 
sturen te vroeg op Stavoren en 
lopen vast op het Vrouwezand. 
Laatst wilde een jacht hier bij 
het Badpaviljoen schutten naar 
de Waddenzee; geen benul van 
navigatie. Onervaren schippers 
moeten hun tocht echt beter voor-
bereiden. Vanuit Kornwerderzand 
is de route gelukkig schoon, een 
kaartkoers van 164° brengt je  
naar scheidingsboei H2-W1.” 
Die scheidingsboei ligt op de  
samenkomst van de betonde  

geultjes naar Workum en 
Hindeloopen. De geul naar 
Workum is officieel diep ge-
noeg voor jachten tot 2 meter 
diepgang. Maar bij harde wind 
breken de golven en zijn boeien 
slecht te zien. Rob: “Als je uit het 
roer loopt, zit je meteen aan de 
grond. Af en toe ontstaan er in 
de geul drempels waarop je met 
1,6 meter diepgang vastloopt. 
Houd daarover de berichten bij.
De geul naar Hindeloopen is 
erg lastig vanaf windkracht 6 uit 
zuidwest en west. Je hebt dan de 
golven dwars, bovendien kaatsen 

ze van de jachthavendijk. Vaar 
hard, dan houd je druk op het 
roer. Je moet de laatste honderd 
meter ook nog eens de kant van de 
jachthavendijk houden, daar staat 
het meeste water. Vanaf de H3 
geeft de ondiepte aan stuurboord 
wat beschutting, maar het is een 
eng stukje. Aan de gezichten van 
mensen die binnenvaren, zie je dat 
ze bang zijn geweest.  Wat ik niet 
begrijp: waarom houdt niemand 
gereefd zeil bij? Een zeil stabiliseert 
de boot en helpt bij het sturen.  
In de haven heb je alle ruimte  
om te strijken of weg te rollen.”

•  Voor wie uit de zuid komt: vaar op waypoints rond 
het Vrouwezand; stuur niet naar Stavoren voor je  
de kardinalen VZ-Zuid en de VZ-West hebt verkend.

•  Wil je naar Hindeloopen, stuur na de toren eerst op 
scheidingston H2-W1 en pas naar lichtboei H1 als  
je die minstens 40° peilt. 

•  Maak bij slecht weer van scheidingsboei H2-W1 een 
waypoint en verken van daaruit de betonning.

•  Zie je door de golven de boeien niet, zoek ze in peiling 
153° (niet kleiner!) op de haven van Hindeloopen.

•  Neem bij hoge golven een lange aanloop, dan wen 

je onderweg aan het sturen in de heersende golfslag.
•  Peil ook de boei achteruit om te zien of golven en 

wind je niet over de rode boeienlijn drukken.
•  Houd een gereefd zeil bij, dat geeft controle!
•  De laatste 100 meter geul is het diepst aan de kant 

van de jachthavendijk.
•  Berichten aan Zeevarenden (BAZ’s) en marifoon-

kanaal 1 (Centrale Meldpost IJsselmeer) vermelden 
eventuele verzanding van de geul.

•  Kom bij westenwind kracht zes of meer alleen naar  
Workum of Hindeloopen als je goed weet wat je doet.

veilig naar 
 hindeloopen 

hindeloopen

in veilige haven hindeloopen 

adviezen van rob sMit aan recreatievaarders

Schipper Rob Smit
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bron: Dienst der Hydrografie

In de geul naar Workum ontstaan af 
en toe drempels. Houd de BAZ’s bij of 
informeer op marifoonkanaal 1.

Zet na het passeren van de kerktoren 
geen koers over de bank naar de 
haven, stuur eerst op lichtboei J1 in 
een peiling groter dan 40º.

Houd juist bij hoge golven een zeiltje 
bij, dat rolt minder en stuurt beter. Kruip 
voor de haven niet tegen de bank aan 
stuurboord, daar is het ondiep.

Jachten op weg naar 
Hindeloopen die  
het Vrouwezand 
omzeilen, moeten de 
kardinale VZ-Zuid en 
VZ-West aan stuur-
boord laten. Zet ze als 
way-points in de gps.
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jaarverslag 2010
inzetten op verbeterde kwaliteit en professionaliteit

Belangrijkste doelstelling van de KNRM is 
en blijft hulp bieden aan mensen die op het 
water in de problemen zijn geraakt. Vaak is 
er sprake van directe noodsituaties en zijn er 
levens in gevaar. Om dan het hoofd koel te 
houden en adequaat in te grijpen zijn profes-
sioneel opgeleide vrijwilligers nodig, die 
weten wat er van ze verwacht wordt.
De KNRM investeert dan ook doorlopend 
in de opleidingsmogelijkheden, zeker nu de 
instromers minder dan vroeger een nauti-
sche achtergrond hebben. Zo is in 2010 de 
basiscursus aangepast aan de nieuwste eisen 
en is een catalogus samengesteld waarin de 
vrijwilliger zijn carrière bij de KNRM kan 
uitstippelen. Een (nieuwe) Coördinator Op-
leiden en Oefenen zorgt ervoor dat het oplei-
dingsplan en -aanbod up-to-date blijven en 
dat de doelstellingen worden gerealiseerd. 
Beschikken over professionele vrijwilligers 
is één, ze ook in kunnen zetten als dat nodig 
is, is een tweede. Op alle reddingstations is 
inmiddels de beschikbaarheidsmonitor ASK 
in gebruik genomen. Hiermee is elk mo-
ment van de dag inzichtelijk of er voldoende 
vrijwilligers beschikbaar zijn om de red-
dingboot te bemannen. Bovendien kunnen 
de gebruikers hun inzetbaarheid voor de 

eerstkomende periode aangeven, zodat ze 
zich niet meer 24 uur per dag gebonden 
hoeven te voelen.
Ook zet de KNRM in op de materiële fac-
tor: voor het groot onderhoud is het nieuwe 
onderhoudsmanagementsysteem MARAD 
in gebruik genomen. Hiermee is sneller en 
doelmatiger te bepalen in welke staat het 
reddingmaterieel verkeert en kunnen ef-
ficiënter maatregelen worden genomen als 
die nodig zijn.
 
Minutenwerk
Bij het redden van mensen draait het vaak om 
minuten. De KNRM wil binnen de kortst mo-
gelijke tijd ter plaatse zijn. Daartoe wordt veel 
overleg gevoerd met de veiligheidsregio’s en 
het Kustwachtcentrum, en worden bijzondere 
reddingsacties geëvalueerd. Ook worden op 
alle reddingboten en reddingstations automa-
tische externe defibrillators (AED’s) geplaatst, 
om in levensbedreigende situaties de kans te 
vergroten dat de betrokkenen hun hachelijke 
avontuur overleven.

kostenplaatje
Voor alle activiteiten van de KNRM, zoals 
het opleiden en trainen van vrijwilligers en 

snelheid en  
professionaliteit zijn 

van levensbelang 
bij hulpverlening en 

reddingsacties. de knrM 
besteedt daarom  

bijzondere aandacht aan  
het opleiden en efficiënt 
kunnen inzetten van de 

vrijwilligers. ook het 
materieel moet in orde 

zijn. onverminderd geldt  
dat veel energie moet 

worden gestoken in het 
verwerven van middelen.

fo
to

: D
ick Teske
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jaarverslag

wat vindt u in het jaarverslag?
• Doelstelling, missie en visie van de 

KNRM

• Overzicht van reddingen en hulp-
verleningen 2010

• Verantwoordingsverklaring van  
de Raad van Toezicht

• Financieel verslag 2010

• Jaarrekening 2010

• Organisatieprofiel

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

het in stand houden van een reddingvloot,  
is veel geld nodig. De gevolgen van de  
economische crisis deden zich al eerder  
voelen, en bleken ook in 2010 een punt  
van zorg. Het negatief saldo van inkomsten 
en uit gaven moet zo snel mogelijk worden 
teruggebracht. In 2010 is een scala van 
activiteiten ontplooid, die hebben geleid een 
groot aantal eenmalige donaties en enkele 
honderden nieuwe Redders aan de wal. 
Fondsenwerving blijft een belangrijk thema 
in de komende jaren.

enkele conclusies
• Het opleiden van professionele vrijwil-

ligers werpt zijn vruchten af, maar blijft 
continu aandacht verdienen. Nieuwe  
vrijwilligers hebben minder vaak dan 
vroeger een nautische achtergrond.

• Ook in technisch opzicht is de KNRM 
bezig zich te professionaliseren: de 
beschikbaarheidsmonitor ASK en het 
onderhoudssysteem MARAD zorgen 
voor meer efficiency en zo nodig snelle(re) 
maatregelen.

• Het aantal reddingacties is iets terugge-
lopen ten opzichte van 2009; het aantal 
personen dat werd gered is vrijwel gelijk 
gebleven. Jaarlijks gaat het om enkele 
duizenden mensen.

• Ondanks verschillende activiteiten om 
fondsen te werven, blijft de financiering 
op basis van donaties en sponsoring een 
punt van zorg. Hierop zal ook de ko-
mende jaren fors moeten worden ingezet.

Hulpverlening/redding
Zoekactie 
Loos alarm (geen zoekactie)
Medische evacuatie
Stoffelijk overschot bergen
Gewondenvervoer strand

Motorstoring
Navigatiefout 
Roer- of schroefproblemen
Averij aan romp en tuigage
Slechte weersomstandigheden
Onvoldoende kennnis en ervaring
Ongeval aan boord
Brand/explosie
Aanvaring 
Ziekte aan boord
Paniek/angst
Ongeval aan de wal
Onzeewaardig schip
Conditie bemanning 
EPIRB alarm
Ziekte aan de wal
Onvoldoende veiligheidsmiddelen

aard van de actie oorzaken (voor zover bekend)

saMenvatting resultaten in 2010:
• Elke noodoproep werd beantwoord.
• 1880 reddingen en hulpverleningen werden  

uitgevoerd.
• 3356 mensen werden in veiligheid gebracht.
• Statistisch is 1% (34 personen) daadwerkelijk 

het leven gered. 
• Statistisch is 10% uit gevaarlijke situaties bevrijd.
• 715 radio medische adviezen werden gegeven 

door de Radio Medische Dienst.
• De KNRM-lifeguards op Terschelling (proef-

project in 2010) verrichtten 364 hulpverlenin-
gen, waarvan 339 voor EHBO, 15 voor zwem-
mers en 10 voor verdwaalde kinderen.

•  Op Vlieland werd een nieuw boothuis  
gerealiseerd.

• Nieuwe reddingboten werden gestationeerd  
in Veere en Elburg.

• Aan 13 reddingboten werd groot periodiek  
onderhoud verricht. 

• Het nieuwe onderhoudsmanagementsysteem  
MARAD is geïntroduceerd.

• De beschikbaarheidsmonitor ASK is op alle 
stations uitgerold.

• Convenanten tussen KNRM, Kustwacht en  
alle veiligheidsregio’s werden vastgesteld  
voor snelle en efficiënte hulpverlening.

• De nieuwe opleidingsstructuur voor aan- 
komend opstappers is geïntroduceerd.

• Op de reddingstations is de nieuwe functie 
Coördinator Opleiden en Oefenen geïntro-
duceerd.

• Het besluit is genomen tot aanschaf en  
plaatsing van AED’s op alle reddingboten  
en reddingstations.
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lastenverdeling 
(alle bedragen x € 1.000)

doelstellingen werving baten
beheer 

en 
adMini-
stratie

redding & hulpverlening

kust
veilig rMd

preventie 
en voor-
lichting

eigen 
fondsen-
werving

beleg-
gingen

nieuwbouw 
           boten       

exploitatie
stations redders

totaal
2010

begroot
2010

totaal
2009

Aankopen en verwervingen 477 3.577 803 162 74 237 1.181 184 0 6.695 8.121 6.828

Personeelskosten 0 1.606 732 83 77 191 461 0 697 3.847 3.600 3.655

Huisvestingskosten 0 74 31 0 3 8 21 0 27 164 147 71

Kantoor/algemene kosten 0 228 102 1 10 26 68 0 91 526 502 504

Afschrijvingen 0 1.068 0 3 0 6 5 0 83 1.165 1.056 1.236

totaal 477 6.553 1.668 249 164 468 1.736 184 898 12.397 13.426 12.294

Gemiddeld aantal fte’s 2010 0,0 22,4 10,0 0,1 1,0 2,6 6,7 0,0 9,0 51,8

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

feiten & cijfers

Jaarlijkse bijdragen        2.005 
Scheepsbijdragen en bijz. donaties         155 
Giften o.a. n.a.v. acties       1.492 
Sponsoring en adverteren          195 
Notariële schenkingen          185 
Bunkerbootjes             35 
Verkoopopbrengst artikelen          112 
Nalatenschappen en legaten       2.991 
Tekort gedekt uit andere baten      5.227 
                       12.397

Nieuwbouw en modificatie reddingboten       477 
Exploitatie reddingboten/stations      6.553 
Beroepsredders en vrijwilligers       1.668 
Kust Veilig           249 
Radio Medische Dienst          164 
Preventie & voorlichting          468 
Kosten eigen fondsenwerving       1.736 
Kosten van beleggingen          184 
Beheer en administratie          898 
       12.397

totale bestedingen 2010

exploitatiedekking

De totale exploitatielast van  
€ 12.397.000 werd voor 58% gedekt 
uit eigen fondsenwerving.  
Het overige werd grotendeels gedekt 
uit het eigen vermogen. 
De KNRM streeft naar meer inkom-
sten uit fondsenwerving, om op lange 
termijn minder afhankelijk te zijn van 
de baten uit het belegd vermogen.

alle bedragen x € 1.000

alle bedragen x € 1.000



verslag 210 de reddingboot   27

geconsolideerde exploitatierekening
(alle bedragen x € 1.000)

baten 2010

baten eigen fondsenwerving

Jaarlijkse bijdragen 2.005

Scheepsbijdragen en bijz. donaties 155

Giften o.a. n.a.v. acties 1.492

Sponsoring en adverteren 195

Notariële schenkingen 185

Bunkerbootjes 35

Verkoopopbrengst artikelen 112

Nalatenschappen en legaten 2.991

7.170

baten uit acties van derden 11

subsidies van overheden 344

baten uit beleggingen 5.155

overige baten 349

soM der baten 13.029

lasten
besteed aan doelstellingen

Nieuwbouw en modificatie reddingboten 477

Exploitatie reddingboten/stations 6.553

Beroepsredders en vrijwilligers 1.668

Kust Veilig 249

Radio Medische Dienst 164

Preventie & voorlichting 468

9.579

werving baten

Kosten eigen fondsenwerving 1.736

Kosten van beleggingen 184

1.920

beheer en adMinistratie 898

soM der lasten 12.397

resultaat voor belastingen 632

Vennootschapsbelasting 3

resultaat 629

resultaatbesteMMing

Ten laste van Reserve als bron van inkomsten -185

Ten gunste van Investeringsfonds reddingboten 380

Ten gunste van Fondsen op naam 434

629

passiva 2010

reserves en fondsen

Reserves

Continuïteitsreserve 8.798

Bestemmingsreserves:

* Reserve als bron van inkomsten 49.627

* Reserve financiering activa doelstelling 4.926

* Reserve financiering activa bedrijfsvoering 2.867

66.218

Fondsen

Bestemmingsfondsen:

* Fondsen op naam 18.031

* Investeringsfonds reddingboten 551

Kapitalen bezwaard met vruchtgebruik en nog 
niet afgewerkte nalatenschappen

p.M.

18.582

84.800

voorzieningen

Voorziening ingegane pensioenen 421

Voorziening toekomstige pensioenverplichtingen 153

574

langlopende schulden 200

kortlopende schulden 1.197

totaal 86.771

geconsolideerde balans per deceMber 2010 
(alle bedragen x € 1.000)

activa 2010

Materiële vaste activa

Activa t.b.v. de doelstelling 4.926

Activa t.b.v. de bedrijfsvoering 2.867

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

8.092

financiële vaste activa  21

vorderingen en overlopende activa 1.437

effecten 76.734

liQuide Middelen 487

78.658

totaal 86.771



Waarde lezers,

In de laatste Reddingboot stond een artikel over lifeguards op Terschelling.

In het eerste ogenblik heb ik mij afgevraagd of de Redding Maatschappij 

overgenomen is door een Engelse maatschappij, maar bij verder lezen bleek 

het toch om de zo vertrouwde Nederlandse Redding Maatschappij te gaan. 

Ik vraag mij af: waarom toch die Engelse namen, waar we goede Nederlandse 

namen hebben als strandwacht en levensredder.
De Nederlandse stranden worden bevolkt door Nederlanders, Duitsers en in 

veel mindere mate door Engelssprekende strandbezoekers. Als u dan wat wilt, 

gebruik dan de Duitse namen.
C.W. (per e-mail)

Hartelijk dank voor uw mail. Wij begrijpen uw punt.
De keuze voor het woord lifeguard is juist gemaakt omdat het een interna-

tionale term is en voor alle badgasten, van welke nationaliteit dan ook, als 

zodanig herkenbaar is. Zo is ook de kleurstelling (rood/geel) gekozen met het 

oog op de internationale maatstaven. 
De KNRM

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

Beste KNRM,

In uw magazine De Reddingboot van januari 2011 lees ik op bladzijde 27: “Sinds de komst van satellietnavigatiesystemen zijn vuurtorens en bakens overbodig geworden.”  Dit verbaast mij, en de KNRM is wel de laatste waarvan ik zo’n uitspraak verwacht.    

Het komt met zekere regelmaat voor dat elektronische navigatie-apparatuur uitvalt, door vocht of corrosie, waardoor een zeeman of watersporter moet terugvallen op traditionele navigatiemid-delen zoals kompaspeilingen op vuurtorens en bakens. En ook als alles wél werkt is zichtnavigatie een manier om de elektronische navigatie te controleren.  
Ik vaar met regelmaat op groot water, en ben altijd blij als de blink van een vuurtoren op de juiste plaats aan de horizon verschijnt, en daarmee mijn gps-navigatie bevestigt.   

Was deze uitspraak een ‘slip of the pen’, of officiële KNRM-policy?Mvg,
E.S. (per e-mail)

(al járen donateur)

De schrijver van de bovenstaande brief heeft helemaal gelijk. Weliswaar is in de beroepsvaart de satellietnavigatie over het algemeen gewaarborgd door elektronische back-upsystemen waardoor de kans dat apparatuur uitvalt erg klein is, maar dat geldt zeker niet voor de pleziervaart. Ingeval de plotter het laat afweten door een lege accu moet er altijd op zicht gevaren (kun-nen) worden. Nog afgezien van de vele vaartuigen en -tuigjes waar geen plotter of gps aan boord is. Het spijt ons dat deze on-genuanceerde opmerking in De Reddingboot is terechtgekomen. 

De redactie

Beste vrijwilligers van de Reddingboot,

Op 27 oktober voeren jullie uit om mij en mijn zieke zoontje naar 

Holwerd te brengen. Na 5 dagen ziekenhuis mochten we gelukkig 

weer naar huis. Er werd eerst gedacht dat hij hersenvliesontste-

king had. Al snel werd duidelijk dat dat het niet was. Tot nu toe is 

nog niet bekend wat het wel geweest is. Waarschijnlijk een virus. 

Ik wil jullie nogmaals heel erg bedanken voor jullie inzet en de 

supersnelle overtocht!

Groeten van Saskia Duursma & zoon (Joris ten Kate)

Bedankt!!

PS Via de site van de KNRM heb ik een brandstofdonatie gedaan 

(een nieuwe reddingboot vond ik toch wat te duur!)

(Brief ontvangen op Ameland / Reddingboot Anna Margaretha)
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knrM kids wIl jE wETEN Of jE NAAr DE wC kUNT OP EEN 
rEDDINGbOOT? wIl jE EEN SPrEEkbEUrT hOUDEN 
OVEr DE kNrM? kNrM-kIDS hElPT jE. jE kUNT OOk 
kIjkEN OP www.kNrM.Nl/kIDS.

zweMvest of reddingvest?
De Engelsman dr. J. Wilkinson vond in 1743 een soort zwemvest uit, 
gevuld met maïs. De Amerikaanse uitvinder Andrew Toti ging zo’n 200 
jaar later een stapje verder. Hij vulde z’n eerste vest met veren, maar dat 
werd te zwaar in het water. Uiteindelijk kwam hij met een vest dat met 
de mond of met een automatisch gaspompje kon worden opgeblazen. 
Het Amerikaanse ministerie van Oorlog hoorde over de uitvinding 
en betaalde meneer Toti in 1936 1.600 dollar voor de rechten op het 
reddingsvest. Deze vesten hebben in de Tweede Wereldoorlog de levens 
van duizenden piloten gered. Tegenwoordig zijn de vesten gevuld met 
zogenaamd polyethyleenschuim. Verwar trouwens een reddingsvest 
niet met een zwemvest. Zwemvesten zijn bedoeld als drijfhulp en als 
bescherming tegen onderkoeling. Een reddingsvest kan een drenkeling 
in vijf seconden op z’n rug kantelen, zodat z’n gezicht minstens 8 
centimeter boven water blijft. Wel zo veilig als iemand bewusteloos is… 

VrAAG AAN rINUS rEDDEr

wat heb jij afgelopen  
winter gedaan?

In de winter is het altijd wat stiller met alarmeringen. Dat is best lekker, na een 
drukke zomerperiode, maar ik zit natuurlijk niet stil voor de KNRM! Onderhoud van 
de boot en het boothuis gaat natuurlijk altijd door, dat heeft niks te maken met het 
jaargetijde. Maar wat wij op station altijd in de winter doen is de EHBO-cursus. EHBO 
moet je namelijk elk jaar herhalen en de winter is een mooie tijd om dat te doen. En 
het is ook gezellig om met elkaar je kennis weer op te frissen. Ik hou van varen, maar 
het is ook belangrijk dat ik weet wat ik kan doen als ik ergens op zee iemand moet 
helpen die gewond is.  

En omdat het lekker gestormd heeft deze winter, zijn we ook een paar keer uitgevaren 
met de reddingboot om te oefenen. We noemen dat ‘slecht weer varen’. Dan kweken 

we zeebenen! Nee, zonder dollen: het is goed om ervaring op te doen met slecht weer 
zodat, als het alarm echt gaat, 
je weet wat je moet doen aan 
boord van de reddingboot die 
ligt te stampen.

Bij het Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder 
hebben ze nog veel spannender verhalen en objecten. 
Het Reddingmuseum vertelt de geschiedens 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 186 jaar! In 2010 voeren de reddingboten 
van de KNRM 1880 keer uit en werden 3356 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 via 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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fondsenwerving 
betrokkenheid geven en krijgen

allerlei Manieren
Regelmatig wordt de KNRM verrast met een 
bijzondere bijdrage. Mensen die bij afscheid 
van een werkomgeving of bij een pensione-
ring niet om cadeautjes maar om giften ter 
ondersteuning van het reddingwerk vragen. 
Maar ook kinderen die zelf een actie verzin-
nen of een school die aandacht schenkt aan  
de KNRM, een lokale ondernemer die een  
bijdrage levert. Op verschillende manieren  
willen mensen hun relatie met de KNRM  
vorm geven en zichtbaar maken. 

positieve ervaring
Vaak is dit het resultaat van een positieve 
ervaring met het werk en de vele professionele 
vrijwilligers van de KNRM. Ervaringen die soms 
hun wortels in een ver verleden hebben lig-
gen, maar ook ervaringen die zeer recent zijn. 

Er zijn mensen die geven omdat ze ooit zelf 
gered zijn, of het geven aan de KNRM zien 
als een soort verzekering ‘voor het geval dat’. 
Maar er zijn ook mensen die geven omdat er 
mannen en vrouwen zijn die zich zo nodig met 
gevaar voor eigen leven willen inzetten om 
anderen in nood te redden. 

wederzijds
Als een reddingstation zijn successen, maar 
ook zijn zorgen (materieel en immaterieel) 
deelt met de mensen die sympathie koesteren 
voor het reddingswerk, zal dit zich vertalen in 
een nog grotere wederzijdse interesse. We ge-
ven en krijgen betrokkenheid! De KNRM heeft 
grote waardering voor haar redders, maar 
ook een bijzonder warme waardering voor de 
mensen die de redders steunen. Deze steun 
kunnen de redders hard gebruiken!

“Vaak komt het er dan ook écht op aan 
en moet je een blindelings vertrouwen 
hebben in elkaar. Het is mooi werk om 
dan mensen te kunnen helpen.”

Rogier Krüger, reddingstation Texel De Koog

“Wanneer je aan komt varen bij hulp-
behoevenden zie je de blik in hun ogen 
van ‘ hè nu is er eindelijk professionele 
hulp en komt het goed’.”

Herrald Hulst, reddingstation Elburg

“Verplaats je in een situatie waarin 
je beseft dat je het op eigen kracht niet 
redt. Dan is het fantastisch dat je kan 
terugvallen op een organisatie die er 
altijd is en die altijd komt.”

Eric Bootsma, reddingstation Lemmer

“De dankbare blik in de ogen van ie-
mand die je helpt of redt zegt meer dan 
in geld uitgedrukt kan worden. Het 
gaat er niet om beter dan een ander te 
zijn, maar meer om goed zeemanschap, 
gebruik je gezond verstand en help 
iemand die hulp nodig heeft.”

Edwin Kriekaard, reddingstation Hansweert
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Steeds vaker willen mensen weten wat er met hun gift aan een goed doel 
gebeurt. En dat niet alleen: ze willen ook bepalen wat er met hun bijdrage 
wordt gedaan. De Redders aan de wal vormen hier geen uitzondering op. 
Uiteraard wil de KNRM graag duidelijkheid bieden. Zo kunnen banden met 
relaties worden versterkt en het begrip vergroot. 

Wilt u aan uw schenking een doel verbinden, 
neem dan contact op met mevrouw Cora 
Bartels of de heer Cees Prins via 0255-548454 
of kijk op www.knrm.nl onder ‘steun ons’.
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‘rijden is leuker dan varen’
Leendert Rovers, tractorchauffeur bij reddingstation Katwijk: “zowat mijn hele 
familie zit of zat bij de knrM, dus het reddingwezen is er bij mij met de paplepel 
ingegoten. op mijn achttiende haalde ik mijn rijbewijs en werd meteen tractorchauffeur 
bij de knrM. ik vind rijden nu eenmaal leuker dan varen. als je met de tractor de boot 
naar zee rijdt, trek je veel bekijks. het is dan ook een prachtige machine, die veel indruk 
maakt op de toeschouwers. Maar het hoofddoel blijft voor mij de hulpverlening, net als 
in mijn dagelijks werk bij de politie.”

de vrijwilliger 
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