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BEDANKT
De KNRM zet in elke Reddingboot een bijzondere schenker, 
sponsor of nieuwe donateur in het zonnetje.

VAN OORD KIEST VOOR  
STRUCTURELE ONDERSTEUNING
Van Oord Dredging and Marine Contractors BV uit Rotter-
dam deed in het verleden meerdere incidentele bijdragen 
aan de KNRM. Vanuit Van Oord kwam begin 2011 de wens 
om de ondersteuning aan de KNRM een vaste, structurele 
vorm te geven. Hier is een samenwerkingsverband uitgerold 
met daarin diverse, structurele donaties van Van Oord aan 
de KNRM. Zo heeft Van Oord voor de komende edities van 
het Reddersgala een eigen tafel toegezegd. Maar het bedrijf 
verbindt zich ook structureel aan het reddingstation Hoek 

van Holland, met een jaarlijkse donatie ten behoeve van  
de exploitatie van dit voor Rotterdam belangrijke redding- 
station. De KNRM is verguld met de ondersteuning van  
Van Oord en hoopt nog lang op de steun van deze onder-
neming te mogen rekenen!

EEN ONGEVAL MET  
GROTE GEVOLGEN

Pieter Krijnen was kapitein van het 
stoomvrachtschip Vechtstroom, dat op 
12 februari 1927 uit Amsterdam richting 
Hull in Engeland vertrok. De lading 
bestond uit onder meer carbid en houts-
kool. Wat er precies gebeurd is, is zelfs de 
Raad voor de Scheepvaart niet duidelijk 
geworden, zo blijkt uit een uitvoerig be-
richt in de Nederlandsche Staatscourant 
van 3 juni 1927. Feit is dat Pieter Krijnen 
dood in zijn kajuit werd aangetroffen. 
Hij is naar alle waarschijnlijkheid overle-
den aan de gevolgen van het inademen 
van giftige gassen, die uit het ruim hun 
weg naar zijn kajuit hebben gevonden.

Pieter Krijnens dood, twee weken 
vóórdat haar tante ter wereld kwam, 
heeft een blijvende invloed gehad op 
haar tante, zegt mevrouw Krijnens nicht, 
die ook Margot Krijnen heet. “Zij heeft 
een weinig gelukkig leven gehad en is 
altijd alleen gebleven. Ik weet zeker dat 
het legaat aan de KNRM rechtstreeks 
verband houdt met de dood van haar 
vader op zee.” Margot Krijnen en haar 
beide zussen staan volledig achter hun 
tantes gebaar. “Ik vind het een heel 
goede bestemming voor haar geld. De 
KNRM doet ontzettend goed en belang-
rijk werk.”

In 1927 kwam Pieter Krijnen om het leven door een noodlottig ongeval op zee. Zijn dochter 
Margot Krijnen liet na haar overlijden, 83 jaar later, de KNRM € 50.000 euro na.

Margot Krijnen liet de KNRM  
€ 50.000 na.
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JUS DE POMMES 
GAAT IN ZEE MET KNRM
Vruchtensapbedrijf Jus de Pommes 
uit Ouddorp schaalt de steun aan de 
KNRM op naar een landelijk niveau. 
Het familiebedrijf doneerde de laat-
ste drie jaar mooie bijdragen aan de 
KNRM-reddingstations Ouddorp en 
Stellendam. De nieuwe bijdrage zal 
worden besteed aan de opleiding 
van een nieuwe vrijwilliger bij 
station Stellendam. Dit sluit prima 
aan bij het Internationale Jaar van 
de Vrijwilliger in 2011.
Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is een wezenlijk 
onderdeel van het beleid van Jus de 

Pommes, dat vanuit die verant-
woordelijkheid ook de bijdrage op 
een hoger niveau wil brengen. Jan, 
Lenie en Jan Willem van Kempen 
willen op deze manier laten zien dat 
ze het bij vlagen risicovolle werk van 
de vrijwillige redders zeer waarde-
ren. Wanneer u de vruchtensappen 
van Jus de Pommes koopt en/of 
consumeert steunt u hiermee de 
KNRM. 

De nieuwe bijdrage zal worden besteed aan de opleiding van een 
vrijwilliger bij station Stellendam.

Voor meer informatie kunt u naar www.jusdepommes.nl.

STILLE KRACHT
De zichtbare activiteiten van de KNRM zijn natuurlijk de red-
dingen die wij uitvoeren. Maar er is méér dan een schipper en 
een bemanning. Er is ook een bestuurlijk deel dat verantwoor-
ding draagt voor het opereren van een reddingstation: de Plaat-
selijke Commissies. Elk reddingstation heeft zo’n lokaal bestuur. 
Zij zorgen ervoor dat boten en bemanning 24 uur per dag gereed 
zijn om uit te varen wanneer daarom gevraagd wordt. De vrijwil-
ligers van deze commissies, die ik wel de ‘onzichtbare laag’ van 
onze organisatie noem, zetten zich met veel enthousiasme in om 
alles op rolletjes te laten verlopen. 
Afhankelijk van de grootte van het station bestaat de Plaatse-
lijke Commissie uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, 
coördinator opleiden en oefenen, coördinator communicatie 
en fondsenwerving en een materialenman. De commissie staat 
veelal onder voorzitterschap van de plaatselijke burgemeester, de 
overige leden zijn vaak ondernemers. Het voordeel van een bur-
gemeester aan het roer is dat deze makkelijk toegang heeft tot het 
openbaar bestuur. Daarnaast kan hij zorgen voor lokaal draagvlak 
en toezicht houden op de veiligheid en operationele gereedheid. 
De commissieleden doen, net als alle andere vrijwilligers bij 
de KNRM, hun werk met veel passie. Je móet iets hebben met 
vrijwilligerswerk, het karakter van de reddingmaatschappij en 
de zee, want het kost je veel tijd en het kan voorkomen dat je op 
onregelmatige momenten in actie moet komen. Bijvoorbeeld 
bij het opvangen van de eigen bemanning wanneer die van een 
reddingsactie terugkeert. En niet te vergeten het ondersteunen 
van de mensen die aan land gebracht zijn, onderdak bieden aan 
drenkelingen en het verlenen van hulp aan gewonden. Of, wan-
neer er slachtoffers zijn, bij de opvang van de nabestaanden, of 
familieleden die nog in bange afwachting zijn van de redding. 
Gewoon zorgen dat de hele keten klopt, van het kopje koffie tot 
de financiën en van de reddingboot tot de vrijwilliger.
De Plaatselijke Commissies leveren dus een essentiële bijdrage 
aan de continuïteit van ons reddingwerk. Zij redden niet, maar 
moeten faciliteren zodat we zo makkelijk mogelijk kunnen 
redden. Dat is een zware verantwoordelijkheid en zonder deze 
vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren!

COLUMN
Roemer Boogaard

Directeur KNRM
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KNRM JOURNAAL

KONINKLIJK  
BEZOEK
Hare Majesteit de Koningin heeft dinsdag 28 juni een 
werkbezoek gebracht aan de KNRM in IJmuiden.  

Tijdens het bezoek aan de hoofdves-
tiging en het reddingstation IJmui-
den werd de koningin geïnformeerd 
over de huidige werkzaamheden 
en de toekomstige ontwikkelingen 
van de KNRM. Belangrijke gespreks-
onderwerpen waren het vrijwil-
ligersbeleid, het risicomanagement 
en de positionering van de KNRM 
als private hulpverleningsorganisatie 
zonder overheidssteun in de hulpver-
leningsketen.

Verschillende medewerkers en 
vrijwilligers van de KNRM vertelden 
over het reddingwerk, het onder-
houd aan schepen en voertuigen, 
de kusthulpverleningstaken en het 
lifeguardproject op de Waddeneilan-
den. Daarna ging de koningin aan 
boord van de IJmuider reddingboot 
om op volle zee deel te nemen 
aan een reddingsoefening met het 
reddingstation Wijk aan Zee. Aan 
boord werd uitleg gegeven over de 
reddingmiddelen en de communi-
catie- en navigatietechnieken die de 
redders gebruiken bij hun werk.
De koningin is beschermvrouwe 
van de KNRM. De band met het 
Koninklijk Huis gaat terug tot de 
oprichting van de KNRM in 1824. 
Koning Willem I zette zich destijds 
in voor een nationaal reddingwezen 
langs de kust.

fo
to

’s: K
ees B

rin
km

an

Na jarenlang aandringen van 
scheepvaartorganisaties was het in 
1911 eindelijk zover, de Zuiderzee 
kreeg haar eerste reddingstation. Na 
een competitie tussen drie kustplaat-
sen viel de keuze op Hindeloopen. 
Daar bleken namelijk voldoende 
roeiers beschikbaar voor de nieuwe 
zeil-roeireddingvlet. In 1941 kreeg 
het reddingstation een motorred-
dingboot. 

De ondiepten voor de kust en 
westelijke winden maken de Friese 
IJsselmeerkust een gevreesde lager-
wal. Met circa negentig acties per 
jaar is Hindeloopen nu de ‘koploper’ 
binnen de KNRM. 
Over de honderdjarige historie van 
dit zeer actieve reddingstation is  een 
lijvig boek verschenen van de hand 
van Hans Beukema. Hij beschrijft 
daarin op meeslepende wijze de 

boeiende activiteiten van de redders 
op de zoute Zuiderzee en het zoete 
IJsselmeer. 
Titel: Redders op zout en zoet
Auteur: Hans Beukema
Uitgever: Maritext vof
Formaat: A4
Omvang: 128 pag. 
Uitvoering: kleur
Winkelprijs: € 29,50
Te bestellen: maritext@ziggo.nl

100 JAAR REDDINGSTATION HINDELOOPEN
‘REDDERS OP ZOUT EN ZOET’: 
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Naast de dagelijkse 
trainingen werd er flink 
geoefend met het nieuwe 
KNRM-rescuemateriaal. 
De rescueboards, tubes, de 
waterscooter en terreinwa-
gen waren veel in bedrijf en 
leverden een bijdrage aan de 
veiligheid en kwaliteit van de 
strandbewaking. 
Gelukkig zijn er geen ernsti-
ge incidenten voorgevallen. 
Wegens de veelal harde wind 
en minder zonnige dagen 

vielen de bezoekersaantallen 
soms wat tegen. Maar weer 
of geen weer, onze lifeguards 
stonden paraat en zorgden 
deze zomermaanden voor 
de veiligheid op de duide-
lijk aangegeven bewaakte 
strandgebieden.
De werkzaamheden van 
lifeguards worden door de 
KNRM georganiseerd en 
door de gemeenten financi-
eel vergoed.

KNRM Lifeguards waren dit seizoen actief op de eilanden Vlieland (twee posten),  
Terschelling (drie posten) en Schiermonnikoog (één post). Met veel enthousiasme namen 
de goed getrainde lifeguards in juli en augustus de strandbewakingstaak op zich. 

KNRM LIFEGUARDS BIEDEN ExTRA 
VEILIGHEID OP WADDENSTRANDEN

Voor een leerzaam onder-
werp over reddingwerk op 
zee is een nieuw schoolpak-
ket beschikbaar. Het pakket 
bestaat uit het boekje ‘Red-
ders op woest water’ en een 
grote poster van een redding-
boot. Het 16 pagina’s tellende 
boekje geeft uitleg over 
vrijwilligers, de organisatie 
van de KNRM, de reddingbo-
ten en het reddingwerk. Bij 

het boekje hoort een film van 
12 minuten, waarin twee kin-
deren van 11 jaar op bezoek 
gaan bij de KNRM om kennis 
te maken met het redding-
werk. De film is te zien op 
YouTube (zie www.youtube.
com/knrm), waar ook andere 
toelichtende films over de 
KNRM geplaatst zijn.
Het pakket is via de KNRM-
website aan te vragen voor 

de hele klas. Scholieren kun-
nen het ook zelf aanvragen. 
Zij moeten dan hun school als 
verzendadres en de naam van 
hun leerkracht opgeven. Een 
donatie voor de verzendkos-
ten wordt op prijs gesteld. 
Aan het pakket is tot 28 
februari 2012 een prijsvraag 
verbonden. 
Kijk voor de voorwaarden op 
www.knrm.nl/kids.

SPANNEND SCHOOLPAKKET
TIPS

ACHTERUITKIJKSPIEGEL
Er zijn maar weinig boten uitgerust met een ach-
teruitkijkspiegel, dus de routine die we uit de auto 
kennen, kunnen we aan boord niet overnemen. We 
zullen op het water, zeker als het wat drukker is, 
daadwerkelijk geregeld achterom moeten kijken. 
Reddingboten zijn uitgerust met een camera, die 
registreert wat er op het achterdek en vlak achter de 
boot gebeurt. Dat komt goed van pas bij een sleepje, 
een lastige manoeuvre, of wanneer een drenke-
ling via het drenkelingenplatform aan boord wordt 
gehaald.

NAPRATEN
Sommige van onze geredden komen na afloop van 
hun redding terug naar het reddingstation, om met 
de bemanning van gedachten te wisselen over de 
gebeurtenissen en samen terug te blikken. Dat wordt 
door alle betrokkenen altijd als heel nuttig ervaren, 
want daar steek je allemaal wat van op. 

VRAAGTEKENS
Onze redders worden maar heel bescheiden beloond 
voor wat ze doen, ook al is hun hulp soms onbetaal-
baar. De opluchting op de gezichten van de geredden 
is voor hen al genoeg. Maar het komt ook voor dat 
ze een drenkeling, een onderkoeld persoon of een 
gewonde overgeven aan de ambulance en dan nooit 
meer iets vernemen over het lot van het slachtoffer. 
Dan blijven er toch vragen over. Voor de verwerking 
van soms schokkende gebeurtenissen is het voor de 
redders van het grootste belang om iets over het 
verdere verloop te weten.

KOM, VERTEL!
Daarom zijn we heel blij als er nog eens contact is met 
de familie, die het verhaal van de andere kant beziet 
en dat wil vertellen aan de redders. Mocht dat een 
heel verdrietig verhaal zijn, omdat het slachtoffer niet 
meer in leven is, dan is er bij de redders veel begrip 
en medeleven te vinden. Gekend te worden in de 
omstandigheden, ook al zijn ze misschien droevig, 
voelt ook als een beloning en levert een belangrijke 
bijdrage aan het in stand houden van de hoge kwa-
liteit van het reddingwerk. Immers: de beloning is de 
reddding zelf. 

OMZIEN  
Hoewel regeren vooruitzien is, en vooruitzien 
regeren zou kunnen zijn, kan het toch ook nuttig 
zijn eens achterom te kijken. Roeiers doen dat 
voortdurend en zijn erbij gebaat om iemand mee 
te nemen die voor ze vóóruit wil kijken.
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MARAD-SySTEEM MAAKT ONDERHOUD

Maar weinig mensen 
zien wel eens een 
monstergolf. Je gaat 
omhoog, twee meter, vijf 
meter, zes … de top … 
en dan niks, alleen lucht 
en metersdiep recht 
onder je het dal naar de 
volgende golf. Je boot 
maakt een enorme klap. 
Het laat zich raden dat 
regelmatig onderhoud 
onontbeerlijk is.

Afgezien van ‘monstergolven’ hebben de 
boten van de KNRM een zwaarder leven 
dan normale schepen. Meestal varen ze 
harder en manoeuvreren ze scherper. Of ze 
duwen en trekken aan een schip dat hulp 
nodig heeft. Daarom worden ze zeer grondig 
en regelmatig onderhouden. De wekelijkse 
onderhoudslijst van een schip uit de Arie 
Visser-klasse telt 45 punten en een Valen-
tijn of Atlantic 75 heeft veertig aandachts-
punten. Na een duik in een diep golfdal 
zijn sommige delen van het schip alleen te 
controleren door deze los te halen.

TWEE MILJOEN
De KNRM besteedt jaarlijks circa twee 
miljoen euro aan onderhoud en reparatie. 
Daarom voert zij nu op alle 42 stations en 
voor de reservevloot het onderhoudssysteem 

Marad in, een softwareprogramma van het 
Urker bedrijf MaraSoft. “De historie van 
de boot komt daardoor op één plek terecht, 
onze drie regiomonteurs zijn sneller bij 
kleine storingen en we kunnen trends in 
gebreken ontdekken”, somt inspecteur tech-
nische dienst Hans van der Molen enkele 
voordelen op. 
MaraSoft-directeur Pieter van Urk doneerde 
voor KNRM-station Urk al een licentie en 
vraagt voor de overige stations alleen een 
klein bedrag. “Dat scheelt de KNRM veel 
geld aan licenties”, legt hij uit.

2500 ONDERDELEN
Kosten zijn belangrijk, maar doelmatig-
heid ook. Van der Molen verwacht dat het 
systeem nog meer bezuinigingen oplevert 
wanneer in de nabije toekomst ook bestel-

Hans van der Molen: “Meten is 
weten.”
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MARAD-SySTEEM MAAKT ONDERHOUD
EFFICIëNTER EN GOEDKOPER

TOP TIEN  
BESTELLINGEN 
KNRM
• Verf
• Kwasten
• Boutjes/moertjes
• Elektronica
• Reddingmiddelen 
• Overlevingspakken
• Kleding
•  Onderdelen motor 

(filters, smeerolie, etc.)
•  Onderdelen schepen 

(lenspompen, armaturen 
navigatieverlichting, etc.)

• Lampen

“DANKZIJ MARAD KUNNEN WE 
OP DEN DUUR WEKEN VAN ONZE 
WERFTIJD AFSNOEPEN”

Pieter van Urk (l.) overhandigt Hans van der Molen, inspecteur technische dienst 
van de KNRM, symbolisch het Marad-pakket. 

lingen, voorraadbeheer en certificaten via 
Marad lopen. De KNRM heeft te maken 
met zo’n 2500 scheepsonderdelen.
MaraSoft deed eerst de grote boten. “Dat 
groeide naar enkele tientallen stations. 
Begin dit jaar zijn we overgegaan op Marad 
4, inclusief voorraadbeheer en werflijsten. 
Omdat alle stations ADSL hebben, komen 
de 63 Marad 4-systemen met onderhouds-
lijsten en -intervallen op één server, waarop 
de stations op afstand kunnen inloggen.”

Van der Molen vervolgt: “Regiomonteurs 
Peter Bulder (Noord), Ferdie Veenings 
(Midden) en Cornelis de Blok (Zuid) loggen 
op het station of op hun laptop in en doen 
vervolgens het onderhoud dat het station 
zelf niet kan. Naast preventief onderhoud 
willen we met Marad meer nadruk leggen 
op meten en vastleggen van metingen. Dat 
schept de voorwaarden voor ‘condition 
based maintenance’ (alleen onderhouden 
wat echt nodig is). Kennen we de toestand 
van een onderdeel, dan kunnen we makke-
lijker beoordelen of onderhoud nodig is, of 
dat het langer mee kan.”

MINDER WERFTIJD
“Marad maakt een einde aan de kruisjes-
lijsten voor het onderhoud, die niet altijd 
goed voldeden”, stelt Van der Molen. “De 

historie van de boten was versnipperd over 
leverancier, station, hoofdkantoor en onder-
houdsmonteurs. Voortaan legt het systeem 
de werklijst voor de werf vast en zo wordt 
hij uitgevoerd. Dus geen klusjes meer op de 
valreep. En een regiomonteur kan goedko-
per een morsekabel vervangen dan de werf. 
Ik denk dat we op den duur weken van onze 
werftijd kunnen afsnoepen.”
Eerstelijnsonderhoud als olie peilen, filters 
wisselen, controle en schoonmaak blijven de 
taak van de bemanning. Het tweedelijnson-
derhoud (‘als er iets open moet’) is voor de 
eigen monteurs of anderen. “Met het nieu-
we systeem kunnen we de stations volgen 
en beter ondersteunen. Dus soms vragen of 
een bestelling nou echt nodig is, maar ook 
zoeken naar onderliggende oorzaken voor 
vaak optredende problemen.” 
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ZWEMMER VERDRONKEN
kAtWIJk, NoorDWIJk, SCHe-
VeNINGeN_3 JuLI 2011
WIND NNW3/4_INZet 5 reD-
DINGboteN eN 4 truCkS VAN 
kNrM, 2 HeLIkoPterS
Een 16-jarige jongen die niet kan 
zwemmen, verdwijnt voor de ogen 
van zijn ouders onder water. De 
Kustwachtcentrale piept station 
Noordwijk aan Zee op om 14.37 uur 
voor de zwemmer, die bij de Duin-
damseslag (ca. 4 km ten noorden 
van Noordwijk) in zee is gegaan. 
Aan de daaropvolgende zoekactie 
nemen vijf schepen en vier trucks 

van de KNRM deel, reddingsbrigade 
Noordwijk en een helikopter. Een 
traumahelikopter staat stand-by op 
het strand. De  jongen wordt door 
de heli opgemerkt en op 25 meter 
uit de wal door de KNRM uit zee 
gehaald en op het strand gereani-
meerd. Helaas mag dit niet meer 
baten. De ouders worden door de 
politie opgevangen. 

WAAR BEN IK EIGENLIJK? 
terSCHeLLING, VLIeLAND eN 
HArLINGeN_4 JuNI 2011_WIND 
No4_INZet DIVerSe reDDING-
boteN 

Uit het rapport van de schipper 
van Terschelling: “Zoeken naar 
motorjacht met twee personen 
dat al tweeënhalf uur onderweg 
is van Terschelling naar Harlingen. 
De doorgegeven positie van het 
jacht aan het Kustwachtcentrum is 
echter bij Alkmaar, maar de opva-
renden zien naar eigen zeggen de 
lichten van Harlingen ... Hier móet 
sprake zijn van een navigatiefout. 
De reddingboten Arie Visser en 
berger Hurricane zoeken bij In-
schot, Blauwe Slenk en Vlieree. 
Een vliegtuig van de Kustwacht 
biedt assistentie. Gelukkig krijgt 

de bemanning van het boothuis 
van Harlingen telefonisch contact 
met het jacht en na twee uur pra-
ten lukt het om een geografische 
positie te verkrijgen. Deze is aan 
de Noordzeekant van de Vliehors! 
Het vliegtuig koerst ernaartoe en 
bevestigt dat het jacht daar ‘hoog 
en droog’ aan de grond zit. De 
gealarmeerde wippertruck van 
Vlieland gaat eropaf en brengt de 
opvarenden in veiligheid. Het jacht 
is later geborgen. 

ONBEDOELDE MELDING
17 JuNI 2011_WIND Z4/5_IN-
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kAtWIJk, NoorDWIJk, SCHeVeNINGeN 
3 JuLI 2011_WIND NNW3/4_INZet  
5 reDDINGboteN eN 4 truCkS VAN 
kNrM, 2 HeLIkoPterS

LOGBOEK JUNI JULI AUG
De MeeSt ACtueLe reDDINGrAPPorteN VINDt u oP WWW.kNrM.NL
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•  Op een vissersschip heeft een 
opvarende een kist met vis op 
zijn voet gekregen. De stalen 
neus van zijn veiligheidsschoen 
is ingedeukt en daardoor is een 
teen gekneusd en mogelijk 
gebroken. De reddingboot van 
Breskens haalt de gewonde vis-
serman van boord. 

•  Patiënt was al eerder gezien 
door een arts in een ander land 
in verband met wondroos. De 
voorgeschreven medicatie slaat 
niet aan. De aandoening neemt 
alleen maar toe en het advies is 
om in de eerstvolgende haven 
weer een dokter te bezoeken. 
Tegen de verwachting in kan het 
schip niet naar binnen lopen en 
haalt de reddingboot van IJmui-
den de patiënt van boord. 

•  Voor de kust van Algiers heeft 
de kok aan boord zich gesneden 

aan een vuil glas, en een diepe 
snijwond opgelopen tussen zijn 
vingers. De hand begint te zwel-
len. Naast hygiënische adviezen 
adviseert de RMD-arts medicatie, 
omdat het schip nog een tijdje 
op zee zou blijven. 

•   Voor de kust van Italië heeft een 
jonge vrouw sterke duizelig-
heidsklachten. Van de medi-
cijnen die aan boord werden 
verstrekt wordt ze nogal duf, 
dus de RMD-arts geeft advies in 
hoe ze de medicatie het beste 
kan slikken. Een paar dagen later 
gaat het al zo veel beter dat ze 
de medicatie kan afbouwen. 

•   Een visserman voor de kust van 
Afrika was door een pijlstaartrog 
in zijn buik gestoken. Met me-
dicijnen en het uitspoelen met 
water bleek het een dag later al 
een stuk beter te gaan. 

•   In Mauretanië krijgt een opva-
rende bij het lossen een pallet 
tegen zijn hoofd met als gevolg 
een bult en een schaafwond. De 
schipper belt voor advies met de 
RMD-arts. Hij had voor de zeker-
heid al de nekkraag omgedaan. 
Na onderzoek blijkt dat laatste 
niet nodig, en wordt er een cold-
pack of een zak bevroren Franse 
frietjes geadviseerd! 

•  Zuidelijk van de Azoren vaart 
een man met een doorkomende 
verstandskies waardoor hij 
zijn mond niet meer goed kan 
openen. Hij kan alleen maar 
vloeibaar voedsel eten. De 
RMD-arts overlegt nog met een 
kaakchirurg, maar de conclusie 
is dat de man hoe dan ook naar 
de tandarts of kaakchirurg moet 
zodra hij in een haven komt.

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. Een greep uit 
hun belangrijkste verslagen van oktober:

RADIO MEDISCHE DIENST

Zet ALLe reDDINGStAtIoNS 
LANGS IJSSeLMeer eN WAD-
DeNZee
Een unieke situatie: alle KNRM-
reddingstations langs het IJsselmeer 
en de zuidelijke Waddenzee wor-
den gealarmeerd. Aanleiding: het 
Kustwachtcentrum ontvangt een 
DSC (Digital Selective Calling) nood-
bericht van een zeiljacht, waarvan 
de exacte positie niet bekend is. Op 
basis van de antennelocaties die het 
bericht opvangen, kan het jacht zich 
bevinden op het IJsselmeer of de 
Waddenzee. Pogingen om contact 
met het jacht te krijgen via de ma-
rifoon en gsm mislukken, waarop 
een grote zoekactie op gang komt. 
21 KNRM-reddingboten, aangevuld 
met andere hulpverleningsdiensten, 
komen in actie. Ook het Kustwacht-
vliegtuig, een helikopter van defen-
sie en de offshore SAR-helikopter 
zijn bij de zoekactie betrokken. Na 
verloop van tijd kan het telefoon-
nummer van de eigenaar worden 
achterhaald en blijkt het jacht veilig 
in de haven van Oudeschild te lig-
gen. Problemen met de marifoon 
blijken de oorzaak van de onte-
rechte melding. De eigenaar heeft 
na reparatiepogingen de marifoon 
uitgeschakeld, waardoor hij onwe-
tend is over zijn onbedoelde nood-
melding en de gevolgen daarvan. 

DOOR HET OOG VAN DE 
NAALD
breSkeNS_29 JuNI 2011
WIND NW2 _INZet reDDING-
boot De ZeeMANSHooP 
Om 23.40 uur komt van de Kust-
wachtcentrale een bericht binnen 
dat er een sportvisbootje omver is 
gevaren door een beroepsvisser. 
De twee bemanningsleden zijn te 
water geraakt en hun boot is vrijwel 

lees verder op pagina 11

WAAR BEN IK EIGENLIJK? 
terSCHeLLING, VLIeLAND eN  
HArLINGeN_4 JuNI 2011_WIND No4
INZet DIVerSe reDDINGboteN 
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OpstappER REin snOEK: 
“Voor DIt Soort ACtIeS 
beN Ik bIJ De kNrM 
GeGAAN.”

urk_28 JuNI 2011_WIND VArIAbeL 1 
INZet reDDINGboteN WILLeMtJe eN 
kAPIteINS HAZeWINkeL  

De KNRM vaart altijd, ongeacht de meld
ing. Toch zijn niet alle meldingen gelijk. Rein 
Snoek, opstapper bij het reddingstation Urk, 
kan erover meepraten. “Soms loop je nóg 
een tandje harder dan anders.”

Het was dinsdagmiddag tegen drieën – Rein 
was gewoon aan het werk – toen de pieper een 
‘scheepvaartbrand’ meldde. “Zo hard ik kon, fietste 
ik naar een autogarage op enkele honderden 
meters van mijn werk. Toen ik aankwam, kwam 
ook opstapper Wolter aanfietsen. Samen sprongen 
we bij Willem, de garagehouder, in de auto en zijn 
we naar het boothuis gereden. Daar aangekomen 
scheidden als vanzelf onze wegen: Willem – de 
plaatsvervangend schipper – sprong met Wolter 
aan boord van de grote reddingboot Kapiteins 
Hazewinkel, om daar alvast alles op te starten. Ik 
trok direct mijn pak aan en bemande de kleinere 
reddingboot Willemtje, die bij dit soort gevallen 

altijd vooruit wordt gestuurd voor de eerste hulp.” 
Terwijl Rein een kort moment op collega’s wachtte, 
informeerde hij bij Wolter of er al meer gegevens 
bekend waren. “Scheepje zit bij de Ketelbrug, tien 
man aan boord!”, riep zijn maat hem toe. Met Dirk 
aan het roer, Sjoerd aan de communicatie en Rein 
als navigator voer de Willemtje volle kracht de ha-
ven uit, terwijl de Kapiteins Hazewinkel achterbleef 
om op de tevens gewaarschuwde brandweer te 
wachten. “Direct buiten de haven kregen we het 
scheepje in het vizier. Er was een enorme rookont-
wikkeling te zien.” 
Tijd voor nader overleg tussen de drie redders  
was er niet. Ook niet toen bij aankomst bleek dat 
zich aan boord van het veertien meter lange jacht 
een groep verstandelijk gehandicapte mensen  
bevond … “Ik zie ze nog zitten: met z’n allen op 
een kluitje op de voorpiek, terwijl het achterschip 
dichtzat van de rook.” Dirk manoeuvreerde de 
Willemtje langszij het jacht om Rein af te zetten. 
“De drie begeleiders waren zichtbaar opgelucht dat 
we er waren. Van de gasten had ik de indruk dat ze 
lang niet allemaal konden inschatten hoe ernstig 
de situatie was. Communiceren met deze mensen 

bleek onmogelijk, maar daar was toch geen tijd 
voor. Sjoerd en Dirk waren ook overgesprongen 
(de Willemtje lag langszij vastgeknoopt, red.) en we 
begonnen direct met het evacueren van de groep. 
Zonder overleg; het was gewoon pakken wat we 
pakken konden!”
Binnen enkele minuten was de hele groep van 
boord. Op dat moment kwam ook Post Watersport 
(berger) aan met een brandbluspomp, snel daarna 
gevolgd door de Kapiteins Hazewinkel. De Willem-
tje voer met de geredden terug naar Urk, alwaar de 
groep in het bemanningsverblijf werd opgevangen. 
“Toen de Kapiteins Hazewinkel even later de haven 
binnenvoer met opzij de zwaar gehavende kruiser, 
stond de groep op de kant te applaudisseren. 
Blijkbaar had de hele situatie toch indruk op hen ge-
maakt en wilden ze ons op deze manier bedanken.” 
De mannen zelf kijken ook met veel voldoening op 
de actie terug. “Bij dit soort acties slaan we elkaar 
steevast op de schouder, als een simpel gebaar van 
‘we hebben het weer geflikt’. Want laten we eerlijk 
zijn: al die bootjes die wij per jaar op sleep nemen, 
zijn prima. Maar voor dit soort acties ben ik bij de 
KNRM gegaan!” 
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vervolg logboek

direct gezonken. De beroepsvis-
ser heeft de mensen uit het water 
gehaald en aan boord van zijn 
schip genomen. Het verzoek is om 
het ambulancepersoneel van de 
wal op te halen en naar de kotter 
te brengen. Ter plaatse worden de 
drenkelingen aan boord van de 
Zeemanshoop genomen en naar 
een gereedstaande ambulance in 
Vlissingen gebracht. Na nog een 
extra controle in de ambulance 
konden de hevig geschrokken man-
nen naar huis. 

DUIKER VERMIST
HANSWeert eN NeeLtJe 
JANS_7 JuLI 2011_WIND Z3
INZet DIVerSe reDDINGboteN 
Om 21.53 uur komt een melding 
binnen dat een duiker al 45 minu-
ten vermist is op de Oosterschelde 
ter hoogte van boei O17. Het gaat 
om een 55-jarige man, die met 
twee anderen is gaan duiken naar 
een diepte van 42 meter. Op de 
terugweg zijn de twee duikers de 
man in de buurt van kreeftenfuiken 
kwijtgeraakt. Om zo snel mogelijk 
ter plaatse te kunnen zijn vraagt 
KNRM-station Hansweert een 
spoedschutting aan bij de sluizen 
van Hansweert. Inmiddels is er opge-
schaald naar ‘groot waterongeval’, 
wat betekent dat duikteams van 
de brandweer, een helikopter uit 
Kokszijde en een traumahelikopter 
zijn opgeroepen en de politie ge-
alarmeerd is. Vanuit station Neeltje 
Jans zijn de reddingboten Harder en 
de Koopmansdank onderweg. De 
reddingboot Jan van Engelenburg 
van Hansweert neemt een duik-
ploeg van de brandweer aan boord. 
De Koopmansdank en de Harder 

maken zoekslagen stroomafwaarts 
om te kijken of ze daar iets kunnen 
vinden. Als de brandweerduikers 
net in het water liggen, komt de 
melding binnen dat de bemanning 
van de Harder de vermiste duiker 
heeft gevonden. Deze wordt snel 
aan boord genomen van de Koop-
mansdank en gereanimeerd. In de 
haven van Wemeldinge moet de 
arts van de traumahelikopter helaas 
de dood van de duiker constateren.

NOODVUURWERK, ALLEEN 
ALS HET ECHT MOET
DorDreCHt_9 JuLI 2011 
WIND ZW2_INZet kbW1910 
Van diverse zijden bereikt om  
23.41 uur het Kustwachtcentrum 
Den Helder de mededeling dat een 
rode lichtkogel is waargenomen bo-
ven het Hollands Diep. Onmiddellijk 
alarmeert deze de reddingboot 
van KNRM-station Dordrecht, de 
particuliere reddingboot van Ber-
gingsbedrijf BST, alsmede een poli-
tiehelikopter. Ook een vaartuig van 
Rijkswaterstaat en een politie-vaar-
tuig bieden assistentie aan. Tijdens 
de zoekactie wordt nogmaals een 
rood licht waargenomen. Dit leidt 
de reddingseenheden naar de jacht-

haven van Numansdorp. Daar blijkt 
een feestje aan de gang te zijn 
waarbij men noodvuurwerk heeft 
afgestoken, waardoor vier vaartui-
gen en een helikopter vergeefs een 
zoekactie hebben gehouden. Het 
Kustwachtcentrum heeft aangifte 
gedaan bij de politie vanwege het 
misbruik van noodsignalen.

MEDEVAC
Veere_11 JuLI 2011
WIND N2_INZet reDDINGboot 
orANJe 
Aan een van de steigers van de Bas-
tiaan de Langeplaat wordt een man 
onwel. Twee passanten slaan alarm 
en reanimeren de man. Het Kust-
wachtcentrum alarmeert voor  een 
medische evacuatie (Medevac). Red-
dingboot Oranje vertrekt met een 
defibrillator aan boord en neemt bij 
de Kanohaven ambulancepersoneel 
en een arts aan boord. Ook een 
traumahelikopter is onderweg. Ter 
plaatse reanimeren bemanningsle-
den van de Oranje bij toerbeurt het 
slachtoffer. Tijdens de reanimatie 
landt de traumaheli, waarna de 
bemanning hiervan assistentie ver-
leent. Helaas mag de hulpverlening 
niet meer baten. In overleg met het 

ambulancepersoneel is het stoffelijk 
overschot vervoerd naar de Kano-
haven.

ZEILJACHT IN PROBLEMEN
VLIeLAND_ 14 JuLI 2011
WIND NW8_INZet DIVerSe 
reDDINGboteN eN kHV-truCk 
Station Vlieland wordt opgepiept 
voor een zeiljacht in de problemen 
aan de noordkant van het eiland. 
Ter plaatse blijkt dat de bemanning 
vanaf de zeekant niks meer kan 
doen: het jacht lag al op het strand. 
De KHV truck was inmiddels ook al 
ter plaatse. De Huibert Dijkstra is re-
tour station gegaan en de beman-
ning heeft zich bij de KHV truck 
gemeld. Een plaatselijke berger 
heeft het zeiljacht vrijdagmiddag 
geborgen met een kraan, op een 
bootkar gezet en aansluitend weer 
in de jachthaven te water gelaten. 
Uit het logboek van de schipper: 
“We hebben van de eigenaar 
begrepen dat hij via Harlingen en 
Delfzijl richting Hamburg gaat. Dit 
lijkt ons een beter plan dan bui-
tenom zonder marifoon en enige 
hulpmiddelen. Wij hopen maar dat 
de man veilig aankomt op zijn be-
stemming.”

ZEILJACHT IN PROBLEMEN
VLIeLAND_14 JuLI 2011_WIND NW8 
INZet DIVerSe reDDINGboteN eN 
kHV-truCk 
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VISSERS GERED 
SCHeVeNINGeN, kAtWIJk, eN 
ter HeIJDe_25 AuGuStuS 
2011_ WIND ZW3_INZet DI-
VerSe reDDINGboteN, VLIeG-
tuIG eN HeLIkoPter
Twee mannen zijn voor de kust 
van Scheveningen aan het vissen. 
Doordat hun anker bij het inhalen 
blijft haken - aan vermoedelijk een 

scheepswrak - kapseist hun visboot 
De ene visser ziet kans op het boot-
je te klimmen, de andere klampt 
zich vast aan een overboord gesla-
gen koelbox en drijft snel af door 
de sterke stroom. De man met de 
koelbox wordt opgemerkt door de 
voor anker liggende tanker Sten 
Skagen en aan boord genomen. 
Om kwart over één slaat de Kust-

wacht alarm met de melding ‘Man 
Over Boord’. Het alarm is in eerste 
instantie bestemd voor KNRM Sche-
veningen, maar later worden ook 
de KNRM stations van Ter Heijde 
en Katwijk gealarmeerd. Vanuit 
Scheveningen vaart direct de red-
dingboot Kitty Roosmale Nepveu 
uit richting de door de Kustwacht 
opgegeven positie. Naast de red-

VISSERS GERED
SCHeVeNINGeN, kAtWIJk, eN ter HeIJDe
25 AuGuStuS 2011_ WIND ZW3_INZet DIVerSe 
reDDINGboteN, VLIeGtuIG eN HeLIkoPter

dingboten nemen diverse schepen 
van de Kustwacht, het Kustwacht-
vliegtuig en een helikopter aan 
deel aan de reddingactie. Rond 
twee uur meldt de wachtsman van 
de Sten Skagen dat hij ‘iets’ heeft 
waargenomen. Het vliegtuig en 
Zeearend van de Kustwacht zetten 
koers naar de positie en signaleren 
de andere visser zittend op de om-
geslagen boot. De Zeearend neemt 
de man aan boord. Inmiddels heeft 
de Kitty Roosmale Nepveu de 
drenkeling vanaf de Sten Skagen 
aan boord genomen en afgezet op 
de Zeearend. Vanuit de helikopter 
wordt een arts neergelaten om de 
beide vissers te onderzoeken. Op 
aanraden van de helikopterarts 
worden de mannen door de Zee-
arend overgebracht naar Scheve-
ningen. Daar staat een ambulance 
klaar om ze naar het ziekenhuis te 
brengen. Beide vissers maakten het 
naar omstandigheden goed.

IN HET KORT
KANO IN PROBLEMEN
Op 26 juni wordt KNRM-station 
Vlieland opgepiept om een onwel 
geworden kanovaarder nabij de 
VL 8 te redden. De Huibert Dijkstra 
vaart uit met ambulancepersoneel. 
Ter plaatse neemt de bemanning 
de kanovaarder aan boord. Na 
onderzoek - en in overleg met de 
ambulancebroeder - wordt de pa-
tiënt naar Terschelling gebracht en 
overgedragen aan de onderweg 
opgeroepen ambulance.

SNOEKEN 
Op 20 juni rukt een boot van sta-
tion Elburg uit om een 13-jarige 
jongen te verlossen van een vis-

haak. Tijdens het vissen raakt hij bij 
het binnenhalen van een snoek van 
ongeveer 80 centimeter met één 
hand vast in de driehaak. Nadat hij 
zichzelf probeert te bevrijden met 
de andere hand, raakt hij ook met 
deze hand vast aan de driehaak. 
Passanten slaan alarm op kanaal 
16. Wanneer de redders ter plaatse 
zijn, verlossen ze eerst de snoek 
uit zijn lijden en snijden daarna de 
driehaak uit de roofvis. De patiënt 
is overgebracht naar het ziekenhuis, 
waar hij van de haak is bevrijd. 

GEWONDE SURFER
Op de terugweg van een actie 
wordt de bemanning van het 

Kusthulpverleningsvoertuig van 
station Ouddorp aangehouden 
door enkele mensen: een gewonde 
windsurfer heeft hulp nodig. Hij 
blijkt een hevig bloedenfe hoofd-
wond te hebben. De bemanning 
verleent eerste hulp en roept de 
Ouddorpse Reddingsbrigade op om 
te helpen met het stabiliseren van 
het slachtoffer. De bemanning van 
de KNRM-reddingboot Baron van 
Lynden van station Ouddorp zet 
een bemanningslid af op het strand 
zodat deze ook hulp kan bieden. 
De ambulance neemt het slachtof-
fer mee naar het ziekenhuis. Een 
mooi voorbeeld van samenwerking 
tussen diverse hulpverleners.

KEN JE SCHIP
Enkhuizen krijgt via de marifoon 
een melding binnen van een zeil-
jacht met motorpech. Het jacht 
gaat met een gangetje van 7-8 kno-
pen recht op lagerwal af, de dijk 
Enkhuizen-Lelystad. De bemanning 
van de Watersport probeert duide-
lijk te maken dat de zeilers hoger 
moeten koersen. Vervolgens maakt 
het jacht capriolen die niet getui-
gen van enige zeilervaring en navi-
gatiekennis. De bemanning van De 
Watersport besluit twee leden aan 
boord te zetten die (door slechts de 
fokkeschoot aan te trekken!) een-
voudig naar Enkhuizen zeilen en de 
boot daar veilig afmeren. 
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WiLhELminE Van DEn BRinK: 
“WAt eeN bIJZoNDere 
MeNSeN ZIJN DIt.”

HINDeLooPeN_9 AuGuStuS 2011 
WIND NW6_INZet reDDINGboot ALIDA 

als Wilhelmine van den Brink uit Rotter
dam haar verhaal vertelt over de redding 
van haar gezin op 9 augustus, komt er een 
ietwat technisch relaas, waaruit blijkt dat zij 
de zaak, ondanks een vol gelopen zeiljacht, 
onder controle had. Totdat ze zichtbaar 
‘breekt’. “Ik denk dat ik nog steeds ontken 
dat wij gered zijn uit een voor ons uitzicht
loze situatie.”

En al snel daarna wisselt ze weer van onderwerp. 
“Wat de grootste indruk op mij gemaakt heeft, is 
de volledige onbaatzuchtigheid van de redding-
bootbemanning…” Als Wilhelmine, Jos Verveen en 
hun twee kinderen (8 en 7 jaar) met hun 5,5 meter 
lange zeiljacht in de smalle vaargeul voor Workum 
varen, meldt hun dochter zich. “Zij riep dat er wa-
ter in de kajuit stond. Maar omdat het hard waaide 
en er veel buiswater over kwam, besteedden wij 
daar weinig aandacht aan. Totdat zij niet veel later 
riep dat ‘het water echt naar binnen stroomde’. 
Vanachter het roer keek ik naar binnen en zag 
direct dat het goed mis was: het water klotste van 
de ene naar de andere kant.” 

Een ronddrijvend voorwerp had een gat in de romp 
geslagen. In no-time stond er 40 centimeter water 
in de kajuit. “Ik concentreerde mij op het varen, 
al was ons schip amper op koers te houden. Jos 
begon water te scheppen en richtte zich intussen 
op de kinderen; vooral onze dochter was in paniek. 
Wij vertelden dat er inderdaad iets loos was en 
dat er hulp zou komen. Die informatie deed haar 
zichtbaar goed, al hebben onze kinderen tot het 
moment van redding haast geen woord gezegd. 
Ze zaten tegen elkaar aan gekropen in de kuip, 
wachtend op wat komen ging.” Jos belde tot twee 
keer toe 112, maar kreeg geen antwoord. Dus bleef 
hij de melding herhalen, in de hoop dat de ander 
hem wel verstond. “Die onzekerheid was slopend. 
We hadden een noodmelding uitgezonden, maar 
hadden geen idee of er ook daadwerkelijk iemand 
zou komen.” Uiteindelijk duurde het wachten een 
kwartier. “In mijn ooghoeken zag ik de redding-
boot aan komen stuiven en riep mijn gezin toe dat 
het goed zou komen. Een paar minuten later kwam 
de Alida langszij en haalden voor mij wildvreemde 
kerels mijn kinderen van boord…” Wilhelmine stopt 
met praten. De opluchting over de redding van haar 
kinderen, emotioneert zichtbaar. “Niet veel later 
staan ook Jos en ik op de reddingboot. Van ons 
bootje blijft uiteindelijk weinig over.” 

In het bemanningsverblijf wordt het gezin opge-
vangen door de bemanning. “Op dat moment heb 
ik alles gewoon laten gebeuren. Maar achteraf 
realiseer ik mij pas hoe de bemanning zich over 
ons ontfermd heeft. Van één opstapper kwam een 
dochter langs. Dat bleek een uitkomst voor onze 
dochter. Een ander nam onze kleding mee naar huis 
om het in de droger te stoppen. En nadat zij ons 
een tijdje hadden geobserveerd, werden we uit-
genodigd bij één van de opstappers thuis. De soep 
was klaar…” Uren na de actie werd het gezin door 
een opstapper naar Stavoren gereden, om daar 
het wrak van hun schip te bekijken. “Nadat een 
ander deel van de bemanning naar ons scheepje 
was teruggegaan om zoveel mogelijk persoonlijke 
spullen in veiligheid te brengen. Daarbij kregen die 
jongens trouwens de schrik van hun leven: uit de 
kajuit klonk ‘mama mama’. Het bleek de pop van 
mijn dochter te zijn…” 

Wilhelmine is de redders van Hindeloopen dank-
baar. “Ik denk niet dat ik iets terug kan doen, an-
ders dan dat we natuurlijk donateur zijn geworden 
en dat ik hen wil laten merken hoe dankbaar wij 
zijn. Wat een bijzondere organisatie is de KNRM en 
wat een bijzondere mensen zijn dit.”
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FAMILIEBEDRIJF 
KNRMWie een blik werpt op de lijsten met vrijwilligers zal het meteen 

opvallen: er staan behoorlijk wat dezelfde achternamen op. Het lijkt 
wel of motivatie binnen families besmettelijk is. Vaders steken zonen 
aan, broers nemen hun broers mee, mannen halen hun vrouwen aan 
boord. Drie familiekoppels vertellen hoe dat zo gekomen is.

Op hun trouwfoto’s staan ze in 
de reddingboot van Ouddorp, op 
het strand en andere ‘KNRM-
locaties’. Niet zo raar, want 
zowel Annemiek Wissekerke als 
Patrick Flohil zijn opstapper. En 
dat hebben ze bepaald niet van 
een vreemde. Annemieks oom 
zit in de Plaatselijke Commis-
sie, Patricks broer en neef zijn 
ook opstapper, zijn oom was het 
jarenlang en zijn vader is 24 jaar 
schipper geweest. “Een groter 
voorbeeld dan je vader kun je niet 

hebben”, zegt Patrick (36), die 
in 2005, na zijn loopbaan bij de 
marine, in zijn vaders voetsporen 
trad.
Zijn vrouw, toen nog zijn vrien-
din, volgde drie jaar later. Anne-
miek (31), die een kapsalon heeft: 
“Ik ging altijd al mee als Patricks 
pieper afging. Op een gegeven 
moment begon ik mee te helpen 
met lanceren en schoonmaken. 
Na een tijdje vroeg de schipper of 
opstapper ook niet wat voor mij 
zou zijn.”

De open boten van Ouddorp 
zijn ‘echte mannenboten’, zegt 
Patrick, een opmerking waardoor 
Annemiek in de lach schiet. “Wij 
krijgen bakken met water over 
ons heen.” Een paar keer is het 
stel samen op een actie geweest. 
Annemiek: “Dat gaat goed hoor. 
Je leert van elkaar.” Patrick: “Wij 
zijn man en vrouw, maar aan 
boord zijn we bemanningsleden 
als ieder ander.”
Als kind trok het avontuurlijke 
van het reddingwerk Patrick het 

meeste aan. Dat doet het nog 
steeds, maar mensen helpen die 
in de problemen zijn is minstens 
zo belangrijk voor hem. Ook 
voor Annemiek maakt de mix 
van avontuur en mensen helpen 
het reddingwerk aantrekkelijk: 
“Het geeft een kick als die pie-
per gaat. En elke actie is weer 
anders. Bij windkracht 8 is het 
echt verschrikkelijk spannend. 
En mensen in nood zijn altijd blij 
dat je komt. Dat maakt het heel 
dankbaar werk.”

MAN EN VROUW
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Annemiek (derde van rechts) en Patrick (rechts) met hun familie.  
Op de rotsen de kinderen van Patricks broer.
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Cor Beugelsdijk en zijn zoon  
Peter werken niet alleen iedere 
dag samen in het constructiebe-
drijf van Cor in Noordwijker-
hout, ze zijn allebei ook nog 
eens chauffeur op de Seatrack, 
waarmee ze de reddingboot van 
Noordwijk de zee in lanceren.  
Ze kunnen goed met elkaar op-
schieten, dus al die uren in elkaars 
gezelschap is verder geen punt.  
Er is maar een nadeel, zegt Cor: 
“Als er een alarm is, laten we alle-
bei onze spullen uit onze handen 
vallen en staat mijn vrouw er hier 
alleen voor.”
Af en toe, als er te weinig opstap-
pers zijn, gaan Cor (48) en Peter 
(22) mee met een actie op zee. 
Een van die acties, samen met 
zijn vader, zal Peter altijd bijblij-

ven. “Een meisje was afgedreven 
op haar luchtbed. Dat had geen 
vijf minuten langer moeten 
duren.” Vader en zoon Beugels-
dijk zijn niet van die zeebonken, 
zoals Peter het uitdrukt. Met 
hun technische achtergrond 
zijn ze vooral geïnteresseerd in 
het onderhoud van het materi-
eel. “Daar heb ik gevoel voor”, 
zegt Cor. “Ik hoor elk piepje en 
kraakje dat er niet hoort te zijn.” 
Zijn ervaring in Noordwijk komt 
hem mooi van pas, want ook met 
zijn bedrijf komt hij steeds vaker 
in touw voor de KNRM, bij het 
onderhoud van de Seatracks en 
bootwagens van andere stations. 
En daarmee zijn Cor en Peter dé 
onderhoudsspecialisten van het 
rollend KNRM-materieel.

“Machtige verhalen”, vond de 
jonge Tjerk de Jong het. Als red-
ders aan de wal ontvingen zijn 
ouders De Reddingboot en de 
verhalen over het reddingwerk die 
hij daarin las boeiden hem zeer. 
Later maakte Tjerk (52) kennis 
met de schipper van de redding-
boot in Harlingen. Die kon nog 
wel een mannetje gebruiken. “Ik 
mocht een keer mee, ’s avonds in 
het donker, in de Abt, de kleine 
rubberboot. Ik ben nooit meer 
weggegaan.” 
Tjerk is opstapper sinds 1990. Al 
snelde rolde zijn broer Jelle (49) 
ook in het reddingwerk. “Als 
Tjerk in de zomer met vakantie 
ging, nam ik zijn pieper over, als 
reserveopstapper”, vertelt Jelle, 
die in 1994 volwaardig opstap-
per werd. Jelle, die tegenwoordig 
docent geweldbeheersing bij de 
politie is, zat destijds in de uitvoe-

rende dienst van de politie. “Een 
belangrijk deel van het politie-
werk is hulpverlening. Daardoor 
sprak de hulpverlening op het 
water me aan. Je wilt toch men-
sen helpen in moeilijke situaties. 
Daarnaast is het natuurlijk ook 
een beetje avontuurlijk – dat trekt 
me ook aan.”
De gebroeders De Jong werken 
bij de KNRM niet zo veel samen. 
Tjerk is de technische man, die 
veel onderhoud verricht aan het 
botenhuis; Jelle is goed in organi-
seren en verzorgt onder meer de 
catering. Maar ook als ze samen 
een actie hebben speelt de fami-
lieband niet echt, zegt Tjerk. “We 
zijn gewoon twee bemanningsle-
den. Tegelijkertijd is de KNRM 
een soort surrogaatfamilie, zeker 
in de zomer; met soms wel vijf 
acties per week zie je de groep zó 
vaak. Dat schept een band.”

VADER EN ZOON

BROER EN BROER

Tjerk (links) en Jelle hebben bij de 
KNRM ieder hun eigen taak.

Peter (links) en Cor 
werken erg veel samen.
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KOOPMANSDANK 
STATION NEELTJE JANS 
Lengte  18,8 meter

Breedte  6,1 meter

dIePgAng 1,05 meter

Vermogen 2.000 Pk

SneLHeId 32 knoPen

oPnAmeCAPACIteIt geredden 120

IndIenStSteLLIng 2001

KALENDER
De Koopmansdank behoort tot de Arie Visser-klasse. Boten in 
deze klasse zijn de grootste boten uit de vloot van de KNRM. In 
2001 werd de Koopmansdank gedoopt, nadat deze kon worden 
gebouwd dankzij een schenking van de heer M. Pon. Deze prachtige 
actiefoto en nog veel meer spectaculaire beelden zijn te zien op de 
KNRM-kalender 2012.
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OP BEZOEK OP URK
EIGENZINNIGE EILANDERS

Zelfs het vuurtorenlicht 
op Urk draait linksom, 
terwijl dat in de rest 
van Nederland bij alle 
vuurtorens rechtsom is. 
“Urk was tot 1939 een 
eiland en linksom was toen 
een betere route naar de 
haven. Het vuurtorenlicht 
wenkte je als het ware 
naar binnen”, verklaart 
opstapper Albert Dirk Post 
deze eigenaardigheid.

Een bezoek aan reddingstation 
Urk is in meerdere opzichten 
bijzonder. Met slechts veertien 
man bemannen de eigenzinnige 
Urkers twee boten met opmer-
kelijke namen: de Kapiteins 
Hazewinkel en de Willemtje. De 
eerste is een grote gesloten boot 
van de Johannes Frederik-klasse, 
geschonken door de Groningse 
familie Hazewinkel. Deze familie 
kende verschillende kapiteins, 
vandaar de meervoudsvorm. En 
‘Willemtje’ was de naam van de 
vrouw van Ome Jan. Naar haar 
werd de RIB genoemd.”
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URKER OEFENAVOND:  
TREINTJE, LICHTKRING EN 
BOMMETJE, MAAR VERDER  
HEEL SERIEUS.

BIJZONDER
Station Urk bestaat pas sinds 
1966. De nu 95-jarige ‘Ap-
pie Snel’ toog destijds naar het 
hoofdkantoor van de toenmalige 
KNZHRM om de directie te 
overtuigen dat station Nijkerk 
moest worden verplaatst. “Nijkerk 
kwam achter de dijken van de 
nieuwe polders te liggen. Dus ver-
plaatsing naar Urk was logisch”, 
vertelt schipper Dirk Korf, al 22,5 
jaar bij de KNRM. “Inderdaad, 

mijn halve leven. Ik werd opstap-
per nadat ik tijdens een oefening 
een keer door Sip Wiebenga 
(voormalige directeur KNRM, 
red.) uit het water ben gehaald.”
‘Urk’ is in tal van opzichten 
bijzonder. Zo hebben ze de enige 
gesloten reddingboot op het IJs-
selmeer. Met Caterpillars terwijl 
de rest van de KNRM met MAN-
motoren vaart. Op één ‘vreemde’ 
na is de volledige bemanning 
geboren Urker. De gemiddelde 

leeftijd van de bemanning is 
dertig, opmerkelijk jong. Allen 
zijn in meer of mindere mate ker-
kelijk. “Vrouwen hebben we nog 
niet in ons midden mogen verwel-
komen. Marijke is de eerste”, 
grapt plaatsvervangend schipper 
Willem Hoekstra, wijzend op de 
fotografe.
Natuurlijk kent Urk nog steeds de 
eilandmentaliteit van ‘we lossen 
het hier zelf wel op’. Hulp ‘van de 
wal’ inroepen doen ze niet graag. 

Elkaar helpen des te meer. Bij 
grote zoekacties komen er allicht 
Urkers spontaan aanzetten met 
soep, broodjes en koffie. Schipper 
Klaas Post van een particulier Ur-
ker bergingsbedrijf doet de kleine 
reparaties aan de KNRM-boten. 
“Klaas neemt ons veel werk uit 
handen. Hij is met zijn Tornado 
vaak sneller dan wij en daar zitten 
we helemaal niet mee. Nu rukken 
we vijftig tot zestig keer per jaar 
uit. Dat zou zonder Klaas  
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URK
“HET MOETEN AANPAKKERS ZIJN”

misschien wel drie keer zo veel 
zijn”, zegt schipper Korf. “Dat zou 
mijn baas minder leuk vinden.”

JONGE HONDEN
Korf ziet zijn bemanning vaker 
dan zijn eigen broers. Het clubje 
is hecht. Tijdens deze oefenavond 
zijn ze er bijna allemaal. De mees-

ten in Urker KNRM-shirts. Even 
later liggen ze bijna allemaal in 
het water bij een oefening met een 
reddingvlot. Dollend als een stel 
jonge honden. Erin en eruit, een 
treintje, de lichtkring en zelfs het 
‘bommetje’ ontbreekt niet. Een 
lichtkring? “Dan hou je elkaar 
vast in een ruime cirkel. En dan 
naar het midden toe met de benen 

spetteren in het water. Door het 
bruisende en opspattende zee-
water ben je in het donker goed 
zichtbaar vanuit de lucht”, legt 
Hoekstra uit.

WILLEMTJE VOORUIT
De lucht boven het IJsselmeer op 
deze windstille zomerse avond 
kleurt oranje, want alle rook-
potten en fakkels uit de dinghy 
worden afgestoken. Het afge-
keurde oefenvlot zelf wordt aan 
het einde van de oefening aan alle 
kanten lekgestoken en verdwijnt 
in de vuilnisbak. “Een van ons 
keurt die dingen beroepshalve. Af-
gekeurde vlotten hebben we dus 

ruimschoots tot onze beschikking. 
En vuurwerk ook”, lachen de 
mannen als we op volle snelheid 
terugrazen naar de haven. 
De vraag rijst of zo’n grote geslo-
ten boot eigenlijk wel nodig is op 
het IJsselmeer. En of twee boten 
niet een beetje veel is. “De ‘Kapi-
teins’ was tot 2008 gestationeerd 
in Hoek van Holland. Die hebben 
we hier echt wel nodig. Op de 
route tussen de Houtribsluizen 
en Lemmer passeren tientallen 
binnenvaartschepen per dag. 
Vooral bij de Rotterdamse Hoek 
tussen Urk en Lemmer kan het 
behoorlijk tekeergaan bij noord-
westenwind. Met een grote boot 
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hebben we dan gewoon meer 
mogelijkheden. We sturen de 
Willemtje vooruit voor het redden 
van de mensen. En de grote boot 
komt erachteraan om desgewenst 
te slepen, te blussen of voor medi-
sche hulp”, vertelt Dirk. “Het zou 
wel fijn zijn als de zeeradar wordt 
vervangen door een rivierradar. 
Daar zie je meer op.”

THUISFRONT 
De KNRM is onze ‘afwijking’ 
grapt Albert Dirk Post. In beman-
ningsverblijf Cornelis Hoefnagel 
aan de Evert Bakkerkade (ver-
noemd naar twee vissers die in 
een ver verleden door de Duitse 

koning Wilhelm werden on-
derscheiden wegens het redden 
van een Duitse bemanning), 
vertelt Post, onder het genot van 
zelfgebakken frikadellen, na afloop 
van de oefening met smaak over 
zijn passie. “Thuis zijn ze niet altijd 
blij. Als andere gezinnen in de zon 
liggen te bakken, gaat mijn pieper 
regelmatig af voor een jachtje dat 
hulp nodig heeft. Bij de selectie 
van nieuwe vrijwilligers checken 
we heel goed hoe het thuisfront 
erover denkt”, zegt hij. “En het 
moeten ‘aanpakkers’ zijn. ‘Af-
wachters’ kan ik niet gebruiken”, 
vult schipper Korf aan.
 

“BIJ DE SELECTIE VAN NIEUWE 
VRIJWILLIGERS CHECKEN WE 
HEEL GOED HOE HET THUISFRONT 
EROVER DENKT”
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Het Slijkgat is een ondiep gat. Als wind en zeegang 
toenemen, wordt de geul al snel gevaarlijk vaarwater door 
brekers en grondzeeën. Plaatsvervangend schipper Arnold 
Keijzer legt uit hoe je veilig binnenkomt. 

Het Slijkgat ligt tussen de Room-
potsluis, 25 mijl naar het zuid-
westen, en de Nieuwe Waterweg, 
10 mijl noordelijker. Dit zeegat 
is de noordelijke toegang tot de 
Hollands-Zeeuwse delta. De 
betonde geul, van uiterton SG tot 
de Goereese Sluis in de Haring-
vlietdam, is 8 mijl lang. 

VERZANDING
Officieel houdt baggerschip Deo 
Gloria de diepte op 5,5 meter bij 
LAT (Lowest Astronomical Tide) 
over 100 meter breedte. Maar door 
voortdurende verzanding is dat 
op wisselende plekken heel veel 
minder. Stellendammer viskotters 
moesten afgelopen winter uitwij-
ken naar andere havens. In mei dit 
jaar nog liepen jachten in de geul 
vast bij de SG 5 en de SG 8. 
Bij hoge zee breken golven naast de 
geul op de ondiepte Hinder. Zwaar 
van opgewerveld zand en schelpen 
kan zo’n grondzee doorlopen in 
de geul en een jacht of visboot plat-
slaan of van koers duwen.
De vraag is altijd: kunnen we veilig 
het Slijkgat binnen? Arnold Keij-
zer, plaatsvervangend schipper van 
KNRM-station Stellendam weet er 
alles van.

VEILIG AANLOPEN VAN  
 HET SLIJKGAT

IN VEILIGE HAVEN STELLENDAM

“Dieptes in het Slijkgat veranderen 
onregelmatig en de baggeraar loopt 
achter de feiten aan. Of je nou 
binnenloopt of door de sluis naar 
zee gaat, vraag vooraf bij Post Oud-
dorp – dat is de zeeverkeerscentrale 
op de vuurtoren van Ouddorp 
(marifoonkanaal 25) - informatie 
over de dieptes. De vuurtoren-
wachter vertelt je waar je de rode 
of groene kant of juist het midden 
moet houden.”

GRONDZEEëN
“Bij harde zuidwestenwind heb je 
nog een beetje beschutting van de 
Ooster en misschien geeft de 2e 
Maasvlakte wat luwte bij noor-
denwind. Maar vanaf windkracht 
6 à 7 tussen west en noord heeft 
een jacht in het Slijkgat niks te 
zoeken, zeker niet als het al langer 
uit die richting waait. Ook niet bij 
hoge deining doordat het elders 
op de Noordzee heeft gestormd. 
En al helemaal niet bij laagwater of 
afgaand tij. 
Vraag Post Ouddorp naar de 
golfhoogte. Tussen 20.00 en 08.00 
uur word je doorgeschakeld naar 
Verkeerscentrale Vlissingen, die 
geeft dan de laatste uitlezing. Vanaf 
een golfhoogte van 1,5 meter loopt 

een jacht al risico, want dan zitten 
er altijd golven van 2,5 meter tus-
sen en die kunnen flinke klappen 
uitdelen. 
Loop binnen over de vloed. Die 
heb je mee vanaf 3 uur voor tot 
1 uur na hoogwater Hoek van 
Holland. Let op, de stroom zet dan 
naar de rode kant. Kijk vaak naar 
de boeien achter je om te zien of je 
nog goed in de geul zit.”

Arnold Keijzer, plaatsvervangend 
schipper van KNRM-station Stellen-
dam: “Vanaf windkracht 6 à 7 tussen 
west en noord heeft een jacht in het 
Slijkgat niks te zoeken.´

ADVIEZEN 
VAN ARNOLD KEIJZER

•  Blijf weg uit het Slijkgat bij 
krachtige wind of meer uit 
het noordwestkwadrant en bij 
deining.

•  Vraag altijd bij Post Ouddorp 
(08.00-20.00 uur, kan. 25) of 
Verkeerscentrale Vlissingen 
(20.00-08.00 uur) naar golf-
hoogte en dieptes.

•  Kom binnen over de vloed, 
liefst rond hoogwater.

•  Houd bij zeegang de luiken 
dicht, de motor aan en blijf 
aangelijnd.

•  Let op het stroomverzet.

STELLENDAM
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Houd bij zeegang zo lang 
mogelijk diep water, kom 
binnen door het eerste  
rood-groene poortje. Grondzeeën vanaf 6 Bft 

tussen west en noord

Vraag  naar golfhoogte 
bij Post Ouddorp, 
marifoonkanaal 25
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‘ALLES STAAT OF VALT 
MET OEFENEN’
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Opstapper op een reddingboot word je niet zomaar. Je moet een 
opleidingstraject volgen en bereid zijn veel te oefenen. De KNRM biedt 
daarvoor een gestructureerd programma. Op de stations coördineert 
een commissielid de opleidingen en oefeningen. “Alles staat of valt met 
oefenen”, zegt Hans-Peter Weterings van KNRM-station Den Helder.

In het dagelijks leven is Hans-
Peter marineofficier. Hij staat aan 
het hoofd van haven- en sleep-
dienst en is rijkshavenmeester. 
Zijn werkplek in de verkeerspost 
Den Helder ligt op steenworp 
afstand van het KNRM-station 
en de reddingboot Joke Dijk-
stra. Wel zo praktisch, want 
Hans-Peter is opstapper. Ook 
is hij als plaatselijk commissie-
lid van de KNRM coördinator 
voor het opleiden en oefenen 
(COO). “Ongeveer de helft van 
de KNRM-opstappers in Den 
Helder werkt bij de Marine”, 
vertelt Hans-Peter. “Er is een 
gezonde wisselwerking tussen 
de Marine en de KNRM, wij 
gebruiken elkaar als oefenobject. 
Het is voor ons simpel om met 
een bemanning van een marine-
sleepboot te gaan oefenen of een 
helikopter op te roepen. Hierin 
verschilt ons KNRM-station van 
andere reddingstations.”

GEDEGEN  
OPLEIDINGSTRAJECT
De KNRM heeft zelf opleidin-
gen ontwikkeld, zoals Bridge Re-
source Management (BRM) en 
On Scene Coordinator (OSC). 
BRM komt van oorsprong uit de 
luchtvaart en is door de KNRM 
‘vertaald’ naar de situatie aan 
boord van reddingboten. Simpel 
gezegd leer je in deze cursus hoe 

je de juiste mensen op de juiste 
plek aan boord zet en goed laat 
samenwerken. Een on scene 
coördinator is centrale contact-
persoon op het water tijdens een 
reddingactie met verscheidene 
schepen. Deze opleiding heeft 
de KNRM ontwikkeld om te 
voldoen aan internationale 
wetgeving. Sinds anderhalf jaar 
bestaat de opleiding tot SAR-
liaison (SAR staat voor Search 
and Rescue). Een SAR-liaison 
neemt zitting in een crisisteam 
dat bij een groot ongeluk zowel 
de hulpverlening op het land als 
op het water coördineert. De 
SAR-liaison vertegenwoordigt de 
Kustwacht en brengt deskundig-
heid in over reddingen op het 
water. Het bevordert een snelle 
afstemming en communicatie. 
Bovenstaande voorbeelden 
maken duidelijk hoe veelomvat-
tend het opleidingspakket van de 
KNRM is.
Hans-Peter: “Het is de verant-
woordelijkheid van de plaatse-
lijke commissie om ervoor te 
zorgen dat al onze opstappers 
hun opleidingen volbrengen. 
We houden op ons station bij 
wie welke papieren heeft. Als het 
hoofdkantoor in IJmuiden een 
opleiding aankondigt, bekijken 
de schipper en de commissie-
leden wie van ons station deze 
cursus moet volgen.” Hoogte-

punt voor iedere opstapper in 
opleiding is de zogenaamde 
SAR Craft Operations Training 
in Stonehaven, Schotland. Een 
intensieve week vol praktijk en 
theorie, die als afronding van de 
eerste opleidingsfase geldt. 

VEEL EN VAAK OEFENEN
Naast de parate kennis tellen 
praktische vaardigheden zwaar 
aan boord van een reddingboot 

en dus oefenen de KNRM-
redders veel en vaak. De KNRM 
heeft daar een oefenmethodiek 
voor ontwikkeld waarin drie 
factoren centraal staan: werkom-
geving, materieel en vaardigheid. 
De werkomgeving betreft alle 
plaatsen en omstandigheden 
waarin KNRM-redders werken. 
Het materiaal omvat alle ‘gereed-

lees verder op pagina 26
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‘OPLEIDINGSPLAN HEEFT GOEDE OPBOUW’
Wiebe Wester is plaatsvervangend schipper op de Joke Dijkstra. 
Ook hij is marineman, momenteel werkzaam bij de duikdienst. 
“De opleidingen zijn heel belangrijk; ze kosten geld, maar 
zijn onontbeerlijk. Omdat ik door mijn werk al een nautische 
achtergrond had, kreeg ik vrijstelling voor een aantal cursussen. 
De opleidingen die ik wel heb gedaan, zijn nuttig om mijn 
functie van plaatsvervangend schipper goed uit te voeren. Een 
cursus die ik nog wil doen is de eerste opvang van vrijwilligers 
na een ingrijpende gebeurtenis of traumatische ervaring. Het 
opleidingsplan van de KNRM heeft een goede opbouw. Je begint 
simpel en werkt naar een eindsituatie waarin je verantwoording 
kunt dragen.”

schap’, van schroevendraaier 
tot schip. De vaardigheden van 
de KNRM-bemanningsleden 
spreken voor zich. Deze drie 
factoren zijn de pijlers voor  
KNRM-hulpverlening en 
bepalen de kwaliteit ervan. Elke 
oefening is op deze pijlers geba-
seerd en kent een vaste cyclus: 
voorbereiden, oefenen, nabe-
spreken en verbeteren. Oefenen 

volgens deze cyclus brengt het 
niveau van de hulpverlening van 
goed naar beter. 
“Alles staat of valt met oefenen,” 
zegt Hans-Peter, “want als je 
eenmaal een echte actie moet 
uitvoeren, dan moet je er klaar 
voor zijn. Elke maandag hebben 
wij onze vaste oefenavond. We 
werken aan de hand van een 
oefenlijst. Daarop staan cate-

gorieën: veiligheid, navigatie, 
techniek, communicatie, Search 
and Rescue en hulpverlening, 
en tot slot de categorie overig. 
De oefeningen variëren van man 
overboord-acties, helikopteras-
sistentie en brand blussen tot 
navigeren in het donker en het 
maken van zoekslagen. Het is 
geen spelevaren, het is serieus 
oefenen. We verspillen geen tijd 
en geld. We vinken op de lijst af 
wie welke oefening heeft gedaan. 
Een opstapper bereidt zo’n oefe-
ning voor en hij wordt beoor-
deeld door de plaatsvervangend 
schipper en een commissielid 
dat als opstapper meegaat. Ik 
zet als COO deze oefenschema’s 
voor maandagavond op en werk 
twee, drie maanden vooruit. Be-
halve op deze maandagavonden 
oefenen we ook wel op andere 
momenten, bijvoorbeeld op 
zaterdagochtend. En er is stee-
vast een hoge opkomst, waaruit 
telkens weer blijkt hoeveel de 
vrijwilligers over hebben voor 
het reddingwerk.”

fo
to
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o

m
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n
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ER WORDT GEREGELD GEOEFEND 

MET DE KUSTWACHT
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ELKE DONATIE MAAKT 
EEN REDDER WIJZER
Iedere opstapper is verplicht cursussen en 
opleidingen te doen. Dat is noodzakelijk voor 
hun eigen veiligheid, maar vooral voor die van de 
mensen die zij helpen en/of redden. Want weten 
wat je moet doen als het écht spannend wordt, 
leer je door opleiding en ervaring. 

• EHBO en AED € 350,-
• Vaarbewijs € 100,-
• Operationele vaardigheden € 150,-
• SAR Craft Operations € 2.400,-
• Maritieme communicatie € 1.000,-
•  HUET (Helikopter Underwater Escape  

training) € 450,-
• Bridge Resource management € 700,-
• Radarwaarnemer € 700,-
• Theorethische Kustnavigatie € 150,-
• Techniek voor SAR-schepen € 900,-
• Motortechniek € 100,-
• On Scene Coördinator € 700,-
• SAR Liaison € 50,-
•  Opvang na traumatische  

gebeurtenis € 300,-

EEN GREEP
UIT DE OPLEIDINGEN

HELP 
ONS MET UW 
ExTRA GIFT!

U kunt gebruik maken 
van de bijgesloten 

acceptgiro

Oefening KNRM en 
hulpdiensten.
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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’.

INFORMATIE
GIRO 26363
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RINUS IN JUNIOR
In het schooljaar 
2011/2012 speelt Rinus 
Redder een hoofdrol 
in de strippagina van 
het maandblad Junior 
(National Geographic) 
dat vooral door tieners 
wordt gelezen. De strip 
ondersteunt de actie 
van de KNRM om meer 
bekendheid te geven 
aan het werk van red
ders op het water. Via 
de website www.knrm.
nl/kids is een spreek
beurt of schoolpakket 
te bestellen en is een 
film over het werk van 
de KNRM te bekijken. 
Het stripverhaal wordt 
maandelijks aan de 
website toegevoegd. 
De schoolcampagne 
wordt mogelijk ge
maakt door een donatie 
van het Helden der Zee
Fonds Dorus Rijkers. 



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

Beste mensen,
Met grote belangstelling tracht ik de mij toegezonden verslagen 
te lezen. Dat lukt maar gedeeltelijk omdat ik als partieel kleu-
renblinde man veel tekst niet kan lezen. Vooral de oranje kleur 
(volgens mijn echtgenote) op wit is niet tot nauwelijks te lezen. 
Er is in de samenleving gelukkig steeds meer begrip – en worden 
aanpassingen gedaan – voor mensen met een beperking. Helaas 
gebeurt dit nog maar hoogst zelden in het geval van kleuren-
blindheid (waar toch een niet gering deel van de bevolking door 
gehinderd wordt). Ik begrijp dat een verslag aantrekkelijker is om 
te lezen wanneer het in meerkleurendruk verschijnt, maar wellicht 
is het mogelijk dat toch anders te doen? Uit oogpunt van kostenbesparing is het misschien een idee om 
de verslagen digitaal te publiceren. Veel lezers zijn immers in het 
bezit van een computer.

U veel sterkte toewensend bij uw belangrijke werk, met hartelijke 
groet,
G. R. 

Geachte heer R.,
Uiteraard doen wij ons uiterste best om de artikelen in De Red-
dingboot voor iedereen zo leesbaar mogelijk af te beelden. We 
kennen het probleem van de leesbaarheid van oranje teksten op 
een witte achtergrond. Omdat de kleur oranje tot de ‘huisstijl’ van 
de KNRM-uitingen behoort, treft u deze kleur regelmatig aan bij 
koppen en tussenkoppen. ‘Lopende’ teksten drukken wij in ver-
band met de leesbaarheid zo veel mogelijk af in zwart. Daar hoeft 
u dus geen letter van te missen! En wat het digitaal publiceren van 
de verslagen betreft: u kunt ook veel reddingrapporten terugvin-
den op www.knrm.nl onder de button ‘logboek’.
De redactie

Geachte redacti
e,

Op 31 juli liepen
 wij met onze zeilboo
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 uur vast op 

de kleidam in de Oosterschelde. T
oen we niet los kond

en komen, hebben 

we ’s nachts hul
p ingeroepen v

an de KNRM. Wij willen uw organisatie - 

en de bemanning van de 
‘Harder’ in het b

ijzonder - graa
g bedanken vo

or 

de geboden hu
lp. 

Het belangeloos
 klaarstaan voo

r een vastgelop
en jacht, ook m

idden in de 

nacht, lijkt van
zelfsprekend m

aar is dat allee
n maar doordat be

manning 

en KNRM hulpverlening 
als vanzelfspre

kend beschouw
en. Dat wisten we 

altijd al (we lezen De Reddingboot
 elke keer van 

A tot Z), maar die we-

tenschap krijg
t een bijzonde

re betekenis a
ls je zelf hulp 

moet inroepen 

en die hulp bel
angeloos en og

enschijnlijk uit
 het niets opdu

ikt.

Als blijk van dan
k voor de aan 

ons verleende 
hulp hebben w

ij een extra 

bijdrage van €
 500,- gestort ten

 gunste van de
 KNRM.

Met vriendelijke
 groet, 

W. en M. Z.

Beste KNRM,

Mijn naam is Robin van den Hoek en ik word volgende 

week tien jaar. Ik zit in groep 5 
en heb op scho

ol 

mijn spreekbeurt 
gehouden over d

e KNRM. Mijn juf 

vond het een he
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eurt en ik kreeg
 een 

8½. Dank jullie wel dat ik spullet
jes van jullie he

b 

gekregen voor m
ijn spreekbeurt.

Robin te K.



‘DE MOOISTE MANIER OM  
MENSEN TE HELPEN’
Marco van Kruiselbergen, chauffeur KustHulpVerlening-truck op reddingstation 
Scheveningen: “Geld storten voor goede doelen en dergelijke vind ik allemaal 
hartstikke goed, maar toch is er geen mooiere manier om mensen te helpen dan 
met reddingwerk. Ik wilde in principe wel opstapper worden, maar toen ik begon 
was er een tekort aan chauffeurs. Dat bleek ontzettend leuk werk te zijn. Naast 
het assisteren bij reddingacties  heeft de KHV-truck veel werk op het strand en in 
de duinen. Soms moeten we helpen bij de zoektocht naar een vermist kind. Als je 
dat kind dan weer kunt herenigen met de ouders dan weet je weer waar je het 
allemaal voor doet.”

DE VRIJWILLIGER 



BESTEL NU  
Wilt u de kerstkaarten 

tijdig in huis hebben, dan 
raden wij u aan vóór  

1 december te bestellen. 
Bestellen kan via  

www.knrm.nl. Klik voor  
de producten op de 
banner ‘Kerstactie’.

Kalender 2012
Foto: Arie van Dijk

KNRM • Postbus 434 • 1970 AK • IJmuiden T 0255 54 84 54 • www.knrm.nl

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Volle maan 
Nieuwe maan

JANUARI
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KNRM-KERSTACTIE 2011
Behalve kerstkaarten biedt de KNRM een kalender en een 
jaarwimpel aan. Bestel nu, want de artikelen worden maar  
één keer per jaar aangeboden! 

GRATIS BIJ UW BESTELLING
KALENDER ExTRA

Iedereen die een product uit de KNRM-kerstactie 
bestelt, ontvangt gratis de traditionele kleine kalender 

van de KNRM, waarop de maanstanden vermeld 
staan. Erg handig voor aan boord! 

Afmeting 10 x 21 cm 

JAARWIMPEL 2012  
Met de jaarwimpel toont u zichzelf een trouwe 

sympathisant van de Redding Maatschappij.
Laat uw kans dus niet voorbijgaan en hijs de 

KNRM in top!  
Afmeting 35 x 50 cm. 

Prijs: € 9,95

VERZAMELBAND  
De Reddingboot wordt door 
veel Redders aan de wal bewaard. 
Omdat het magazine sinds twee jaar 
een ander formaat heeft, biedt deze 
verzamelband ruimte voor twaalf 
nummers van het  nieuwe formaat.

Prijs: € 17,50

KERSTKAARTEN 
De KNRM-kerstkaarten worden aangeboden per dozijn. 
Prijs per dozijn is € 8,50 (incl. enveloppen en verzendkosten). 
Voor wie alle afbeeldingen mooi vindt en moeilijk kan 
kiezen, is het gemengd dozijn een uitkomst. In een dozijn 
‘gemengd’ zitten van elke afbeelding drie kaarten.  
Afmeting: 13 x 16,5 cm.

Prijs per dozijn: € 8,50

JAARKALENDER 2012 
Voor 2012 brengt de KNRM een jaarka-
lender uit met een maandelijks calendarium 
en ruimte voor aantekeningen. Elke maand 
toont een spectaculaire of sfeervolle foto van 
reddingboten in actie.  
Afmeting opengevouwen: 29,7 x 42 cm.

Prijs: € 7,50

BesTel NU OP WWW.KNRM.Nl!


