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

legionella-check 

veiligheid voorop 

Veel initiatieven zijn erop gericht geld in te zamelen voor de 
KNRM. Maar we krijgen ook steun op andere manieren. De popu-
laire watersportsite Nauticlink (www.nauticlink.nl) maakt al jaren 
kosteloos reclame voor de KNRM. Op de homepage zijn steevast 
de laatste noodmeldingen te zien en als de KNRM een speciale 
actie heeft, dan is Nauticlink te allen tijde bereid daar ruchtbaar-
heid aan te geven. Een waardevolle promotor! 

“Om echt goed voorbereid te gaan varen heb je meer 
nodig dan alleen een vuurpijl en een reddingsvest”, zegt 
Brigitte Rodriguez, directeur van Vvandaag. “De KNRM 
doet heel veel om de veiligheid van mensen op het 
water te waarborgen, maar wij vinden het belangrijk dat 
mensen daar zelf ook een eigen steentje aan bijdragen. 
Dat is het idee achter het Bootpakket.” Met de inhoud 
van de spatwaterdichte tas kunnen vaarders in nood de 
eerste 24 uur doorkomen en kunnen ze noodsignalen 

uitzenden om zo hun redding te bespoedigen. Het pak-
ket bevat onder meer een verbandetui, een waterdichte 
waarschuwingslamp, een misthoorn, een gsm-lader 
en reddingsdekens. Om bovendien een 
bijdrage te kunnen leveren aan het 
reddingswerk van de pro- 
fessionals, doneert Vvandaag 
van elk verkocht Bootpakket 
een deel aan de KNRM. 

Omdat een standaardveiligheidspakket op veel boten en pleziervaartuigen nogal 
eens ontbreekt, ontwikkelde Vvandaag bv, leverancier van duurzame veiligheids-
producten, in samenwerking met de KNRM het Bootpakket: een tas met een 
basisuitrusting voor vaarders in nood.

Roby Kalsbeek heeft jaren-
lange ervaring op het ge-
bied van legionellapreven-
tie en zet zich belangeloos 
in voor KNRM. Van maart 
tot en met juni reist ze langs 
alle reddingstations om ze 
te controleren op de veilig-
heid van het waterleiding-
netwerk. Samen met onder 
andere Waterlaboratorium 
Noord en haar oude bedrijf 
Kalsbeek B.V. zorgt zij voor 
inspecties en analyses van 
watermonsters. Voorko-
men is tenslotte beter dan 
genezen!
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Fam. Alberda-Steverink, Utrecht € 770 (huwelijksfeest) Dhr. S.J. de 
Boer, Groningen € 600 (opbrengst reünie) Fam. Brouwer, Abbenbroek 
€ 300 (40 j. huwelijk + verjaardagen) Dhr. J.P.L. Dommisse, Bentveld 
€ 650 (65e verjaardag) Dhr. B. Gieze, Den Burg € 600 (60e verjaardag)  
Dhr. N. Groothuizen, Den Haag € 615 (40e verjaardag) Fam. Hilberts, 
Hoogeveen  € 500 (40 j. huwelijk) Dr. B.J. Hornstra, Leiderdorp  
€ 2.480 (afscheid als chirurg) Mw. Klopper-de Beurs, Julianadorp  
€ 235 (90e verjaardag) Fam. Koiter, St. Pancras € 555 (40 j. huwelijk)  
Dhr. A. Langerak, Den Haag € 294,01 (saldo opgeheven rekening) 
Fam. Van der Leede-Dorrestijn, Montfoort € 175 (40 j. huwelijk)  
Fam. H.J. Noorman, Schagen € 2.000 (50 j. huwelijk) Fam. Roelink, 
Zoetermeer € 835 (50 j. huwelijk) Mw. Rueb-Soeters, Driehuis € 350  
(90e verjaardag) Dhr. Stijns & Mw. Broertjes, Amstelveen € 695 (beiden 
50 jaar) J.W. Swaan, Haarlem € 750 (collecte n.a.v. overlijden J.L. de Haan) 
Dhr. F. de Vries, Alphen a/d Rijn € 968,80 (10 jaar Oosterscheldeduiken) 
Dhr. R. Verschuur, Maassluis € 375 (25 j. jubileum bij BAM Rail)  
Dhr. H.B. Cramer, Noordwijk € 500 Dhr. Van Eijk & Mw. Mondt, Zwolle  
€ 305 (samen 125 jaar eigenwijsheid) Dhr. G.H. Ensing, Den Helder  
€ 605 (afscheid bij Defensie) Groenestein & Schouten Financiële Diensten, 
Zandvoort € 225 (gift i.p.v. kerstkaarten) Mw. Haas-Ekelmans, Amsterdam 
€ 15.000 (gift ter nagedachtenis aan echtgenoot) Havendienst Utrecht 
€ 600.- (opbrengst boetepot brugwachters) Dhr. R.A. Iburg, Berkel 
en Rodenrijs € 250 (75e verjaardag) Dhr. L.H. Jansen, Bergen op Zoom  
€ 383 (afscheid bij GGZ Westelijk Noord-Brabant) Heerema Marine 
Contractors, Leiden € 3.000 (opbrengst veiling relatiegeschenken) 
Sociaal Fonds Merwede, p/a Hardinxveld-Giessendam € 2.500 (batig 
saldo opheffing fonds) Nautechnical, dhr. Tomlow Kamerbeek, Almere  
€ 150 (gift i.p.v. sturen kerstkaarten) Dhr. E. van der Noordaa € 3.425 
(afscheid bij Damen Shipyards) Fam. Noordam, Rotterdam 
€ 1.863,75 (25 j. huwelijk) Fam. Petersen-van Dijk, Blaricum  
€ 1.000 (50 j. huwelijk) St. Reg. Ambulance Voorziening Utrecht, Bilthoven 
€ 425 (jaarlijkse sponsorbijdrage Goed Doel ) 

loffelijke initiatieven

column
help uzelf en anderen
In elke Reddingboot grijp ik mijn kans om uit te 
leggen dat de KNRM altijd uitvaart als we worden 
opgeroepen. En dat de opstappers hun werk uit liefde 
doen en er (bijna) geen cent voor ontvangen. Maar nu 
het zomer is en flink druk op het water, wil ik ook een 
lans breken voor goede omgangsvormen en onderlin-
ge hulpvaardigheid. Vakmanschap en zelfredzaamheid 
zijn belangrijke onderdelen van goed zeemanschap. 
Daarnaast help je elkaar waar nodig. Houd dus uw 
ogen open voor uw medewatergebruikers en infor-
meer of u iets kunt doen als u een probleem ziet. Na-
tuurlijk altijd op een verantwoordelijke manier. Vraag 
u af: kan ik hulp bieden zonder zelf in problemen te 
komen? Misschien twijfelen sommigen van u of ze het 
varen wel voldoende beheersen om te kunnen helpen. 
Maar bijna iedereen is bijvoorbeeld in staat een bootje 
dat stuurloos in het vaarwater ronddobbert buiten een 
drukke vaarroute te brengen. Je hoeft het echt niet 
meteen naar de haven te slepen. Dat is van later zorg. 
Er is een verschil tussen in nood zijn en hulp nodig 
hebben. Als je ziet dat iemand in nood is, bied dan 
altijd je hulp aan. Andersom: als je hulp nodig hebt, 
maar niet echt in nood bent, accepteer dan hulp van 
mederecreatievaarders. Onze mannen laten alles uit 
hun handen vallen om zo snel mogelijk te hulp te ko-
men in geval van nood, maar als u in staat bent uzelf 
te helpen, is daar niets op tegen. 
Nog een belangrijke tip die ons het werk gemakke-
lijker zou maken: houd de thuisblijvers op de hoogte 
waar u bent en hoe laat u ergens denkt te arriveren. 
Dat scheelt zoekacties. En voor surfers: zorg dat uw 
06-nummer op uw plank staat. Dan kunnen we bel-
len als we een lege plank of boot aantreffen, zodat we 
sneller weten of de eigenaar misschien ergens anders 
op het strand staat. Met een combinatie van úw zelf-
redzaamheid en óns ‘altijd klaar om uit te varen’ weet 
ik zeker dat we een prachtige zomer tegemoet gaan. 

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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knrm journaal

een zonnige reddingbootdag

knrm brengt miSbruik van 
hulp in rekening

Op een vrijdag in april kreeg de 
sportvisser 70 kilometer uit de kust 
van België motorpech en vroeg de 
kustwacht in Oostende om hulp. 
Deze bood aan om de man naar 
Zeebrugge te slepen. Dit weigerde 
de man, die verder niet in nood  
verkeerde; hij wilde naar de Room-
pot in Nederland gesleept worden. 

Ook de aangeboden betaalde  
sleepboothulp naar de Roompot 
door Multraship uit Terneuzen  
werd afgewezen.
De sportvisser gaf vervolgens aan 
zich op de vloedstroom naar Neder-
lands zeegebied te laten drijven om 
daar via de Nederlandse Kustwacht 
de kosteloze hulp van de KNRM 

in te roepen om dan alsnog op de 
gewenste plaats van bestemming  
te komen. Het Kustwachtcentrum 
kon niet anders doen dan de proce-
dures volgen en het reddingstation 
Neeltje Jans alarmeren. De redding-
boot met de bemanning is hiervoor 
enkele uren in touw geweest.
De KNRM, die van de situatie op de 
hoogte was, beschouwt dit als mis-
bruik en voor de sleephulp is een ta-
rief van € 4.300 in rekening gebracht. 
Er is aangifte gedaan van misbruik 
van hulpverleningsdiensten.
De KNRM wil daarmee duidelijk 

maken dat redders altijd oproepbaar 
zijn en altijd zullen varen, maar dat 
kosteloze hulpverlening grenzen 
kent. Wie in nood verkeert en 
geholpen wordt door reddingboten 
van de KNRM wordt kosteloos naar 
de dichtstbijzijnde haven gebracht. 
Donaties en donateurschap worden 
achteraf niet verplicht, maar zijn 
uiteraard welkom om de exploitatie 
van de Redding Maatschappij te 
blijven dekken. In feite wordt met 
elke donatie van vandaag de redding 
van morgen betaald.

In het hele land waren er op Reddingbootdag 2011 blije gezichten te zien. Duizenden mensen maakten in heerlijk weer 
kennis met de professionele vrijwilligers van de Redding Maatschappij. Zij haalden 7 mei alles uit de kast om het ‘hun’ do-
nateurs naar de zin te maken. Meerijden in de truck, meevaren op de reddingboot, visje eten, kleurplaten kleuren en heel 
veel andere activiteiten die de reddingstations georganiseerd hadden om het de gasten nog meer naar de zin te maken. 
Er werden 550 mensen donateur op Reddingbootdag.

fotowedStrijd
283 (amateur)fotografen  
deden mee aan de fotowed-
strijd op Reddingbootdag.  
De drie winnaars ontvingen 
een prijs die ter beschikking 
was gesteld door Cool Blue  
en de KNRM.

Een sportvisser met motorpech die zich doelbewust van de Belgische 
kust naar Nederland liet drijven om zich daar kosteloos te laten 
helpen, kreeg van de KNRM de rekening gepresenteerd wegens 
misbruik. De KNRM wil daarmee een signaal afgeven dat kosteloze 
hulpverlening ook grenzen kent.

3e prijs: Marcel Scucces2e prijs: Harry van der Lee1e prijs: Gerben van den Boom 
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hij iS terug:  
de wimpel!  

lintjeSregen 

knrm aanwezig op grote
zomerevenementen 

De KNRM-wimpel is populairder dan 
ooit. Tijdens de kerstactie werden van de 
jaarwimpel 2011 al een kleine 2000 stuks 
verkocht en in de voorbije weken is een 
netwerk opgezet van verkooppunten 
in het land. Jachthavens, watersportver-
enigingen en watersportwinkels verkopen de jaarwimpel nu. Dat netwerk is inmiddels zó 
uitgebreid, dat u voor een wimpel nooit ver hoeft te reizen. Sterker nog: de wimpel wordt 
ook via diverse watersportwebsites aangeboden. Hijs de KNRM-wimpel in top en kijk voor 
het overzicht van verkooppunten op www.knrm.nl/wimpel. 

Bij de jaarlijkse lintjesregen ontvingen dit jaar acht vrijwilligers 
van de KNRM een koninklijke onderscheiding voor hun persoon-
lijke, bijzondere verdiensten voor de samenleving. De KNRM is 
trots dat de volgende vrijwilligers gedecoreerd zijn:
de heren T.M.W. Bussing, Helper aan de wal te  Zandvoort,
H. Faase, plaatsvervangend schipper te Zandvoort,
K.J. Minderhoud, schipper te Westkapelle, A. Vreugdehil, 
plaatsvervangend schipper te Hoek van Holland, M.N. Louwe, 
plaatsvervangend vuurleider te Petten, J.G. Schotvanger, schipper 
te Petten en M.J. van Altena, secretaris Plaatselijke Commissie te 
Marken werden allen Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer J. Willeumier, voormalig lid van de Raad van Toezicht te 
Laren, werd Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

waarnemen
De mens is niet uitgerust met speciale zintui-
gen voor oriëntatie in eentonige omgevingen.
Dingen die de zintuigen waarnemen, worden 
verwerkt door de hersenen, waarbij ons vooral 
opvalt wat afwijkt van het bekende. De uit-
komst bestaat vaak voor 20% uit werkelijke 
waarneming en 80% hersenwerk. Als land-
wezen zijn wij vooral ingesteld op het waarne-
men van kleine bewegingen. 
 

wachtlopen: niet te lang
De hersenen zijn er heel goed in waarnemingen 
onmiddellijk in het vakje ‘bekend’ op te slaan. Het 
wateroppervlak is zo’n bekende. Het levert alleen 
extra informatie op als er iets onverwachts op gebeurt, 
bijvoorbeeld een schip dat langs vaart. Lang zijn we 
echter niet in staat zo’n onverwachte gebeurtenis af te 
wachten: na een minuut of tien neemt de concentratie 
af. Bij wachtlopen is het daarom goed om elke tien 
minuten een bewuste, geconcentreerde waarneming 
om het hele schip heen te doen. Dat levert meer infor-
matie op dan voortdurend blijven kijken.

inSchattingSfouten
Op het water worden we nogal eens op het verkeerde 
been gezet. Wat we menen te zien, komt niet altijd 
overeen met de werkelijkheid. Zo kan bijvoorbeeld in 
het schemerdonker een rood licht van een gelegen-
heid op de wal gemakkelijk voor een havenlicht 
worden aangezien. Het wordt al gecompliceerder als 
we deze fout niet inzien of niet corrigeren, en de hele 
verdere werkelijkheid om deze misvatting heen bou-
wen. Want nu klopt er niets meer van. Dan is de kaart 
zeker fout? Of zijn de havenlichten tijdelijk verwisseld? 
Een merkwaardige eigenschap van de menselijke 
geest om te willen volharden in fouten.

kleurenblind?
Ook kleuren worden niet altijd zuiver waargenomen. 
Niet alleen kleurenblinden hebben een probleem: 
door de verstrooiing van licht in de atmosfeer en het 
wegvangen van het blauwe gedeelte van het licht 
wordt groen van veraf als geelachtig waargenomen, 
of kan wit licht een roodachtig schijnsel vertonen. 
Groene tonnen zie je later dan rode, tenzij ze in een 
fluorkleur geschilderd zijn. Opeenvolgend verlichte 
tonnen kunnen de indruk wekken over het water te 
springen. Onze hersens houden ons dus nogal eens 
voor de gek. Wilt u meer over dit interessante feno-
meen weten, slaat u er dan eens het boekje Psycho-
logie aan boord van Michael Stadler op na (uitgave 
Hollandia, 2003).

vaartipS

Traditiegetrouw trekt de KNRM in de zomer het land in om in gesprek te komen met  
Redders aan de wal en om nieuwe donateurs te werven. In de zomer van 2011 presenteert 
de KNRM zich onder meer op Zand Almere, Havenfestival IJmuiden, HISWA te water en de  
Wereldhavendagen. Bij de HISWA te water is er niet alleen sprake van acte de présence; bij 
deze grote watersportbeurs krijgen nieuwe én bestaande donateurs ook aantrekkelijke 
korting op de toegangsprijs. Kijk hiervoor op www.knrm.nl. 

Voor meer informatie over de verschillende evenementen: 
zandalmere.nl    •    havenfestivalijmuiden.nl    •    hiswatewater.nl    •    wereldhavendagen.nl
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in de box
paSen in enkhuizen

‘alleen varen bij Slecht weer’ 
Wat meteen opvalt in de jachthaven is dat 
deze enorm vol is. In bijna alle boxen ligt 
een boot. Wordt er niet gevaren op deze 
fraaie middag? “Nee joh, we varen alleen 
als het slecht weer is, zodat de KNRM ons 
een keer kan komen redden”, grapt Peter 
Kendjian. Samen met ‘schipperse’ Sandra 
Mantel bemant hij het veertien meter lange 
zeiljacht Vaya. Ze komen uit Roelofarends-
veen, Enkhuizen is de thuishaven. Geen 
KNRM-vlag in de mast. “Mijn vader was 
wel altijd donateur. Hij verstuurde met 
Kerstmis altijd KNRM-kaarten”, vertelt 
Mantel. Het vaarstel heeft de Redding 
Maatschappij nog nooit nodig gehad. 
De spullen zijn dik in orde. “Elk jaar een 
zomer- en winterbeurt. En toch wilde de 
motor gisteren, op ons eerste tochtje, niet 
meteen starten toen we terug wilden van 
onze ankerplaats bij De Ven naar de haven”, 
vertelt Kendjian. “Maar het lukte Sandra 
wel om hem aan de praat te krijgen.”

oranje-blauw vlaggetje
Een stukje verderop ligt het kajuitzeiljacht 
Avontuur (tien meter) van Anne en Ben 
Nauta uit Enkhuizen. Beiden gepensio-
neerd en hun leven lang al op het water. 
Waarvan, geheel toevallig, ook dertig jaar 
als vrijwilliger bij de KNRM in Enkhui-

zen, nu nog steeds als Helper aan de wal. 
Het oranje-blauwe vlaggetje wappert dan 
ook vrolijk. Natuurlijk zijn de Nauta’s nog 
nooit gered, ze beschikken tenslotte over 
goede gebiedskennis en prima spullen. De 
dieseltank gaat in de winter helemaal vol en 
er gaat ‘een spulletje tegen algengroei in’. 
Een paar dagen eerder is de schipper in zijn 
eentje overgestoken van de Friese werf naar 
de thuishaven. “Het zijn vaak de huurbo-
ten die de KNRM nodig hebben. Meestal 
onkunde en paniek als er iets niet helemaal 
goed gaat. Het is eigenlijk te gek voor 
woorden dat iedereen zomaar met een boot 
tot vijftien meter het water op mag.”

gevaren van groot water 
Op het tien meter lange zeiljachtje  
Majesteit weten Ans en Peter Lohman (ook 
donateur) uit Zoetermeer alles van de geva-
ren van groot water. De datum 7 juni 1997 
zullen ze niet snel vergeten, plots noodweer 
kostte die zaterdagmiddag in het hele land 
zeker vier mensenlevens. Op het Braas-
semermeer deed hun zoon in een Splash 
mee aan een zeilwedstrijd. Boot en kind 
waaiden los van elkaar terug op de wal. 
“Er was veel materiële schade en onze zoon 
was ontzettend geschrokken. Sindsdien 
zijn wij nog alerter op risico’s”, vertellen 
ze. “Een keer hebben we boven Harlingen 
om hulp gevraagd. De koelvloeistof lekte 

Voor menig watersporter was het paasweekend de opening 
van het vaarseizoen. De Reddingboot deed op een zonover-
goten paasmiddag een rondje in de Compagnieshaven van 
Enkhuizen en keek naar de voorbereidingen die getroffen 
werden voor een mooi vaarseizoen. 

Ben en Anne Nauta op de Avontuur

Ans en Peter Lohman op de Majesteit

Sandra Mantel en Peter Kendjian
op de Vaya
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rondje ijSSelmeer met google
Naast de aak ligt een naamloos huurzeil-
bootje van een meter of zes met daarop 
vier studenten onder leiding van schipper 
Tjeerd Broersma uit Arnhem. Het mag 
dan een klein bootje zijn, het heeft wel in 
twee dagen een rondje IJsselmeer gedaan. 
Ook hier zijn de spullen dik in orde; alleen 
een marifoon ontbreekt. Broersma: “Daar 
ben ik voor aan het sparen. We hebben wel 
een paar smartphones bij ons. Het bereik 
op het IJsselmeer is best goed. En dankzij 
Google Maps weten we altijd precies waar 
we zijn. Ook Windfinder en Windguru 
staan overal tot onze beschikking.”

‘zo redden we het net’
Helemaal op de kop van de steiger ligt het 
motorjachtje Merlijn. Pieternel Siemons uit 
Hoorn is met zoon Merlijn en opa en oma 
aan boord. “Nee joh, varen doen we liever 
niet. We hebben hier de mooiste ligplek 
van iedereen, dit is ons weekendterras. Het 
liefst zien we dat al onze buren gaan varen. 
Dan genieten we hier helemaal van de 
rust”, vertelt Siemons met een grote grijns 
op het gezicht. Op het wad zijn ze wel eens 
geweest. Ze moesten door motorpech op 
de heen- én terugreis assistentie inroepen. 
“Mijn man Harm koopt altijd opknap-
pertjes. Hij is door de KNRM ook eens 
teruggebracht naar Urk omdat de motor 
ermee stopte. Maar Harm heeft zo ontzet-
tend veel gevaren. Die raakt niet zo snel in 
paniek. Hij denkt misschien wel iets te snel 
‘zo redden we het net’.”

en het motoralarm ging af. We vroegen een 
sleepje om de haven binnen te varen. Een 
particuliere redder kwam heel snel langszij. 
Een telefoontje naar de verzekeringsmaat-
schappij leerde dat het bergingsloon werd 
vergoed. Dus heb ik de KNRM maar afbe-
steld. Het zijn toch vrijwilligers, dus als het 
niet echt nodig is dan moet je die eigenlijk 
niet belasten”, meent Lohman, net terug 
van een tweedaags op-en-neertje naar de 
Blocq van Kuffeler bij Almere.

muurvaSt op een ribbeltje 
Bij het bunkerstation ligt de zeventien  
meter lange lemsteraak Maasvogel afge-
meerd. Vandaag het eerste tochtje voor 
Erik en Klazien Pluimers uit Maasland. 
Een kort tochtje: ze hoeven slechts van de 
Enkhuizer Buyshaven naar de Compag-
nieshaven om diesel in te nemen. Ook 
Pluimers heeft wel eens hulp nodig gehad. 
Hij dreef op een mooie rustige dag voor 
Hindeloopen muurvast op een ribbeltje. 
“De kinderen wilden zwemmen en ik 
meende voor één keer dat we niet hoefden 
te ankeren. Een foutje... Telefonisch riepen 

we de hulp van de KNRM in, die meteen 
te hulp schoot”, zegt de 64-jarige wed-
strijdzeiler. “Ik vaar al sinds mijn zestiende. 
Altijd moeten alle spullen helemaal in orde 
zijn. En alle tochten goed worden gepland, 
zodat je snel kunt uitwijken als het weer 
onverwacht omslaat.”

Erik en Klazien Pluimers op de Maasvogel
v.l.n.r. Johan Versteeg,  
Gerben Zielman, Tjeerd  
Broersma en Gerdien Poutsma 
op een huurzeilboot

Merlijn, zijn moeder Pieternel Siemons en 
haar ouders op de Merlijn
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Mevrouw, mijnheer, 

Uw serie “Veilig naar .... “ in uw blad “De Reddingboot” wordt door mij 

trouw gekopieerd en in een map aan boord opgeborgen (en geraadpleegd, 

natuurlijk). Vraag: is het een idee dat na verloop van tijd uit te geven als 

een boekje of nu al als losbladige map? M.i. verdient die serie dat zeker, 

en voor ons zou dat heel handig zijn.
Ik hoor graag van u, met vr. groet, AvdW

Geachte heer VdW,

Vooralsnog zijn er geen plannen voor reproductie van de artikelen in 

boekvorm, maar uw suggestie gaat mee in het redactieoverleg.De redactie

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

Geachte redactie,

Met een mengeling van respect en waardering lees ik, sinds ik 

redder aan de wal ben (niet altijd aan de wal, daarom dus) al jaren 

“de Reddingboot”. 

Nu viel me een titel van een stukje op bladzijde 11 (verslag 211) 

op, dat geen eer laat doen aan wat er gepoogd is, namelijk een  

reanimatie, die, ondanks maximale inzet, het slachtoffer niet 

heeft kunnen laten overleven: de titel: “te laat”. 

Dit suggereert, dat als er eerder was ingegrepen, deze mens wél 

was blijven leven. Ik ken de medische details niet, maar helaas 

eindigt lang niet iedere reanimatie positief, ook niet als hij “op 

tijd” is uitgevoerd, in een ziekenhuis, met een perfecte uitrusting 

en een maximaal opgeleid team.

Sommige mensen zijn door hun ziekte/letsel nu eenmaal helaas 

niet te redden.

Een eerlijker titel was, mijns inziens, b.v. “helaas” of iets dergelijks.

Vriendelijke groeten,

Dr. D.B.W., traumachirurg en opleider van SEH-artsen.
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wie aan de noordkant van 
walcheren woont, kan kiezen 
waar hij of zij vrijwilliger 
wil worden bij de knrm. bij 
reddingstation neeltje jans 
of bij het even nabije veere. 
dat betekent varen met de 
koopmansdank (van het type 
arie visser) richting woeste 
zeeën. of varen met de 
oranje, een open boot uit de 
nikolaasklasse, op het doorgaans 
vredig ogende veerse meer. 

“Van alle KNRM-stations is dit 
natuurlijk het allergezelligste 
station”, grijnst plaatsvervangend 
schipper Kees den Hollander. 
“Leuke sfeer, leuke mensen en 
ik zorg soms voor zelfgebakken 
appeltaart. Op Reddingbootdag 
krijgen we regelmatig veel compli-
menten van bezoekers. Zij krijgen 
bij ons veel aandacht en het gaat 
er hier gemoedelijk aan toe. Dat 
waarderen bezoekers, maar ook 
de vrijwilligers die voor Veere 
kiezen”, vertelt Kees.
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Wie denkt dat Veere een begin-
nersstation is om vrijwilligers 
klaar te stomen voor het echte 
werk bij station Neeltje Jans,  
slaat de plank volkomen mis. 
Ook andersom trouwens. Veere 
is niet het station waar uitge-
rangeerde vrijwilligers van de 
reddingboot Koopmansdank van 
Neeltje Jans hun nadagen slijten. 
“De keuze voor Veere of Neeltje 
Jans is voor de meesten van ons 
gewoon een kwestie van tijd.  
In Veere vaar je pakweg vijftig 
keer per jaar uit en dat kost je per 
uitruk een uurtje of twee.  
De Koopmansdank gaat twee 
keer zo vaak en je bent al snel 
een uur of drie van huis”, vertelt 
opstapper Peter van Es, in het  

dagelijks leven als cliëntonder-
steuner werkzaam bij MEE 
Zeeland, een hulporganisatie 
voor mensen met een beperking. 
“Dat werk is vooral veel praten 
en denken. Bij de KNRM is het 
lekker doen.” Reddingstation 
Veere (heropgericht in 1995) 
huist sinds 2002 in drijvend 
boothuis ’t Kuipertje in de 
jachthaven, westelijk van het 
monumentale stadje. Vorig jaar 
kreeg het station de beschik-
king over de negen meter lange 
reddingboot Oranje, de stan-
daard binnenwaterboot van de 
KNRM. De bouw werd mogelijk  
gemaakt door een schenking van 
Oranje Casino Ltd. De boot is 
razendsnel en in geval van nood 

is er plek voor twintig drenkelin-
gen op het open voordek. Op het 
Veerse Meer komt echter vooral 
de trekkracht van de boot van 
pas. Op de oefenavond laten de 
mannen dat zien. Een zeiljachtje 
is gestrand met een lege accu 
en heeft hulp nodig. Soepeltjes 
brengt schipper Hugo de Ridder 
het scheepje naar een ligbox aan 
de Kaai in het stadje, afwisselend 
aan de sleeplijn en langszij. Hij 
manoeuvreert het jachtje met 
achteloos gemak tot in de ligbox. 
Hugo: “Dit soort kunstjes oefent 
elk bemanningslid.”

maSSaal het water op
Opstapper Berry van Goudswaard 
is de enige vrijwilliger die ooit 

van station Neeltje Jans naar 
Veere overkwam. Andersom is 
dat nog nooit gebeurd. “In Veere 
moet ieder bemanningslid alles 
kunnen, dat vind ik prettig. 
Bovendien kwam een overstap 
me beter uit met mijn werk voor 
het Waterschap Scheldestromen. 
Ik zit toch al elke dag met een 
bootje op het Veerse Meer”, ver-
telt hij. “Berry heeft de mooiste 
baan van heel Zeeland”, roept 
opstapper Leon Boeije met enige 
jaloezie in de stem.
Op het Veerse Meer zie je in de 
zomermaanden soms door de 
zeilen het water bijna niet meer. 
Jachtjes, zeilboten en surfers zo 
ver en waar je maar kunt kijken. 
Op de zomerse oefenavond in 

veere
gezellig en gemoedelijk
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de week voor het wondermooie 
paasweekend is het water zo vlak 
als een spiegel en nagenoeg leeg. 
“Dat is waarschijnlijk de stilte 
voor de storm”, lachen de man-
nen tijdens de koffie in het boot-
huis. “Ons werk ligt in de winter-
maanden bijna stil. Vooral het 
voorjaar is druk. Er komt nu een 
mooi paasweekend aan en dan 
gaan de mensen weer massaal 
het water op. Dan blijkt echter 
de accu uitgeput. Of de brand-
stofleiding zit ineens verstopt. 
Of kleding is niet aangepast aan 
het nog steeds erg koude water. 
Of mensen laten zich overval-
len door een weersomslag. Of ze 
kunnen toch minder goed zeilen 
dan ze dachten. Mensen die de 

zee opgaan, denken meestal nog 
wel even na voordat ze gaan. Bij 
toeristen op het Veerse Meer is 
dat aanmerkelijk minder het 
geval”, lacht Leon.

geweldig
Wie de verhalen aanhoort, krijgt 
al snel de indruk dat de red-
ders van station Veere meer een 
‘geregelde ANWB-dienst zijn’ 
dan dat ze levens moeten redden. 
Voor een deel klopt die indruk 
ook, vertelt schipper De Ridder. 
“Maar we varen regelmatig uit 
voor mensen die op een eilandje 
onwel zijn geworden. Of die 
onderkoeld dreigen te raken 
nadat ze zijn omgeslagen. Dan 
zijn we echt wel nodig. Maar dat 

geldt ook als je met motorpech 
ligt afgemeerd bij een van de vele 
recreatie-eilandjes. Waterrecrean-
ten lijken steeds minder geneigd 
om elkaar te helpen. Dan zijn wij 
de enigen die je kunnen komen 
halen”, vertelt Hugo de Ridder. 
“Mensen die hun spullen niet 
voor elkaar hebben, spreken we 
aan”, vult opstapper Sal Colpaert 
aan. “Gelukkig hebben we maar 
heel zelden het idee dat mensen 
misbruik maken van onze dienst-
verlening. Die enkele keer dat 
we ons ergeren aan ‘alweer zo’n 
suffe surfer’, wordt ruimschoots 
gecompenseerd. Het blijft elke 
keer geweldig om met dit prach-
tige materiaal mensen te mogen 
helpen.”
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trimaran omgeSlagen
ENkhuIZEN_14 MEI 2011_wINd 
w5_INZEt dIVERSE hulPdIEN-
StEN EN REddINGbotEN 
De 11 meter lange trimaran Simon 
was deze zaterdagmiddag een 
rondje gaan zeilen op het IJsselmeer 
als voorbereiding op een oversteek 
naar Denemarken. Na het vertrek 
vanuit de thuishaven Medemblik 
worden een aantal slagen gemaakt 
richting Enkhuizen. Ter hoogte van 
de ondiepte het Hop gaat het echter 
fout bij een onhandige manoeuvre 
over stuurboord. De trimaran slaat 
om en komt daarbij recht overeind 
te staan op de punt van het mid-
denschip en de punt van een van de 
drijvers. De drie opvarenden raken 

hierbij te water. Doordat de mast op 
de bodem komt te liggen blijft het 
schip omhoog staan en weten de 
opvarenden op een van de drijvers 
te klimmen. Na de melding is berger 
No Limit als eerste ter plaatse. Deze 
ziet kans om de drie opvarenden 
aan boord te nemen. Vervolgens ar-
riveren ook reddingboot Rien Ver-
loop en  Watersport van de KNRM 
Enkhuizen, reddingboot ’t Span uit 
Andijk en de reddingboot Gooier uit 
Medemblik. De Watersport neemt 
een licht onderkoelde opvarende 
over van de No Limit voor verdere 
verzorging. Met een sleeplijn die is 
vastgemaakt aan een lier probeert 
de Rien Verloop de trimaran over-
eind te trekken. In eerste instantie 

lukt dat niet, maar als later de Wa-
tersport het overneemt, komt het 
schip snel overeind. ’t Span maakt 
een sleepverbinding en brengt de 
gehavende trimaran naar het regat-
tacentrum in Medemblik.

omgeSlagen kajuit-
jacht 
VEERE_13 FEbRuARI 2011_
wINd Z4_INZEt REddINGboot 
oRANjE EN ANdERE SChEPEN
Voor de eerste keer dit jaar krijgt  
de Oranje melding van een omge- 
slagen boot. Locatie: ter hoogte  
van Geersdijk. De twee opvarenden 
zitten op de romp van de boot. 
Met de lage watertemperatuur en 
gevaar voor onderkoeling in het 

achterhoofd wordt de Oranje met 
spoed gereedgemaakt. Ter plaatse 
blijken de twee opvarenden van  
het omgeslagen kajuitjachtje al door 
de ingeseinde havenmeester van  
Wolphaartsdijk aan boord genomen. 
Bij navraag blijken ze amper nat te 
zijn geworden. Voor de zekerheid 
wordt de vrouw door de haven-
meester naar de haven gebracht om 
bij te komen. Samen met de eige-
naar van de boot wordt een poging 
ondernomen om de boot weer recht 
en leeg te krijgen. De inmiddels ook 
gearriveerde boot van Rijkswater-
staat RWS75 biedt assistentie met 
een mobiele lenspomp. Na enige 
tijd ligt de boot weer op zijn goede 
kant en kan hij naar de haven van 

trimaran omgeSlagen
ENkhuIZEN_14 MEI 2011_wINd 
w5_INZEt dIVERSE hulPdIENStEN 
EN REddINGbotEN 
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GEREDDE LEO SCHOL: 
“hEEl bIjZoNdER dAt 
dE oPStAPPERS GEEN 
MoMENt oVER oNS FAlEN 
bEGoNNEN.”
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ENkhuIZEN_5 APRIl 2011_wINd ZZw4-
5_INZEt REddINGbotEN_wAtERSPoRt 
EN RIEN VERlooP 

Ongelukken zijn vaak een opeenstapeling 
van (kleine) dingen. Zo ook in het geval van 
Leo Schol en Bernadette Kievits. “De weers-
verandering, mankementen aan ons nieuwe 
schip en een aantal verkeerde keuzes 
brachten ons in de problemen. En dan drijf  
je ineens richting de blokken.”

Pas toen Leo en Bernadette enkele jaren geleden 
trouwden en in Hoorn gingen wonen, kwam het 
woord ‘varen’ ter tafel. “Bernadette vertelde op 
een goede dag dat zij altijd al een bootje had willen 
hebben. Ik was verbaasd. Ik had namelijk hetzelfde 
gevoel, maar dat wisten we niet van elkaar.”  
In 2006 kocht het stel hun eerste boot. En recent 
een grotere. Tijdens de maidentrip met dat schip 
ging het mis. Pal voor de sluis van Enkhuizen. Leo: 
“Gedurende de dag trok de wind aan tot 6 beau-
fort. Daar waren we niet op voorbereid. Tijdens de 
reis kwamen we er ook achter dat de rolfok niet 
werkte. We kregen het zeil niet naar beneden, 
waardoor we voor de sluis eindeloos rondjes 

begonnen te draaien. En de sfeer sloeg om. Door 
de oplopende spanning begonnen we op elkaar te 
foeteren”

zorgzaam
Leo voer op de motor tot bij de wachtsteiger, waar 
Bernadette aan land sprong. “Toen bleek dat de 
boot door mij alleen niet te houden was”, vertelt 
ze enkele maanden na dato. Vanaf het achterschip 
gooide Leo een lijn op de steiger. Die lijn belandde 
in het water en draaide zich vast in de schroef.  
“En toen was het over”, zegt de schipper berus-
tend. Op de harde wind dreef het jacht in rap 
tempo af, in de richting van de basaltblokken.  
“Het gevoel niets meer te kunnen doen, is vreselijk. 
Ik kon wel janken!”, zegt Leo eerlijk. Al drijvend  
probeerde hij zijn vrouw te wijzen op een alarm-
knop op de steiger, maar door de harde wind 
kwam de boodschap niet over. Dat was ook niet 
nodig, want Bernadette had telefonisch alarm 
gemaakt. “Ik was in paniek. Ik riep de centralist 
toe dat mijn man op de rotsen kapot zou slaan als 
er niet snel hulp zou komen.” Die hulp kwam van 
reddingstation Enkhuizen. Leo: “Gelukkig strandde 
ik op de zandbodem voordat ik de blokken zou 
raken. Daarmee was het ergste leed voorkomen. 

Niettemin was ik maar wát blij toen de reddingboot 
arriveerde. Er kwam direct een opstapper bij mij 
aan boord. Die stelde mij gerust en zei dat ik het 
verder aan hen kon overlaten. Een heel prettig  
gevoel.” De redders trokken het jacht in dieper 
water en namen het langszij om vervolgens samen 
door de sluis te gaan. Maar niet voordat eerst 
Bernadette van de steiger was opgepikt. “Die 
mannen waren opmerkelijk zorgzaam”, vertelt zij. 
“Ik zat er aardig doorheen en trok mij terug in de 
kajuit. Kwam een van hen even informeren of ik erg 
geschrokken was. En of het wel ging. Dat is toch 
aardig?” 
Sowieso is het echtpaar lovend over de KNRM. 
Bernadette: “Van vroeger uit waren wij helemaal 
niet bekend met deze organisatie. Ik kende de 
naam, maar dacht dat het een overheidsclub was, 
net als de brandweer. Bleken het allemaal vrijwil-
ligers te zijn. Indrukwekkend. Maar het gaf ons ook 
een gevoel van gêne: dat die mannen door onze 
fouten gealarmeerd moesten worden.” Leo knikt. 
“En dan is het bijzonder dat ze geen moment over 
ons falen zijn begonnen. Ze doen hun werk, geven 
blijk van zorg, maar lijken ons aandeel in het voorval 
totaal niet interessant te vinden. Waar maak je dat 
nog mee?”

achteraf
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Wolphaartsdijk worden gesleept. 
De bemanning van de Oranje wordt 
uitvoerig bedankt en op een kop 
koffie getrakteerd. De schipper: 
“Dankzij hun prima zeilkleding en 
de tegenwoordigheid van geest om 
met het kapseizen mee op de romp 
te klimmen is het stel erger leed 
bespaard gebleven. Hun dank voor 
de hulp zouden ze thuis omzetten 
in een donateurschap.”

aanvaring kotter en 
vrachtSchip
dEN hEldER_14 FEbRuARI 
2011_wINd Zo4_INZEt  
REddINGboot jokE dIjkStRA 
Om 05.40 uur komt het alarm bin-
nen: ‘aanvaring prio 1’. Kotter UK33 
maakt water na een aanvaring met 
vrachtschip Birka Transporter.  
De Joke Dijkstra wordt gereedge-
maakt voor vertrek. Twintig minuten 
later wordt via het Molengat koers 
gezet naar zee. Aangekomen bij de 
UK33 worden drie bemanningsle-
den met een dieselpomp afgezet. 
Daarna gaat de Joke Dijkstra richting 
marineschip Hr. Ms. Luymes om 
slangen op te halen voor de pomp 
van de Luymes. De bemanning van 
de Luymes is in de RIB reeds onder-
weg naar UK33 met de pomp. Bij 
de UK33 blijkt de pomp van Luymes 
niet aan te zuigen en de pomp van 
de Joke Dijkstra houdt het niet bij. 
Via reddingboot Beursplein 5 wordt 
een oproep gedaan voor een extra 
pomp. Het kustwachtvaartuig Ievoli 
Black, 6 mijl verderop, meldt een 
mobiele pomp aan boord te heb-
ben. De Joke Dijkstra haalt de pomp 
op en met twee pompen daalt het 
water in de UK33 tot enkelhoogte. 
Om 11.30 uur is de klus geklaard en 
komt de pompploeg terug.

dubbele evacuatie
EGMoNd AAN ZEE_22 FEbRuARI 
2011_wINd o2_INZEt REd-

dINGboot AdRIAAN hENdRIk EN 
kuSthulPVERlENINGSVoERtuIG
Rond 10.00 uur komt van het Kust-
wachtcentrum het verzoek binnen 
voor een medische evacuatie. Op 
ongeveer 1 mijl uit de kust van 
Egmond aan Zee is een matroos 
met z’n duim achter een staalkabel 
blijven hangen op het werkschip 
Coastal Fighter. Het slachtoffer 
moet naar een ziekenhuis gebracht 
worden. De schipper: “De Adriaan 
Hendrik ligt twintig minuten na 
alarmering naast de Coastal Fighter 
en neemt het slachtoffer aan boord 
om vervolgens over te dragen aan 
het gereedstaande kusthulpverle-
ningsvoertuig (KHV). Deze zorgt 
voor verder transport en vervoert 
het slachtoffer naar een gereed-
staande taxi. Om 15.00 uur komt het 
volgende alarm binnen. Wederom 
een ongeluk op het werkschip 
Coastal Fighter. Dit keer een matroos 
met waarschijnlijk een gebroken 
enkel. Een brancard is noodzakelijk. 
Rond 15.30 uur arriveert de Adriaan 
Hendrik naast de Coastal Fighter. Via 
het achterdek wordt het slachtoffer 
overgezet. Inmiddels is via het KWC 
een ambulance gealarmeerd. Om-

streeks 15.45 uur bij het boothuis 
waar de ambulance klaar staat. Het 
slachtoffer wordt overgedragen aan 
het ambulancepersoneel.” 

emmerS met water 
bRESkENS_12 MAARt 2011_
wINd Nw1_INZEt REddINGboot 
ZEEMANShooP
Prioriteit 1: vaartuig maakt water. 
Dit bericht krijgt de bemanning van 
de reddingboot Zeemanshoop om 
08.39 uur. Als de reddingboot aan-
komt wordt op de visboot Bounty 
met man en macht met emmers 
gewerkt om het schip boven te 
houden. De bemanning van de 
Zeemanshoop pakt snel de ge-
reedstaande pompen en begint de 
Bounty leeg te pompen. Met succes. 
“Uiteindelijk heeft een collega-
sportvisser de visboot onder bege-
leiding van de reddingboot naar de 
inmiddels gereedstaande kraan bij 
jachtwerf Delta gebracht, waarna 
de visboot snel op de kade stond. 
Daar bleek dat er een schroefasaf-
dichting van een van de motoren 
was losgekomen”, aldus de schipper. 
Na het invullen van de gegevens 
voor rapportage heeft de Belgische 

eigenaar van de sportvisboot be-
loofd om donateur van de KNRM te 
worden.

veertigvoeter met  
motorpech
doRdRECht_1 APRIl 2011_ 
wINd Zw3_INZEt REddINGboot 
kbw 1910
De schipper van de KNRM-redding-
boot KBW 1910 heeft net de inhoud 
van zijn winkelwagentje op de band 
van de supermarkt gezet, als de pie-
per gaat voor een schip met stuur-/
motorproblemen op het Haringvliet. 
De boodschappen blijven op de 
band en een kwartier na alarmering 
is de KBW 1910 onderweg naar de 
opgegeven positie. Rond het mid-
daguur ligt de Dordtse reddingboot 
langszij de veertigvoeter Ode. Het 
zeilschip was op weg van Drim-
melen naar Enkhuizen toen een 
kapotte koppakking motorproble-
men opleverde. De KBW 1910 sleept 
de Ode naar de dichtstbijzijnde 
jachthaven en keert weer terug naar 
het station. Om 14.00 uur kon de 
schipper zijn boodschappen gaan 
ophalen.

aanvaring kotter en 
vrachtSchip
dEN hEldER_14 FEbRuARI 2011_
wINd Zo4_INZEt  
REddINGboot jokE dIjkStRA 
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gewonde viSSerman 
StEllENdAM_5 APRIl 2011_
wINd Zw6_INZEt REddINGboot 
ANtoINEttE
Om 12.45 uur wordt de bemanning 
van de reddingboot Antoinette door 
het Kustwachtcentrum gealarmeerd 
voor het afhalen van een gewonde 
visserman van de SCH 65. De schip-
per: “De man had iets in zijn oog 
gekregen en had geen zicht meer 
met dat oog. Na contact te hebben 
gehad met de Radio Medische Dienst 
was het advies zo spoedig mogelijk 
naar het Oogziekenhuis te gaan in 
Rotterdam. De man werd ter hoogte 
van de Maas Centerboei op de 
Noordzee van boord gehaald en met 
de Antoinette aan de wal gebracht. 
Van daaruit werd hij naar het zieken-
huis gebracht.” 

miStral op lauwerSoog
lAuwERSooG_12 APRIl 2011_
wINd Nw 6/7_INZEt REddING-
botEN ANNIE jACobA VISSER 
EN koNING wIllEM I
Het Kustwachtcentrum alarmeert 
om 14.00 uur reddingstation Lau-
wersoog. Een groot zeiljacht blijkt 
een tros in de schroef gekregen 
te hebben waardoor het de reis 
richting Lauwersoog niet op eigen 
kracht kan voortzetten. De beman-
ning maakt de boot klaar voor ver-
trek. Via de marifoon melden ook 
de collega’s van Schiermonnikoog 
zich. Na het verlaten van de haven 
van Lauwersoog is het zeiljacht 
de Mistral al waar te nemen. Het 
drijft vlak voor de spuisluizen van 
Lauwersoog. De Koning Willem I is 
al ter plaatse en is begonnen met 
het overbrengen van een sleeptros. 
In overleg met de Koning Willem I 
neemt de Annie Jacoba Visser posi-
tie in achter het zeiljacht en brengt 
ook een tros over om de sleepcom-
binatie die is ontstaan te kunnen 

afstoppen. De Mistral wordt naar 
de visserijhaven van Lauwersoog 
gebracht en in overleg met de haven-
meester wordt zij afgemeerd aan een 
van de drijvende steigers van de visse-
rijhaven. Een actie die wordt gewaar-
deerd door de bemanning van de 
Mistral. Als dank doen zij ter plekke 
een ruime donatie aan de KNRM. 

man vermiSt 
SChEVENINGEN_16 APRIl 2011_
wINd Nw1_INZEt REddINGbotEN 
SChEVENINGEN EN kAtwIjk  
EN kuSthulPVERlENINGSVoER-
tuIGEN
Een alarm komt binnen over de 
vermissing van een persoon. Het 
betreft een 40-jarige man met een 
verstandelijke beperking, vermist 
vanaf 14.30 uur. De schipper: “De 
man was in groepsverband aan 
het wandelen en op een gegeven  
moment uit het zicht geraakt.  
Omdat de vermissingslocatie niet  
duidelijk was, is de KNRM erbij  
gehaald. Langs de kustlijn werden 

zoekslagen gemaakt en de KHV-
truck deed dit óp het strand. De 
politie zocht met onder andere ME 
en helikopter. Uiteindelijk werd de 
man in zijn woning in Amsterdam 
aangetroffen waarna de eenheden 
werden bedankt voor de inzet.”

zoekactie tijdenS paSen
MARkEN_25 APRIl 2011_wINd 
No4_INZEt dIVERSE REddING-
botEN EN 2 hElIkoPtERS
Een onbemande rubberboot, ge-
vonden nabij Volendam, is reden 
voor een grootscheepse zoekactie. 
De P85 blijkt in de buurt en wordt 
daarom aangewezen als coördina-
tor ter plaatse. De schipper vertelt: 
“In totaal zochten zes schepen, een 
helikopter van de politie en een van 
de marine naar opvarenden. Om 
16.30 uur werd de actie na intensief 
zoeken afgeblazen. De rubberboot 
was inmiddels in het boothuis op 
Marken gestald. Om 17.20 uur 
kwam het verlossende telefoontje 
dat de eigenaar zich gemeld had. 
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dubbele evacuatie
EGMoNd AAN ZEE_22 FEbRuARI 
2011_wINd o2_INZEt REddING-
boot AdRIAAN hENdRIk EN EEN 
kuSthulPVERlENINGSVoERtuIG

op de viSboot bounty 

wordt met man en 

macht met emmerS 

gewerkt om het Schip 

boven te houden

lees verder op pagina 19



Elke opstapper moet een overlevingspak 
en een reddingsvest aan. Hij controleert 
altijd zijn veiligheidsuitrusting.

Een van de opstappers 
neemt de navigatie op 
zich. Hij plaatst o.a. de 
positie van het incident 
in de plotter.

De motordrijver 
controleert vooraf 
alle systemen 
en bekijkt met 
behulp van een 
checklist of de 
motor vaarklaar is.
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voor we uitvaren
Station cadzand

De chauffeur is 
verantwoordelijk 
voor de lancering 
van de boot, 
samen met de 
schipper.

Schipper Bram Nortier  
heeft net contact gehad 
met het Kustwachtcentrum. 
Hij kent nu de aard en de 
omvang van het incident.
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SCHIPPER ROBERT HERKS: 
“MIjN MANNEN hEbbEN 
GEVAAR GEloPEN. dAt 
VREEt AAN MIj”
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doRdRECht_28 FEbRuARI 2011_wINd 
N1_INZEt REddINGboot dRb49 

Robert Herks, schipper van de reddingbo-
ten van Dordrecht, is een doorgewinterde 
hulpverlener. Als reddingbootschipper en als  
beroepsbrandweerman is redden voor hem 
al jaren ‘de normaalste zaak van de wereld’. 
Tot 28 februari 2011, toen hij, aangekomen 
bij een aanvaring, voor een duivels dilemma 
stond. “We hebben ingegrepen in de weten-
schap dat onze eigen veiligheid in gevaar 
was. Maar niets doen was gewoon geen 
optie.”

Herks was met drie opstappers onderweg naar 
een aanvaring tussen twee binnenvaarttankers op 
de kruising van de Noord/Lek en de Nieuwe Maas. 
“De Verkeerscentrale had contact gehad met een 
van de tankers. Die meldde dat zij weliswaar schade 
hadden, maar geen gewonden. Zij zagen kans veilig 
af te meren. De zorg ging echter uit naar het andere 
schip. Dat schip lag in de duisternis een verkeerde 
koers voor en antwoordde niet op aanroepen.” De 
combinatie van die twee zaken was alarmerend, 
te meer daar het een tanker betrof met mogelijk 
gevaarlijke stoffen aan boord. Bovendien lag het 
schip op ramkoers met een pontsteiger. “Wij heb-
ben snel een rondje om het schip gevaren, maar 

kregen geen reactie. En dus stonden we voor de 
keuze: poolshoogte nemen aan boord van de tan-
ker, met het risico gevaarlijke stoffen in te ademen, 
of het schip laten varen, met een ramp als mogelijk 
gevolg.” Niet alleen de schipper, maar ook een van 
de opstappers kon bij die beslissing gelukkig te-
rugvallen op brandweerkennis en -ervaring. “Onze 
inschatting was dat we het risico konden nemen. 
Maar het bleef een risico. Níemand garandeerde 
ons dat onze veiligheid was gewaarborgd.”

heikele kluS
De opstapper die oversprong drong het stuurhuis 
binnen, alwaar het een enorme ravage was. De 
Tsjechische schipper zat klem tussen het puin 
en zijn roer. De man was bij kennis, maar oogde 
verward. “Onze man heeft zich een weg gebaand 
door de puinhoop en toen het roer van de schipper 
overgenomen. Intussen hadden wij een tweede 
opstapper overgezet, die op zoek ging naar de 
matroos die aan boord moest zijn. Bij een aanvaring 
komen opvarenden namelijk altijd naar boven; men 
zoekt elkaar op. Dat er nu maar één opvarende in 
de stuurhut zat, was een slecht voorteken.” Nadat 
een eerste zoekronde over het schip niets had 
opgeleverd, kwam de opstapper bij een dichte 
deur. Na die deur met veel moeite geopend te 
hebben, bleek achter de deur een zwaargewonde 
man te liggen. “De man had liggen slapen en was 

door de aanvaring door de lucht gevlogen en tegen 
de deur gekwakt. Daarbij had een rondvliegende 
airco zijn hoofd geschampt. Op de grond lag een 
stuk hoofdhuid met haren eraan…” De matroos 
was bij kennis en klaagde over uitval in armen en 
benen. Herks bestelde direct een ambulance bij de 
steiger waarvan zijn opstapper aangaf er te kunnen 
aanleggen. Met vereende krachten werd de patiënt 
op de wervelplank gelegd, wat in het kleine verblijf 
een heikele klus bleek. “Toch hebben we de man 
weten af te voeren. Spijtig genoeg hoorden we la-
ter dat hij een gebroken nekwervel had en blijvende 
verlammingsverschijnselen aan het ongeluk heeft 
overgehouden.”
Een ongeluk met een enorme impact voor de 
hulpverleners. Daarbij ligt voor de opstappers de 
nadruk op de verwondingen van de patiënt. En op 
de enorme ravage. Herks daarentegen blijft met 
name denken aan die ene, verstrekkende beslissing. 
“Mijn mannen hebben gevaar gelopen. Dat vreet 
aan mij. Maar als we níet hadden ingegrepen en 
het was misgegaan, dan had dat minstens zo zwaar 
op mijn schouders gedrukt. Soms moet je kiezen uit 
twee slechten.”

Dit incident is door KNRM en brandweer geëvalu-
eerd. Er volgt nadere afstemming over het optreden 
bij incidenten met gevaarlijke stoffen.

achteraf
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De eigenaar van de rubberboot 
had de gehele actie gevolgd via 
VHF, maar omdat hij niet in het 
bezit was van een bedieningscer-
tificaat voor de marifoon durfde 
hij zich niet te melden. Later heeft 
hij dit alsnog telefonisch gedaan 
nadat de actie was afgeblazen. Hij 
heeft daarna zijn rubberboot op-
gehaald op Marken en is ter plek-
ke Redder aan de wal geworden.” 

op een onbewoond 
eiland 
tERSChEllING_ 26 APRIl 
2011_wINd No5_INZEt  
REddINGbotEN ARIE VISSER  
EN toNIjN 
Van het Kustwachtcentrum komt 
een oproep binnen voor de Arie  
Visser van West-Terschelling en 
Tonijn van Paal 8. Een groep van 
acht personen heeft een nacht moe-
ten doorbrengen op een zandplaat 
nadat hun twee speedboten op hun 
route van Terschelling naar Harlin-
gen aan de grond waren gelopen. 
Als de Arie Visser en Tonijn ter 
plaatse komen blijkt het zo ondiep 
te zijn dat de laatste honderden 
meters lopend afgelegd moeten 
worden. De groep jonge mensen 
moet ervan overtuigd worden dat 
het beter is om met de reddingboot 
mee te gaan; er is niet genoeg wa-
ter om de speedboten vrij te krij-
gen. De boten worden voor anker 
gelegd en achtergelaten. De Tonijn 
en de rubberboot brengen de men-
sen naar de Arie Visser waarna ze 
naar Harlingen worden gebracht. 
Eind goed, al goed.

duinbrand
dIVERSE REddINGStAtIoNS_1E 
wEEk MEI 2011_INZEt kuSt-
hulPVERlENINGSVoERtuIGEN 
De KNRM heeft niet alleen boten, 
maar ook vrachtwagens die op het 
strand dienstdoen als kusthulpverle-
ningsvoertuig. Tijdens de grote duin-
branden in Schoorl zijn de KHV’s van 
reddingstation Petten, Callantsoog 

en Egmond aan Zee ingezet voor 
assistentie aan de andere hulpver-
leningsdiensten die de duinbrand 
onder controle probeerden te krij-
gen. Petten evacueerde op 1 mei 
samen met de KHV van Callantsoog 
en de reddingsbrigade alle personen 
op het strand. Ook de bezoekers 
van twee strandpaviljoens, die niet 
meer langs de normale toegangs-

wegen weg konden komen, werden 
geëvacueerd. Op 2 mei loste station 
Petten ‘s avonds de vrijwilligers van 
reddingstation Egmond aan Zee 
af die al de hele middag in touw 
geweest waren. Op 3 mei, toen de 
brand in de vroege morgen wéér 
oplaaide, hielp de truck van Petten 
met een lier drie brandweerwagens 
die vastzaten in het zand.     

duinbrand 
PEttEN_1 MEI 2011_INZEt 
kuSthulPVERlENINGSVoERtuIG

op een onbewoond eiland 
tERSChEllING_ 26 APRIl 2011_
wINd No5_INZEt REddINGbotEN 
ARIE VISSER EN toNIjN

vervolg logboek
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dé reddingboot       
 iS in aantocht

De ideale reddingboot bestaat niet. Maar met 
Project 1816 komt de KNRM een aardig eind 
in de buurt. Eind volgend jaar moet het proto-
type van de opvolger van de Arie Visserklasse 
de Noordzeegolven klieven.

Met een lengte van bijna 19 
meter, 2000 pk motorvermogen 
en een topsnelheid van 34 kno-
pen zijn de reddingboten van 
het type Arie Visser de parade-
paardjes van de KNRM. Sinds 
een jaar of tien werd er bijna 
elk jaar een nieuwe aan de vloot 
toegevoegd. Maar hoewel ze 
allemaal gebouwd zijn op basis 
van hetzelfde plan van eisen, is 
er niet een hetzelfde. Dat komt 
doordat bij elke nieuwe boot de 
feedback van de bemanningen 
wordt meegenomen voor verbe-
teringen.

Die verbeteringen zijn door-
gaans niet ingrijpend. Bij de 
nieuwe boot, die volgens plan 
vanaf oktober 2012 vanuit 
IJmuiden gaat proefvaren, zal 
dat wel het geval zijn. Sterker, 
het is een compleet nieuw 
ontwerp, waaraan dan ook een 
nieuw, uitgebreid plan van eisen 
ten grondslag ligt. Projectleider 
Gerard Burema legt uit hoe dat 
ontstond. “Verzekeringsmaat-
schappij de Noordhollandsche 
van 1816 heeft een donatie 
gedaan van anderhalf miljoen 
euro. We hebben besloten om 

Doorontwikkeling van de 
Arie Visser-klasse.

Eerste concept met bijlboeg 
van 21 meter lang en 40 ton 
zwaar. 

Een mock-up van de stuurhut staat op 
het hoofdkantoor van de KNRM in IJmuiden.
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dé reddingboot       

De uiteindelijke versie met bijlboeg van 
19 meter lang en 32 ton zwaar.

dat geld te investeren in de mo-
gelijke verbetering of vervanging 
van de Arie Vissers. Dat doen 
we samen met De Vries Lentsch, 
al decennialang onze scheeps-
ontwikkelaar, de TU Delft en 
Damen Shipyards, Nederlands 
grootste scheepsbouwer.” De 
ontwikkelroute is Project 1816 
gedoopt, naar de gulle schenker. 

heel hoog en heel laag
Het plan van eisen kent ver-
schillende onderdelen. Heel 
belangrijk zijn de arbo-eisen. 
Werken op de reddingboot stelt 
opstappers fysiek op de proef en 
die situatie vraagt om een flinke 
verbetering. De Arie Visser is 
een robuuste, ruwe boot, die 95 
decibel aan geluid produceert. 
Combineer dat met de extreme 
verticale snelheden die de boot 
bij ruw weer ontwikkelt – van 

heel hoog naar heel laag en 
omgekeerd – en vermoeidheids-
verschijnselen liggen op de loer, 
de belangrijkste oorzaak van 
fouten. 
Daarnaast moeten de motoren 
aan strengere milieueisen vol-
doen. “Het grote gevaar bij een 
reddingboot is de macht over 
het roer verliezen als je wordt 
ingehaald door een golf ”, aldus 
Burema. “Schippers noemen dat 
‘snijden’ of ‘uit het roer lopen’. 
Op de Noordzee hebben golven 
een theoretisch maximale snel-
heid van 27 knopen. Daar moet 
je met je maximumsnelheid  
dus boven kunnen gaan zitten.”  
Ook tegen de golven in moet de  
boot natuurlijk goed bestuur- 
baar zijn. Daarvoor zou een  
lange, slanke boot het beste zijn, 
terwijl voor het manoeuvreer-
werk op de vierkante meter, in 

situaties waarin de golven van 
alle kanten komen, juist een 
korte, ronde romp vereist is. 
“Het ideale ontwerp bestaat 
niet”, zegt Burema dan ook.

Slingeren en gieren
Niettemin ontwikkelden de 
vier partners in Project 1816 
twee concepten, waarin ze zo 
veel mogelijk elementen van 
het plan van eisen probeerden 
te realiseren. Het ene concept 
was een doorontwikkeling van 
de Arie Visserklasse en werd het 
evolutiemodel genoemd, het 
andere een compleet nieuwe, 
innovatieve reddingboot, het 
revolutiemodel. Schaalmodellen 
(1:10) van de Arie Visser en de 
twee concepten zijn uitgebreid 
getest in de sleeptank van de TU 
Delft en van onderzoeksinsti-
tuut MARIN in Wageningen. 

werken op een 

reddingboot Stelt  

opStapperS fySiek  

op de proef en die  

Situatie vraagt  

om een flinke  

verbetering
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Het innovatieve model kwam 
als beste uit de bus, al waren 
Burema en zijn team nog niet 
helemaal tevreden. De door hen 
geraadpleegde schippers vonden 
de boot te lang worden, en te 
zwaar. Dus gaat er twee meter 
en ongeveer zes ton vanaf. De 
boot moet ook stabieler worden, 
om te voorkomen dat hij gaat 
slingeren en gieren bij schuin 
van achter komende golven. Op 
basis van de bevindingen en de 
feedback daarop ontwierpen 
de samenwerkende partijen 
een derde concept en deden ze 
proeven met een schaalmodel 
daarvan.

ergonomiSch StuurhuiS 
en intrekbare vinnen
De opvolger van de Arie Vis-
serklasse heeft een aantal opval-
lende kenmerken. Het meest in 
het oog springend is de boeg in 
de vorm van een bijl, waarmee 
het schip door het water snijdt 
en daardoor minder heftig om-
hoog en omlaag beweegt. 
Zo hebben de redders minder 
last van de extreme verticale 
versnellingen waaraan ze soms 
blootstaan. Er is ook iets be-
dacht tegen de koersinstabiliteit 
voor de golven uit. Vinnen 
moeten voorkomen dat het 
schip uit zijn roer loopt. 
Het nadeel is wel dat vinnen 
het manoeuvreren moeilijker 

maken. Daar is ook wat op 
gevonden: de intrekbare vin.  
Die wordt uitgeklapt als de  
boot langdurig voor de golven  
uitvaart en ingetrokken bij  
het manoeuvreren.
Het stuurhuis is ergonomisch 
ontworpen door Fysergo, een 
bedrijf dat vanaf het begin  
voor ergonomische oplossingen 
bij het ontwerp betrokken is, 
en wel zodanig dat zowel lange 
mannen als kleine vrouwen 
optimale zichtlijnen hebben  
en zonder enige moeite alle 
apparatuur kunnen bedienen. 
“Dat moet allemaal intuïtief 
gaan”, zegt Burema. “Geen 
gedoe met kleine toetsenbordjes 
en zo. Het gaat erom wat er 
buiten die stuurhut gebeurt. 
Daar moet de bemanning zich 
optimaal op kunnen concentre-
ren.” Van de nieuwe stuurhut is 
inmiddels een mock-up (model 
op ware grootte) gebouwd, om 
een en ander te kunnen testen. 

invaren en teSten
Ook de brug wordt volledig 
vernieuwd en staat bij het 
projectteam bekend als de 
‘geïntegreerde brug’, waar alle 
boordapparatuur met elkaar 
verbonden is. De bemanning 
kan de apparatuur op verschil-
lende plekken uitlezen. Verder 
krijgt elk schip een zwarte doos 
en voorzieningen voor een 

speciale sonar die obstakels
kan detecteren. Schippers en 
opstappers die de Arie Visser 
gewend zijn, zullen heel wat 
moeten leren over de omgang 
met de nieuwe apparatuur. 
“Maar”, verzekert Burema, 
“de manier waarop de brug 
bediend wordt blijft hetzelfde.”
In oktober 2012 moet het 
prototype klaar zijn om de 
Noordzee op te gaan. Overigens 
is er geen enkele noodzaak om 
op korte termijn een van de 
tien Arie Vissers te vervangen, 
zegt Burema. “Voorlopig zal hij 
het eerste jaar in IJmuiden ge-
stationeerd zijn. We gaan hem 
uitgebreid invaren en testen op 
zijn uiterste mogelijkheden.”

het StuurhuiS iS ergonomiSch ontworpen, 

en wel zodanig dat zowel lange mannen 

alS kleine vrouwen optimale zichtlijnen 

hebben en zonder enige moeite alle  

apparatuur kunnen bedienen
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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’.
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pleziervaarders voor hoek van holland zijn kwetsbaar. 
het is er geweldig druk en de zee stelt er hoge eisen. 
reddingbootschipper jan van der Sar legt uit hoe een 
jachtschipper er veilig vaart.

veilig overSteken voor 
 hoek van holland

hoek van
holland

in veilige haven hoek van holland

Deze route  
alleen na 
toestemming 
Verkeerscentrale 
Maasmond (3)

Scheer hier over naar de Nieuwe Water-
weg; houd  contact met Verkeerscentrale 
Maasmond (3)

Hier melden 
marifoonkanaal 3

Hier melden 
marifoonkanaal 3
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De Maasmonding is een zeer dyna-
misch gebied. De Tweede Maas-
vlakte is net aangelegd en voor 
Ter Heijde werken hopperzuigers 
aan ‘de Zandmotor’, een enorme 
zandopspuiting tegen kustafslag. 
Bijna 35.000 zeeschepen jakkeren 
jaarlijks bij Hoek van Holland in 
en uit. Af en toe valt er een gaatje 

waarvan jachten gebruikmaken 
om over te steken. Dat lijkt Rus-
sische roulette, maar oversteken is 
wel degelijk gereglementeerd. 
Dwars op de Maasgeul loopt 
noordoost-zuidwest de Aanbevolen 
Oversteekplaats voor Jachten: een 
denkbeeldig zebrapad, 5 mijl lang, 
0,6 mijl breed, tussen lichtboei 
MN1 (noord) en westkardinaal 
MV (zuid). Overstekende jachten 
moeten zich als ze bij die boeien 
zijn, melden bij Verkeerscentrale 
Maasmond (marifoonkanaal 3) 
met naam, positie en koers. 
Jan van der Sar: “Man, dat is zo 
belangrijk! Die jongens op de 
centrale helpen je graag. Ze peilen 
je marifoonsignaal zodat ze weten 

adviezen 
van jan van der Sar

• Vaar met recente kaarten.
• Zorg voor een radarreflector.
•  Meld je op marifoonkanaal 

3, blijf uitluisteren tot je het 
gebied verlaat. 

•  Geef je positie als afstand en 
peiling tot boei MV of MN1. 

•  Je krijgt geen toestemming  
om over te steken, jij blijft 
verantwoordelijk.

•  Als Verkeerscentrale Maas-
mond je een ‘verkeersaan- 
wijzing’ geeft, ben je  
verplicht te gehoorzamen.

•  Steek over met stroom mee, 
dat gaat sneller.

•  Steek zo mogelijk groepsge-
wijs over, dat is veiliger.

•  Houd altijd het grootzeil bij,  
zo ben je beter zichtbaar.

•  Peil zeeschepen om te zien of 
je veilig bent, vraag bij twijfel 
de Verkeerscentrale of het 
zeeschip jou ziet.

•  Communiceer kort en bondig, 
meld je niet af.

Voor de Nieuwe Waterweg:
• Houd stuurboordwal.
•  Vaar niet het Calandkanaal op.
•  Houd de splitsingsdam aan 

stuurboord.
•  Let op, tussen de groene 

boeien en de splitsingsdam  
liggen kribben.

•  Kijk op  
www.varendoejesamen.nl.

waar je zit. Vervolgens houden ze 
je voortgang bij. Dreigt er gevaar 
voor aanvaring, dan vragen ze een 
zeeschip een tikkeltje bij te sturen. 
Of ze vragen jou te stoppen of 
terug te gaan.”

overScheren
Veel jachten hebben geen speaker 
in de kuip zodat schippers dat 
niet horen. Jan briest: “Wat heb 
je dan aan je marifoon? Je moet 
wel blijven luisteren. Je wilt toch 
overleven?”
De reddingbootschipper schudt 
zijn hoofd. “Je begrijpt het soms 
niet. Zeeschepen steken diep en 
zijn meestal geulgebonden, die 
kunnen nauwelijks uitwijken. Als 
er gevaar dreigt, maakt marifoon-
kanaal 3 het verschil tussen leven 
en dood. Hoewel… laatst stak hier 

een jacht vlak voor de Stenaline 
over, maar meldde doodleuk: 
‘Ik ben een zeilschip, dus ik heb 
voorrang’. Dat zei hij echt, tegen 
een naderende veerboot! Hij zat 
natuurlijk hartstikke fout.”
En jachten die naar binnen willen, 
waar moeten die op letten? Jan 
herhaalt zijn boodschap. “Houd 
steeds contact met Verkeerscentrale 
Maasmond, marifoonkanaal 3. 
Die helpt je binnen. Die vertelt 
zeeschepen waar jij vaart. Die 
vertelt jou wanneer je – eenmaal 
binnen – voor de splitsingsdam 
kunt overscheren naar de Nieuwe 
Waterweg. Die kan je zelfs toestaan 
om binnen te komen langs het 
Noorderhoofd en voorbij de 
splitsingsdam over te steken naar 
de groene kant.”

verder uit de kuSt
De Tweede Maasvlakte en de 
Zandmotor hebben het gebied 
veranderd. Heeft dat gevolgen 
voor pleziervaarders? Jan: “Er zijn 
jachten boven op de Tweede Maas-
vlakte gevaren. Die voeren met 
oude kaarten en dan vraag je erom. 
Met die Zandmotor net zo. In het 
algemeen geldt: blijf verder uit de 
kust. Wie naar binnen wil, krijgt 
te maken met andere stromingen. 
Bij wind uit het noordkwadrant 
zullen golven terugkaatsen van de 
Maasvlakte, daar wil je dan niet 
vlak langs, je zult dichter tegen de 
lichtenlijn willen kruipen.  
Het wordt er voor jachten niet 
makkelijker op.”

Bron: Dienst der Hydrografie
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de regiomonteurS       
 alS reddende engel
De schippers varen de reddingboten, maar de regiomonteurs 
van de KNRM zorgen er (mede) voor dat de boten blíjven varen. 
Zij ondersteunen de vrijwilligers met het onderhoud en voeren 
reparaties uit aan al het KNRM-materieel. Een kijkje in de werk-
week van Peter Bulder, regiomonteur Noord.

maandag: rubber 
repareren
Het is nog vroeg als Peter 
Bulder de trap oploopt naar 
het bemanningsverblijf van het 
uitgestorven Harlinger KNRM-
reddingstation. Gelukkig heeft 
Peter de sleutels van alle boot-
huizen. “Eerst maar eens koffie 
zetten.” Maar nog voordat Peter 
naar het keukentje in de hoek 
loopt, tuurt hij eerst even over 
het wad. “Dat vind ik zo mooi 
van dit station, het zicht over 
de zee en de bedrijvigheid van 

de havens. Ik mag daar graag 
naar kijken.” Tegen de tijd dat 
de koffie klaar is, meldt ook de 
monteur zich voor wie Peter 
vandaag naar Harlingen is 
gekomen. De man komt voor 
het jaarlijks onderhoud van de 
kraan waarmee de reddingboot, 
de Veronica, in en uit het water 
gaat. 
Terwijl de kraan onder handen 
wordt genomen, repareert Peter 
het rubber van de seat van de 
Veronica, die aan twee kanten 
stuk is. Een telefoontje van zijn 

baas, technisch inspecteur Hans 
van der Molen. Peter: “Er ko-
men straks twee KNRM’ers van 
Vlieland met de veerboot aan. 
Of ik ze even naar Hindeloopen 
kan rijden. Ze gaan de redding-
boot Graaf van Bylandt ophalen 
die daar op de werf ter reparatie 
lag.” Als de veerboot om kwart 
over één afmeert, staat Peter 
al in zijn blauwe KNRM-bus 
te wachten. In een halfuurtje 
rijdt hij Tjebbe en Wim naar 
de werf. Terug in Harlingen 
maakt Peter de reparatie af en 
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bespreekt het onderhoud van 
de kraan als de monteur klaar 
is. De baas belt weer. “Wat doe 
je morgen?”, is zijn vraag. “Ik 
denk dat jij mij dat nu gaat 
vertellen?”, kaatst Peter terug.

dinSdag: ijmuiden, 
lemmer, woudSend, 
marum
Het verzoek van Hans was of 
Peter een tailpipe uit IJmuiden 
naar Woudsend wilde brengen 
waar de reddingboot Anna 
Margaretha van Ameland voor 
het jaarlijks onderhoud op 
de werf ligt. “Zo’n tailpipe is 
een groot ding”, legt Peter uit, 
“Hans kan ’m niet in de auto 
hebben.” In IJmuiden is het 
eerst even een bakkie doen met 
de monteurs van de werkplaats. 
“Op de stations loop ik vaak in 
m’n eentje rond, hier is altijd 
wel iemand om even mee te 
kletsen.” Voor Peter de grote en 
zware tailpipe in de auto legt, 
kijkt hij eerst in de postkamer. 
“Dat doet iedereen. Als je iets 
kunt meenemen scheelt dat een 
hoop verzendkosten. Kijk, dit 
overlevingspak moet naar Lem-
mer. Ik rijd daar vrijwel langs, 
onderweg naar Woudsend, dus 
die kan ik even afgeven.” Na 
Woudsend doet Peter, op weg 
naar huis, ook nog Marum aan. 
Daar woont Piet Stoepker, die 
samen met nog een ‘gepensio-
neerde’ KNRM’er de controle 
van de persoonlijke reddings-
middelen van de bemanningsle-
den doet. Deze keer heeft Peter 
een kist vuurpijlen voor hem 
achter in de bus staan.

woenSdag: op het dak
Echte spoedklussen komen niet 
vaak voor, vertelt Peter. “In de 
anderhalf jaar dat ik nu bij de 
KNRM werk, heb ik dat hoog-

uit een paar keer meegemaakt. 
Ik herinner me een keer dat ik 
onderweg was naar Eemshaven 
maar à la minute naar Lauwers-
oog moest omdat er iets met 
een jet was. Als een jet stuk 
is, kan een boot niet varen. Je 
probeert natuurlijk altijd de tijd 
dat een boot niet inzetbaar is zo 
kort mogelijk te houden.”
De bemanning van Urk, waar 
Peter vandaag aan de slag is, 
heeft problemen met de rubber-
boot Willemtje, die brandstof 
lekt. Peter dicht de ontluchting 
af, zet de tank onder druk maar 
kan geen lekkages ontdekken. 
“Waarschijnlijk klotst de ben-
zine bij het tanken of varen 
door de ontluchting omhoog. 
Hier moet ik even langer over 
nadenken.” Eerst pakt hij de 
gele map Keuringen, die op 
alle stations staat. “Een verlo-
ren uurtje gebruik ik vaak om 
gereedschappen te keuren. Alles 
waar snoeren en stekkers aan 
zit, moet elk jaar nagelopen 
worden.” Daarna klimt hij op 
verzoek van de schipper nog 
even op het dak van de red-
dingboot Kapiteins Hazewinkel 
om naar het zoeklicht te kijken. 
“Als het regent is het minder, 
maar zo in het zonnetje is het 
geen straf even op het dak van 
de boot te moeten klussen.”

donderdag: leSSen en 
varen
“Dit is niet zo’n representatieve 
dag”, lacht Peter. In de och-
tend rijdt hij in een bakbeest 
van een vrachtwagen door het 
Groninger land. “Ik les voor 
mijn vrachtwagenrijbewijs 
zodat ik ook de KHV, het 
kusthulpverleningsvoertuig, 
kan rijden.” Daarna vertrekt 
hij naar Lemmer. “De schipper 
van de Amelander reddingboot 

heeft gevraagd of ik met hem 
mee wil om de boot terug naar 
het eiland te varen. Ik heb het 
wel even met de baas over-
legd, hij vond het goed. ‘Als jij 
maar vaart’, zei hij. Daar heb 
ik geen bezwaar tegen”, lacht 
Peter vanaf de bok van de Anna 
Margaretha.

vrijdag: plotter en 
luchtdroger
Vandaag is het bijna een thuis-
wedstrijd. Peter woont niet 
ver van Lauwersoog, waar de 
gerepareerde plotter van de red-
dingboot Annie Jacoba Visser 
weer ingebouwd moet worden. 
Ook hier is het stil in boothuis 
en bemanningsverblijf; alle 
vrijwilligers zijn aan het werk. 
Gelukkig weet Peter op alle 
stations de weg, naar de koffie 
en de materialen die hij nodig 
heeft. Met het inbouwen van de 
plotter is hij ruim een uur zoet. 
“Het meeste werk zit bij dit 

soort klussen altijd in het los-
schroeven van het dashboard.” 
Zit de plotter erin, dan verlegt 
Peter zijn werkterrein naar de 
ponton waar de ‘Annie’ aan ligt. 
De luchtdroger moet vervangen 
worden. Een klus die een paar 
uur vergt, met alle elektronica 
die omgebouwd moet worden. 
Halverwege de middag krijgt 
Peter bezoek. Zijn voorganger 
Hans Westenberg, die vorig 
jaar met pensioen ging, komt 
even aan. Het pensioen moet 
nog wennen. “Hoe is ’t, Hans?”, 
vraagt Peter. “Goed”, antwoordt 
Hans. “Maar rustig, té rustig.” 
Daar weet Peter wel wat op. “Als 
er geen storing tussenkomt, ga 
ik maandag naar Terschelling, 
nieuwe isolatie aanbrengen in 
de machinekamer van de Arie 
Visser. Waarom ga je niet lekker 
mee?” 

“je probeert natuurlijk de tijd dat 

een boot niet inzetbaar iS zo kort 

mogelijk te houden”
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Het onbaatzuchtige karakter van de vrijwilligers is voor 
sommige mensen reden om de KNRM op te nemen in 
hun testament, voor anderen is dat het feit dat de KNRM 
haar werk zonder subsidies doet.

Lang niet iedereen die de 
KNRM opneemt in zijn of haar 
testament, heeft beroepsmatig 
iets met de zee, of dierbare 
herinneringen aan de golven. 
Wat hen bindt is dat ze allemaal 
zeker willen weten dat er na hun 
dood iets goeds gebeurt met 
hun nalatenschap. 
Nog niet zo lang geleden stond 
Cees Prins van de KNRM hand 
in hand met een stuk of zeven 
onbekende mantelzorgers van 
tante Annie – hem ook onbe-
kend – om haar kist. Bij de kof-
fie en het plakje cake kwamen 
de verhalen los. Zo weet hij nu 
dat tante Annie een voorname 
dame was uit Amsterdam-Zuid 
die altijd met haar witte hondjes 
over straat wandelde, op een 
gegeven moment ging demen-
teren en in een verzorgingshuis 
terechtkwam. Ze liet geen 
nageslacht, maar wel een bedrag 
na. En dat was voor de KNRM. 
Cees vertelt graag over de 
bijzondere situaties waarin hij 
en collega Cora Bartels soms te-
rechtkomen. Beiden dragen zorg 
voor de afwikkeling van nala-
tenschappen bij de KNRM. Ze 

vertellen dat er meer mensen als 
tante Annie zijn die de KNRM 
tot erfgenaam benoemen. 

onbaatzuchtig
Meestal weten ze wel waarom 
de overleden persoon de Red-
ding Maatschappij een warm 
hart toedroeg. Vorig jaar kregen 
ze bijvoorbeeld de erfenis van 
een vrouw die nog in de buik 
van haar moeder zat, toen haar 
vader stierf aan boord van zijn 
schip. En niet te vergeten het 
verhaal van de joodse man die 
tijdens de oorlog door de doch-
ter van een communistische 
vakbondsman elke dag van eten 
werd voorzien. “Je raadt het al: 
na de oorlog trouwden ze en de 
man werd succesvol antiquair. 
Net zoals zijn latere vrouw hem 
onbaatzuchtig en met gevaar 
voor eigen leven hielp, zo helpt 
de KNRM ook mensen in 
nood. Ik denk dat die associatie 
voor hem de belangrijkste reden 
was om ons in zijn testament 
te bedenken. Van zijn nalaten-
schap hebben we een boot kun-
nen laten bouwen, die naar hem 
is vernoemd.” De stem van Cora 

Bartels klinkt vol respect als ze 
deze anekdote vertelt. 

kluSjeS
Iemand anders die ze beiden 
nooit zullen vergeten, is ome 
Jan: een echte Amsterdammer 
die altijd in een scheepsdok had 
gewerkt. Hij leidde samen met 
zijn vrouw een wat teruggetrok-
ken leven en toen zij overleed, 
reed hij letterlijk rond met haar 
as en zijn eigen ziel onder de 
arm. “Hij meldde zich onaange-
kondigd bij de KNRM-receptie 
en vertelde dat hij zowel een 
goede bestemming voor de 
stoffelijke resten van zijn ge-
liefde als voor hun vermogen 
zocht. Met hun geld is een 
kleine reddingboot gebouwd 
die is vernoemd naar z’n vrouw. 
Vervolgens heeft hij belangeloos 
vrijwilligerswerk gedaan voor de 
KNRM. Toen hij uiteindelijk 
zelf overleed, bleek de KNRM 
erfgenaam.” 

koperen vuurtoren
Cees en Cora vinden het be-
langrijk een band op te bouwen 
met iemand die van plan is de 

 
nalatenSchap 
      

petje af
Marjan en Harrie Donker uit Har-
lingen: “Mijn man en ik hebben de 
hele wereld gezien, van Singapore 
tot Zuid-Afrika. Hij werkte als bag-
geraar. Nu liggen we met onze oude 
Urker kotter op vijfhonderd meter 
van de Waddenzee. Gelukkig heb-
ben we zelf nooit te maken gehad 
met de Redding Maatschappij, maar 
het is wel iets waar we bij stilstaan. 
Zonder de KNRM kan watersport 
heel gevaarlijk zijn. En die vrijwilli-
gers die hun leven wagen om het le-
ven van anderen te redden: petje af! 
Toen we lazen over de mogelijkheid 
om de KNRM als erfgenaam op te 
nemen in je testament, hebben we 
dat vrijwel meteen gedaan. Weten 
dat er ooit iets goeds zal gebeuren 
met onze nalatenschap, brengt rust.”

De namen van Marjan en Harrie zijn 
op verzoek gefingeerd.
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KNRM in zijn of haar testament 
op te nemen. “Dat maakt ook de 
eventuele afwikkeling simpeler als 
we aangesteld zijn als executeur, 
iets wat nogal eens gebeurt als er 
geen andere erfgenamen zijn”, legt 
Cora uit. In een enkel geval zijn 
Cees en zij zelf aanwezig bij het 
ontruimen van de woning. Niet 
altijd even gemakkelijk, erkennen 
ze. “We treffen daar toch zaken 

aan waar de erflaters bij leven 
verknocht aan waren, zoals foto’s, 
een postzegelverzameling of een 
kat. Maar het is ons altijd nog 
gelukt voor huisdieren een goed 
nieuw thuis te vinden.” De kope-
ren replica van de vuurtoren van 
IJmuiden en een schilderij van de 
reddingboot hebben ze liefdevol 
opgenomen in het memorabilia-
museum. Het devies is: respect-

vol omgaan met dat wat aan de 
KNRM is toevertrouwd. 

taStbaarS
Als iemand belt of mailt met het 
plan om de Redding Maatschap-
pij tot erfgenaam te benoemen, 
proberen Cees of Cora diegene 
persoonlijk te ontmoeten. Soms 
gaan ze bij de mensen thuis op 
bezoek, andere keren ontvangen ze 

hen op kantoor. Aan allebei zitten 
voordelen. “Bij iemand thuis leer 
je de mensen misschien sneller 
en persoonlijker kennen, maar 
bij ons op kantoor kunnen we 
een reddingboot laten zien, of de 
werkplaats. Dan wordt vaak heel 
duidelijk dat we echt iets tastbaars 
met de nalatenschap doen. Dan 
kunnen we ook laten zien hoe be-
langrijk elke donatie voor ons is.”

Na een actief en werkzaam leven komen ouderen 
soms voor de vraag te staan wat er na hun dood 
moet gebeuren met een verzameling, een huisdier of 
zelfs een gereedschapschuurtje. In de afwikkeling van 
nalatenschappen overlegt de KNRM regelmatig, bij 
leven, met de toekomstige erflater. Als de wensen van 
de erflater niet in detail bekend zijn wordt naar eer en 
geweten een passende bestemming gezocht voor de 
dierbare zaken.
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Nee, niet in het echt, maar in een game.  
Ga naar www.knrm.nl en klik op KNRM 
Kids (onderaan). Je vindt daar grappige 
games, goede tips voor een spreekbeurt 
– compleet met foto’s – en leuke kleurplaten.

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.

Beukende golven, gestrande schepen en uitrukkende reddingboten.  

Maak het mee bij het Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers!

Het Reddingmuseum vertelt het verhaal over de geschiedenis van het Nederlandse 

reddingwezen op zee. Er is van alles te vinden wat met water en ‘overleven’ te 

maken heeft. Over bijzondere reddingsacties, scheepsrampen, reddingsbrigades, 

de Kustwacht, veiligheid op het water, 

scheepscommunicatie, navigatie, het weer, 

bebakening en divers reddingsmaterieel. 

Voor het museum liggen 

historische reddingboten. 

Je kunt zelfs varen op een  

oude reddingboot: de Johan  

de Witt maakt in de zomer 

dagelijks tussen 13.00 en 

16.00 uur rondvaarten in  

de Binnenhaven.

VRAAG AAN RINuS REddER

kan ik net alS jij 
redder worden? 

Omdat je minimaal 18 moet zijn om bij de 
KNRM te mogen varen kun je alvast beginnen 
bij een Reddingsbrigade. Daar leer je eerst 
zwemmend redden en later misschien ook varend 
redden. Wil je weten of er bij jou in de buurt een 

reddingsbrigade is? Kijk dan eens op de website 
van Reddingsbrigade Nederland (www.redned.nl). 

Reddingsbrigades zijn verenigingen waarvan je lid kunt worden, 
net als bij een sportvereniging. De reddingsbrigades zijn geen 
onderdeel van de KNRM, maar je voelt je er net zo redder als bij 
de Redding Maatschappij. Vanaf 18 jaar kun je als vrijwilliger bij 
de KNRM terecht. Maar als je over de juiste diploma’s beschikt 
kun je ook Lifeguard worden. Een mooie vakantiebaan ergens 
op een strand in Nederland.

Nationaal Reddingmuseum Dorus Rijkers, Willemsoord 60 G, 1781 AS Den Helder
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Bij dit boekje hoort 
een film over het 

werk van de KNRM. 
De film vind je op:

www.knrm.nl/kids. 
Hier zijn extra op-

drachten, spelletjes 
en spreekbeurtpak-

ketten te vinden en 
kun je extra boekjes 

bestellen voor  klasgenoten.

Uitgave Koninklijke  Nederlandse  Redding Maatschappij  (juni 2011)Postbus 4341970 AK IJmuiden,  
www.knrm.nl  info@knrm.nl

Concept en productie 
door Blink Uitgevers 

te ‘s-Hertogenbosch 
in opdracht van de 

KNRM. www.blinkuitgevers.nlTekst: 
Nick Kivits  Vormgeving: Studio PanterIllustraties: Tekenteam Fotografie: Archief KNRM, Omar Lahmar

Deze productie werd 
mogelijk gemaakt 

door een donatie van 
het Helden-der-Zee-

fonds “Dorus Rijkers” 
om het vrijwilligers-

werk van redders op 
zee beter bekend 

te maken onder 
jongeren.

© 2011 KNRM /  Blink Uitgevers
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Redders
op woest water

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Ahoy maatje! 

Ik ben Rinus 

Redder. En 

ik weet alles 

van water 

en mensen 

redden!

ReddersRedders
op woest water

Koninklijke Nederlandse Redding MaatschappijKoninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

redden!redden!redden!
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Het lespakket werd in opdracht van de KNRM 
gemaakt door Blink Uitgevers en werd financieel 
mogelijk gemaakt dank zij een donatie van 
het Helden-der-zee-fonds “Dorus Rijkers”, ter 
stimulering van de bekendheid van vrijwilligerswerk 
bij de KNRM.

eindelijk een 

leS

We zijn 

heel benieuwd naar 

jullie vakantiebelevenissen op en 

rond het water. Heb je iets meegemaakt? 

Of verzin je graag wat je mee had kunnen 

maken? Stuur ons jouw waar- of niet waargebeurde 

reddingsverhaal van maximaal 500 woorden. Het 

mooiste verhaal wordt gepubliceerd in de Reddingboot 

van oktober. Stuur het ons vóór 1 september.

Zit je op de basisschool en lijkt het je 
leuk les te krijgen over de KNRM? 
In juni hebben alle basisscholen 
in Nederland een lespakket 
ontvangen over de KNRM. 
Aan de hand van een film en 
een boekje wordt het werk 
vrijwillige redders op woest 
water uitgelegd. De stripheld 
Rinus Redder vertelt over het 
reddingswerk, de redders, hun 
opleiding en hun reddingboten. 
In september komen er advertenties in 
Taptoe en Junior (National Geographic) 
om de lespakketten onder de 
aandacht te brengen. Vanaf 
die maand zal Rinus Redder 
elke maand een hoofdrol spelen op de strippagina van 
de Junior. Je kunt natuurlijk ook nu al aan je meester of 
juf vragen of hij of zij zo’n KNRM-les wil geven. Via de 
website www.knrm.nl/kids zijn extra schoolpakketten 
te bestellen en kan de film worden bekeken. En … je 
kunt nog iets winnen ook! Aan het schoolpakket is een 
klassikale prijsvraag verbonden, waarmee je met de hele 
klas een geheel verzorgde schoolreis naar de KNRM en 
het Reddingmuseum kan winnen. Hoe leuk is dat?



‘een klik met Strand en zee’
Marloes Tanis, opstapper op reddingstation Stellendam: “Ik ben opgegroeid 
aan de kust en heb daardoor een klik met strand en zee. Vanaf mijn vijftiende 
heb ik meerdere zomers doorgebracht bij de reddingsbrigade in Ouddorp. Dan 
surveilleerde je over het strand en bracht je afgedwaalde kinderen terug naar 
hun ouders, dat soort dingen. Via mijn vader – ook opstapper bij Stellendam – 
kwam ik terecht bij de KNRM. Dat was natuurlijk wel even andere koek. Ik had 
nog niet zo veel ervaring met grote boten, maar gelukkig kan ik met vragen 
terecht bij mijn vader en bij mijn vriend, die visserman is. En de mannen van 
Stellendam willen me alles leren. Er worden wel eens grappen gemaakt: vrouwen 
kunnen toch alles tegelijk? Daar moet je tegen kunnen, maar dat weet je van 
tevoren als je zo’n mannenwereld instapt. Ik doe zelf trouwens net zo hard mee.”
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