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

rijdende reclame 
Jansen Transport uit Urk laat wel op een heel bijzondere manier zien 
dat ze de KNRM een warm hart toedragen. Een van hun trucks in koel- 
en vriestransport, die dagelijks tussen Urk en IJmuiden heen en weer 
rijdt, is recentelijk voorzien van foto’s van hun ‘eigen’ KNRM-station 
Urk. De reddingboten Kapiteins Hazewinkel en Willemtje en een 
aantal portretten van KNRM-vrijwilligers sieren de vrachtauto. Eerder 
al reed er een truck van Jansen Transport rond met een enorme KNRM-
sticker, maar die besloeg alleen de achterkant. 
Hans van Lenten, mede-eigenaar bij Jansen Transport en opstapper 
bij station Urk, was een van de initiatiefnemers van de ‘KNRM-truck’: 
“Wij dragen de KNRM een warm hart toe en toen de oude truck met 
de KNRM-achterkant sleets begon te raken, vonden we dat we iets 
nieuws moesten bedenken. Dat werd deze. Ik hoop dat veel mensen 
even een SMS’je sturen naar de KNRM en zo een donatie doen.”

kinderen voor de knrm

De voorzitter van de KNRM in Huizen, Jos 
Verdier, nam de cheque dankbaar in ont-
vangst: “Een geweldig bedrag, maar ik vind 
het vooral geweldig dat kinderen al op zo’n 
jonge leeftijd laten zien dat ze iets voor an-
deren overhebben.” De school besloot voor 
de KNRM te lopen door een spreekbeurt 
die de dochters van bemanningsleden Huub 
Bustin en Jan-Hein Kolk hadden gehouden 
over de KNRM. Een organisatie met vrijwil-
ligers die kosteloos mensen helpen op het 
water en daarvoor geen subsidie krijgen, dat 
sprak de school erg aan! Voor de sponsor-
loop had station Huizen twee boten op het 
schoolplein gezet. De ouders hadden eten 
gekookt waarvan de opbrengst ook naar de 
KNRM ging. Voor het overhandigen van de 
cheque mochten 25 kinderen op bezoek bij 
het reddingstation. 

Basisschool De Tweemaster in Huizen houdt elk jaar een sponsorloop voor een goed doel. 
Dit jaar was dat de KNRM. De kinderen en hun ouders wisten € 12.000 bij elkaar te brengen. 

Postbus 434
1970 AK IJmuiden

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Wie is toch die redder aan wal?

Is het adres of de tenaamstelling onjuist? Of gaat u binnenkort verhuizen?

Vul dan a.u.b. onderstaande coupon in en retourneer het volledige pakket,

of knip de bon uit en stuur in een envelop naar:
KNRM, antwoordnummer 507, 1970 WB IJmuiden. Bij voorbaat dank!

ADRESWIJZIGING
Naam: heer/mevrouw

Donateurnummer

Oude adres

Nieuwe adres
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hartelijk 
dank
Een overweldigende respons! Dat was 
de reactie van de Redders aan de wal 
op de vraag om hun mening over de 
KNRM. Veel ingevulde enquêtes, maar 
ook brieven met op- en aanmerkin-
gen voorzien van kritische noten en 
hartverwarmende bemoedigingen 
kwamen terug op kantoor in IJmuiden.  
Met de informatie uit de ruim  
13.000 volledig ingevulde enquête- 
formulieren kan de KNRM bijvoor-
beeld de kwaliteit van communicatie 
over preventie verbeteren. 
Het is misschien niet effectief om een 
kitesurfer te benaderen met informa-
tie over hoe je veilig moet varen met 
een zeilboot. Bovendien zal een kiter 
de informatie op een andere manier 
aangeleverd  willen krijgen. Het ver-
krijgen van inzicht in het diverse type 
mensen en hun belevingswereld is 
voor de KNRM van zeer groot belang. 
De kans dat het wederzijds begrip 
tussen de watersporter en de KNRM 
groter wordt naarmate we elkaars taal 
beter spreken is absoluut aanwezig. 
Elkaar kennen en begrijpen is het 
uitgangspunt om de Redders aan de 
wal op de juiste wijze te informeren, 
maar ook de preventieve taak van 
de KNRM te verbeteren. Door betere 
voorlichting mogelijk ook het aantal 
incidenten terugdringen is daarbij een 
mooie doelstelling.

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. 

loffelijke initiatieven

Postbus 434
1970 AK IJmuiden

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Wie is toch die redder aan wal?

Is het adres of de tenaamstelling onjuist? Of gaat u binnenkort verhuizen?

Vul dan a.u.b. onderstaande coupon in en retourneer het volledige pakket,

of knip de bon uit en stuur in een envelop naar:
KNRM, antwoordnummer 507, 1970 WB IJmuiden. Bij voorbaat dank!

ADRESWIJZIGING
Naam: heer/mevrouw

Donateurnummer

Oude adres

Nieuwe adres

J.H.M. Schellen, Lith, € 200 (gift bij 40-jarig huwelijk)  Bootvisvereniging ZW-Nederland, 
€ 500 (extra donatie i.v.m misbruik KNRM-diensten door sportvisser)  Mw. C.L. van der 
Vaart-Bredius, Vlissingen, € 750 (ingezameld bij feestje in Zeeland)  Firma BijZonder, 
Lelystad, € 591,25 (niet in rekening gebracht arbeidsloon)  Mw. E.C. Zwart, Utrecht,  
€ 500 (80ste verjaardag)  Dhr. S. Neeleman, Nieuwe-Tonge, € 270 (75ste verjaardag)  
Dhr. N.C.H. Braak, Winkel, € 500 (kleine paaskermis)  Mw. A.M. Bloemers, Scharwoude, 
€ 300 (60ste verjaardag)  Mw. C. van Waardenberg, Hellevoetsluis, € 325 (feest)  Mw. 
H.A.Kiekens-Kamp, Den Haag, € 305 (65ste verjaardag)  Piet Redert BV, Stellendam,  
€ 39,35 (orgelman op vlaggetjesdag)  Mw. J.F.C.Tschopp-Ornée, Maarn, € 500 (80ste 
verjaardag)  Dyna Vision/Dhr. T. Versnel, Wassenaar, € 350 (afscheidsfeest collega’s)  
Dhr. J. Bremer, Ulrum, € 289,57 (overheidsjubileum)  Dhr. S. Hollander, Wassenaar, 
€ 600 (90ste verjaardag)  Dhr. G. Glijnis, Houten, € 750 (50ste verjaardag)  Dhr. E. 
Hoogenboom, Hillegom, € 75  (40-jarig huwelijksfeest) Firma Verhoef Access Technology,
Schiphol Rijk, € 720 (verkoop restanten)  Dhr. en Mw. Hooft, Epse, € 400 (verjaardag)  
Vlootschouwcomité, Den Oever, € 2.398,52 (visserijdagen Den Oever)  Fam. A. van 
den Hondel, Gouda, € 485 (50-jarig huwelijksfeest)  Dhr. Castelijn, Alphen a/d Rijn,  
€ 400 (nagelaten) D. van Mourik, Rijnsaterwoude, € 705 (90ste verjaardag)  Dhr. van Dok, 
Castricum, € 300 (2 verjaardagen)  Dhr. G.J. Doeksen, € 1.145 (80ste verjaardag)  M.A. 
Klopper-de Beurs, Julianadorp, € 65 (91ste verjaardag)  Mw. M. Hulsman, Bloemendaal, 
€ 210,30 (verkoop zelfgemaakte KNRM-doosjes)  Tata Steel maakte een mooie bijdrage 
over ten behoeve van het nabijgelegen reddingstation Wijk aan Zee.
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&
knrm journaal

reddersgala Het Reddersgala ten bate van 
de KNRM heeft in november 
2011 € 420.125 opgebracht. Het 
jaarlijkse benefietgala, waar 
vijfhonderd gasten aanschoven 
in Grand Hotel Huis ter Duin in 
Noordwijk, stond in het teken 
van brandstof voor de redding-
boten. De gasten kregen niet 
alleen een viergangenmenu 
voorgeschoteld in stijl met het 
thema ‘Hollands Glorie’, maar 
maakten ook uitgebreid kennis 
met de KNRM. Aan het einde 
van de avond overhandigde 
commercieel directeur Stephan 
Stokkermans van Hotel Huis 
ter Duin de cheque met de 
opbrengst van de avond aan 
Derk van Dieren, bemanningslid 
van de Harlinger reddingboot. 
De avond werd gepresenteerd 
door acteur Peter Tuinman. 
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Willem Wilstra voer als stuurman 
en als schipper op de reddingbo-
ten de Insulinde en de Gebroeders 
Luden en fotografeerde in zijn 
vrije- en diensttijd duizenden 
taferelen. Van zijn hand ver-

scheen een nostalgisch maritiem 
fotoboek met prachtige zwart-
witbeelden van en vanaf de 
Noordzee, Waddenzee, Lauwer-
zee en kustgebied. Hoofdzakelijk 
uit de jaren 1960-1980.

300 foto’s op 216 
pagina’s, genaaid 
gebonden, ISBN 
9789081677615.  
Te bestellen via 
www.willemwilstra.nl  
en voor € 29,95 thuis-
bezorgd. 

Dank aan alle bestellers van kaarten, 
jaarwimpels en kalenders. Niet alleen 
vormt de opbrengst van de kerstactie 
een belangrijke inkomstenbron voor 
de KNRM, we zijn ook erg blij dat alle 
ontvangers van kerstkaarten kennismaken 
met de KNRM. 

In de eerste weken  
van het nieuwe jaar  
publiceert de KNRM  
haar jaarcijfers. 

Het aantal reddingen 
en hulpverleningen 
worden uitgesplitst en de 
meest opvallende zaken 
worden benoemd. Kijk 
op www.knrm.nl voor de 
actuele cijfers van 2011. 
Het jaarverslag van de 
KNRM verschijnt in april. 

het zeegat uit

opbrengst kerstactie:

feiten 
 
cijfers

¤ 108.873,-

4 de reddingboot verslag 214



column
beroep
Vorige maand ontspon zich in de Vaarkrant van 
De Telegraaf op internet een levendige discussie 
over de vraag of watersporters zelf zouden moe-
ten betalen voor een reddingsoperatie of dat ze 
verplicht lid zouden moeten zijn van de KNRM. 
Uit een poll bleek dat 51% van de lezers van de 
Vaarkrant tegen het zelf betalen van een redding 
was. Velen van hen vonden het daarentegen wel 
een goed idee dat iedere watersporter verplicht ‘lid’ 
zou zijn van de Redding Maatschappij: “Je weet 
immers nooit wanneer je ze nodig zult hebben.” 
Sommigen voelden wél voor een verplicht dona-
teurschap (zij waren vaak zelf al donateur), maar 
spraken zich even expliciet uit voor de KNRM als 
vrijwilligersorganisatie: “(…) Juist de vrijwilligheid 
zorgt dat de KNRM haar werk uitstekend, namelijk 
zonder gezever en gezeur, kan uitvoeren.” Iemand 
anders schreef: “Iedere sporter betaalt contributie, 
waarom watersporters dan niet voor zoiets als hulp 
op het water?” Het deed mij goed die waarderende 
woorden te lezen. Zelf zou ik niet zo ver willen gaan 
dat ik een lidmaatschap voor watersporters verplicht 
wil stellen. Wij vinden het belangrijk dat de KNRM 
op vrijwillige basis geld ontvangt om vrijwillig 
mensen op het water te kunnen helpen. Dat past 
ook binnen het maritieme bedrijf: er is geen andere 
verplichting dan de morele verplichting om je 
medemens te helpen. Dat past bij ons en dat willen 
we graag zo houden. Daarom durft de KNRM ook 
steeds weer een beroep te doen op u als donateur 
om ruimhartig te geven. Inkomsten uit giften wor-
den voor ons steeds belangrijker, nu de rente op ons 
kapitaal niet meer de vaste inkomstenbron is die het 
vroeger was. Wij gaan het komende jaar ons vermo-
gen aanspreken om veiligheid, kwaliteit en profes-
sionaliteit van onze redders en ons materieel op peil 
te houden. Maar bovenal zijn de redders afhankelijk 
van u, de Redders aan de wal. 

Roemer Boogaard
Directeur KNRM

Verantwoordelijk werk, maar ook lekker buiten op het strand. 
Steek jij graag de helpende hand uit en ben je nog op zoek 
naar een vakantiebaan voor komende zomer? De KNRM is 
op zoek naar Lifeguards! Ga naar www.knrmlifeguards.nl en 
lees meer over de mogelijkheden, de toelatingseisen en de 
opleiding. De KNRM Lifeguards zijn in 2012 actief op Vlieland, 
Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. 

knrm lifeguard worden?

Op 10 december is voor de derde 
keer de KNRM West Coast Challenge 
gehouden. Duo’s met één fiets gingen 
afwisselend lopend en fietsend van 
Hoek van Holland  naar Den Helder 
langs de twaalf reddingstations  van 
de KNRM langs de Noordzeekust. 
De totale afstand van de West Coast 
Challenge bedraagt ongeveer 128 
kilometer. De tocht kon net als vorig 
jaar ook half gelopen/gefietst worden; 
dan werd er in IJmuiden gestart.
Deelnemers aan de halve tocht 

begonnen om 10.00 
uur, mensen 

die de hele 
tocht deden, 
vertrokken 
al om 05.00 
uur. Doel 
was om, 

naast de 

sportieve prestatie, zo veel mogelijk 
geld voor de KNRM op te halen. De 
meeste teams hadden zich omringd 
met sponsoren die zorgden voor een 
mooie opbrengst voor de KNRM. De 
winnende tijd was 9 uur, 35 minuten 
en 54 seconden. Bij de finish was er 
voor deelnemers en publiek snert en 
een broodje.
Kijk voor alle foto’s en uitslagen op 
http://westcoastchallenge.nl/. 

rennen fietsen rennen

voor in  de agenda: reddingbootdag28 april 2012
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sponsors uit liefde 
honderden bedrijven in nederland 
hebben een warme band met 
de knrm. ze sponsoren, ze 
schenken of ze hebben een 
opstapper in dienst. daar hoeven 
ze vaak niets voor terug, want het 
maatschappelijk belang van de 
knrm staat voor hen voorop. maar 
een tochtje met een reddingboot 
of een speciale werkgeversavond 
is natuurlijk altijd leuk.

Tekst: Floris Dogterom

Beeld: Thomas Donker

‘ de stichting heeft 
spontaan besloten een 
boot te schenken’

“Wij zien onszelf niet als sponsor van de KNRM”, zegt 
directeur Cas Verhage van verzekeringsmaatschappij 
de Noordhollandsche van 1816. En die anderhalf 
miljoen euro dan, die het bedrijf doneerde voor de 
ontwikkeling van de opvolger van de Arie Visser 
(Project 1816)? “Dat was een schenking van onze 
Noordhollandsche Goede Doelen Stichting. Die 
steunt ook andere goede doelen, zoals KNGF 
Geleidehonden, een hospice in Den Helder en een 
nieuw jaguarverblijf in Artis. We schenken om onze 
maatschappelijke betrokkenheid te tonen. Daar hoeven 
we niks voor terug, in tegenstelling tot de sponsoring 
die we als bedrijf de Noordhollandsche van 1816 doen. 
Wij sponsoren bijvoorbeeld voetbaldclub AZ – daar 
verwachten we naamsbekendheid voor terug.”

een boot schenken
Verhage zeilt in zijn vrije tijd en is al 30 jaar Redder 
aan de wal. Toch kwam het contact met de KNRM 
tot stand via zijn collega en algemeen directeur van de 
Noordhollandsche van 1816, Lex Verëll. “Jan Tervoort,  
van de Plaatselijke Commissie van Egmond, benaderde 
onze stichting met de vraag of wij wellicht geïnteres-
seerd zouden zijn om zo’n waterdichte tractor te 
sponsoren”, zegt Verëll. “Dat zou 2 ton gaan kosten. 
Onze stichting reageerde daar positief op en daarop 
werden we uitgenodigd in IJmuiden. We werden har-
telijk ontvangen, kregen een film over de organisatie te 

Cas Verhage (l) en Lex Verëll van de 
Noordhollandsche van 1816.
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sponsors uit liefde 

‘ omdat we expliciet 
gezegd hebben dat we 
niks terug hoefden, 
kregen we dat wel’

zien en mochten mee aan boord van een Arie Visser. 
Sterker, we mochten zelf sturen. Toen heeft de stichting 
spontaan besloten zo’n boot te schenken. Dat werd 
Project 1816.” 
De Noordhollandsche van 1816 hoeft dan misschien 
niks terug voor hun schenking, ze krijgen het wel. De 
KNRM betrekt hen in alle stadia van Project 1816, 
tot groot genoegen van Verhage en Verëll. Zo kwamen 
ze kijken bij de test met een model van de nieuwe 
boot in de sleeptank van onderzoeksinstituut Marin in 
Wageningen. Binnenkort gaan ze mee op proefvaart. 
Af en toe doen ze nog iets extra’s; op het afgelopen 
Reddersgala kochten ze een bezoek aan ‘het Torentje’ 
en een ontmoeting met Mark Rutte – de opbrengst 
gaat naar de KNRM. Verëll: “Dat soort dingen vin-
den wij hartstikke leuk.”

één procent
Waar de Noordhollandsche van 1816 een eenmalige 
schenking heeft gedaan, heeft Venturn zich voor  
20 jaar aan de KNRM gecommitteerd. Venturns 
klanten zijn veelal havengebonden bedrijven, aan 
wie het bedrijf diensten biedt als executive search 
(= headhunting), interim-management, training en 
advies. Elk jaar doneert Venturn één procent van de 
omzet aan de KNRM, ook als het het bedrijf onver-
hoopt minder voor de wind zou gaan. 
Structurele sponsoring dus, maar ook Venturn ver-
wacht daar, net als de Noordhollandsche van 1816, 
geen wederdiensten voor. “Maar”, zegt oprichter en 
directeur Patrick van de Ven, “misschien juist omdát 
we expliciet gezegd hebben dat we niks terug hoef-
den, hebben we dat wel gekregen. De KNRM heeft 
ons namelijk de opdracht gegeven om de assess-
ments voor de nieuwe schippers te verzorgen. Leuke 
bijkomstigheid is natuurlijk wel dat dat bijdraagt 
aan onze omzet, waarvan we dus weer één procent 
aan de KNRM doneren.”

bestemming dichtbij
Venturn heeft ook twee van hun management- 

  Patrick van de Ven van Venturn
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trainees aan de KNRM aangeboden, die normaliter 
bij de relaties van Venturn gedetacheerd worden. 
Tussen twee opdrachten door hebben ze twee maan-
den lang een juridische kwestie uitgeplozen voor 
de KNRM. Van de Ven: “Daar hebben we geen 
geld voor gevraagd. Bovendien was het win-win: de 
trainees deden ervaring op en de KNRM was ermee 
geholpen. We doen het graag weer.” 
Ook Venturn steunt de KNRM vanwege het maat-
schappelijk belang, zegt Van de Ven. “Ze doen iets 
goeds voor deze wereld. Ik vind het heel fijn dat wij 
daar een bijdrage aan kunnen leveren.” Die bijdrage 
gaat naar het speciaal opgerichte Venturn Fonds 
van de KNRM, die er de exploitatie van station 
Hansweert op Zuid-Beveland mee ondersteunt. 
Van de Ven: “Hansweert ligt redelijk bij ons in de 
buurt. We kunnen zien wat we doen. Maar wat 
belangrijker was bij onze keuze voor deze bestem-
ming: het station ligt aan een drukke scheepvaart-
route met veel beroepsverkeer. Onze klanten varen 
daar ook. In die zin ligt de bestemming van onze 
sponsoring ook dicht bij ons.”

het ijsselmeer op
Venturn en de Noordhollandsche van 1816 geven de 
KNRM financiële steun. Veel andere bedrijven on-
dersteunen het reddingwerk door hun werknemers 
de gelegenheid te bieden om opstapper te zijn. Leba 
Metaalbewerking in Enkhuizen is zo’n bedrijf. Zo’n 
twintig keer per jaar moet frezer Rob Roosendaal 
alles uit z’n handen laten vallen om zich als schipper 
van de reddingboot naar het station te spoeden voor 
een actie. “Geen enkel probleem”, zegt Bart Lesscher,  
een van de vier eigenaren. “Het is goed dat de KNRM  
er is. Ze doen noodzakelijk werk.” Als werkgever 
worden Lesscher en zijn medewerkers af en toe 
uitgenodigd door de KNRM, voor de opening van 
het station bijvoorbeeld. Of voor een tochtje met 
de reddingboot op het IJsselmeer. “Leuk om mee te 
maken”, zegt Lesscher. “Normaal kom je daar toch 
niet op terecht.”

‘ het is goed dat  
de knrm er is. ze doen 
noodzakelijk werk’

Bart Lesscher (l) van Leba Metaalbewerking 
met opstapper Rob Roosendaal
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vreemd klusje
NoordwIjk_19 oktobEr 
2011_wINd Zw5_INZEt  
kuSthuLPVErLENINGS- 
VoErtuIG (khV)
Om 08.30 uur ging het alarm voor 
de reddingboot: prio 1. De schip-
per belde vanuit de auto met de 
Kustwacht: “Ze verontschuldig-
den zich meteen, het was een 

prio 3. Een reddingcapsule was 
die nacht losgeslagen en dreef op 
zee, inmiddels voor de kust van 
Noordwijk. Direct daarna werd er 
alarm gegeven voor het kusthulp-
verleningsvoertuig (KHV). Omdat 
het object al vlak onder de kant 
zou drijven is de KHV eerst pools-
hoogte gaan nemen en maakten 
de mannen intussen de boot klaar 

voor vertrek. Al gauw bleek dat 
de boot niets kon uithalen en 
werd besloten met onze pakken 
aan naar de capsule te rijden. 
Eveneens na overleg werd de 
plaatselijke berger ingelicht en 
die ging de capsule van het strand 
halen. Omdat er inmiddels ook 
al aardig wat volk op het strand 
was, hebben wij het vuurwerk 

van de capsule veiliggesteld en 
zijn naar het boothuis gegaan. 
Het slepen van de capsule naar 
een haven was niet mogelijk om-
dat alle mogelijke sleepogen van 
de capsule afgebroken waren en 
aan de voor en achterzijde een 
groot gat zat waardoor het water 
gemakkelijk naar binnen kon 
lopen. De capsule is total loss.”

logboek sept okt nov
dE MEESt ACtuELE rEddINGrAPPortEN VINdt u oP www.kNrM.NL

vreemd klusje 
NoordwIjk_19 oktobEr 2011_
wINd Zw5_INZEt kuSthuLP-
VErLENINGSVoErtuIG (khV) 
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man overboord
dIVErSE rEddINGStAtIoNS_16 
SEPtEMbEr 2011_wINd o4_
INZEt dIVErSE rEddINGbotEN
Om 15.35 uur werd station 
Marken gealarmeerd voor een 
man overboord ter hoogte van 
het Hemmeland (Monnickendam) 
op de Gouwzee. De reddingboten 
Hendrik Jacob en de Frans Verkade 
varen onmiddellijk uit. De Hendrik 
Jacob was het eerst ter plaatse 
en ging langszij bij het zeiljacht 
vanwaar de persoon overboord 
was geslagen. Het bleek te gaan 
om een man van 56 jaar die 
omstreeks 15.30 uur overboord 
was gevallen. Op aanwijzing 
van de andere opvarende is het 
zoekgebied bepaald. De Hendrik 
Jacob begon direct met zoekslagen 
in combinatie met dreggen. Na 
aankomst van de Frans Verkade 
werd deze On Scene Coordinator. 
Andere reddingboten kregen de 
opdracht het zoekgebied aan de 
oostkant af te grendelen. Twee 
ambulances, een traumaheli en 
twee duikteams van de brandweer 
kwamen te hulp. Reddingboot De 

Beer van Warder werd duikplat-
form en kreeg de twee duikteams 
aan boord. Reddingboot Simac, 
ook van Warder, dregde samen 
met de Hendrik Jacob op linie door 
het zoekgebied. Vanuit de lucht 
doorzochten een SAR-helikopter 
en een KLPD-heli het zoekgebied.
Om 16.51 uur meldt de Simac dat 
zij het slachtoffer hebben ge-
vonden. Men is direct begonnen 
met de reanimatie in combinatie 
met toediening van zuurstof. Op 
aanwijzing van het ambulance-
personeel in de haven stopt de 
bemanning met reanimeren en 
wordt het slachtoffer afgevoerd. 
Na overleg met de brandweer 
en politie gaan de boten van de 
KNRM en station Warder retour 
naar Marken. Daar is de actie 
gezamenlijk geëvalueerd.

koets vast
CAdZANd_25 SEPtEMbEr 2011_
wINd Zw2_INZEt khV
Om 10.30 uur komt er een melding 
binnen van een koetsier wiens 
koetsje vast is komen te zitten in 
de geul aan de Zwarte polder. De 

paarden zijn reeds in veiligheid 
gebracht maar de koets komt met 
geen mogelijkheid los. De beman-
ning van Cadzand wordt opge-
piept. Bij de geul staat een aantal 
mensen en twee paarden. Van de 
koets ontbreekt echter elk spoor. 
De koetsier wijst op de top van 
de zweep die nog uit het water 
steekt, in het midden van de geul. 
Een bemanningslid hult zich in het 
overlevingspak en gaat het water 
in om een sleeplijn vast te maken 
aan de koets. Vervolgens wordt 
de koets langzaam uit het water 
getrokken door het KHV. De dank-
bare koetsier zegt toe donateur te 
worden. Aan het eind van de mid-
dag keert iedereen huiswaarts.

trimaran in 
problemen 
NEELtjE jANS_9 oktobEr 
2011_wINd Zw6_INZEt rEd-
dINGboot  kooPMANSdANk
Iets na tienen komt het verzoek 
binnen om contact op te nemen 
met het kustwachtcentrum. Een 
trimaran blijkt voor anker te lig-
gen in de haven. Er wordt contact 
gezocht met de bemanning. De 
trimaran ligt tegen de glooiing 
recht tegenover het reddingstation 
en is duidelijk in problemen. Een 
opstapper klimt vanaf de dijk aan 
boord van de trimaran. Doordat de 
harde wind het schip steeds hoger 
op de keien zet, is er angst voor 
lekslaan. Voor de alarmering heeft 
de bemanning tevergeefs ankers 
laten zakken. Deze hebben niet 
gehouden. Het benaderen van de 
trimaran wordt bemoeilijkt door 
een lijn die loopt van het schip naar 
een meerpaal. Ook helpt de harde 
wind niet mee. Uiteindelijk wordt 
via de punt verbinding met de tri-
maran gemaakt. Besloten wordt om 
één anker te kappen en het andere 

brand aan boord 
dIVErSE StAtIoNS_16 oktobEr 2011_wINd Z2_INZEt 
rEddINGbotEN ZEEMANShooP, wINIfrEd LuCy 
VErkAdE-CLArk EN uLy

er komen grote 

vlammen uit de 

machinekamer en er zit 

voor de eigenaar niets 

anders op dan groot 

alarm te slaan
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op te halen. Het lukt om de trima-
ran langszij te bevrijden. Twee be-
manningsleden worden van boord 
gehaald. Een van de opvarenden 
is gevallen op het gladde dek van 
zijn schip. De ambulance brengt de 
zeiler naar het ziekenhuis in Goes. 
Zwaar gekneusde ribben is het ver-
dict. Al met al een spannende actie 
vlak bij station. De twee dankbare 
opvarenden hebben donateurschap 
beloofd.

brand aan boord  
dIVErSE StAtIoNS_16 ok-
tobEr 2011_wINd Z2_INZEt 
rEddINGbotEN ZEEMANShooP, 
wINIfrEd LuCy VErkAdE-
CLArk EN uLy
Alarm voor reddingstations Cad-
zand, Westkapelle en Breskens: 
brand/explosie aan boord vaartuig, 

prio 1. Een motorjacht vaart in 
ankergebied Wielingen-Noord als 
ineens de motoren vreemd gedrag 
beginnen te vertonen. De enige 
opvarende van het jacht neemt 
gas terug en belt een kennis of die 
hem kan helpen. Maar net na het 
telefoontje komen er grote vlam-
men uit de machinekamer en zit 
er voor de eigenaar niets anders 
op dan groot alarm te slaan. Red-
dingboot de Zeemanshoop van 
Breskens vaart uit. Eenmaal onder-
weg hoort de bemanning dat de 
eigenaar al veilig aan boord is van 
een zeiljacht dat in de buurt was. 
De Kustwacht verzoekt de red-
dingboten van Cadzand en West-
kapelle om door te varen naar het 
motorjacht om assistentie te ver-
lenen, terwijl de reddingboot van 
Breskens gevraagd wordt koers te 

zetten naar de buitenhaven van 
Vlissingen om daar brandweerper-
soneel op te halen. 
Uit het logboek van reddingstation 
Breskens: “Met brandweer aan 
boord snel ter plaatse gegaan. 
Naast de reddingboten Winifred 
van Cadzand en Uly van Westka-
pelle zijn ook het politievaartuig 
P48 en de Multrasalvor van Mul-
traship aanwezig. De laatste heeft 
inmiddels vastgemaakt aan het 
jacht en visueel lijkt de brand ge-
doofd. Reddingboot Zeemanshoop 
maakt vast aan de Multrasalvor, 
zodat de Vlissingse brandweer met 
perslucht aan boord kan. Terwijl 
de brandweer benedendeks alles 
nakijkt, ontfermen de opstappers 
van KNRM Breskens zich over de 
eigenaar van het jacht, die inmid-
dels terug aan boord is gestapt. 

Het schip wordt door Multrasal-
vor naar Breskens gebracht waar 
het jacht zo snel mogelijk uit het 
water werd gehaald. Dit omdat 
niet duidelijk is hoeveel schade 
de brand onder de waterlijn heeft 
veroorzaakt. De bemanning van de 
Zeemanshoop en de Multrasalvor 
begeleiden het jacht in de haven 
naar de gereedstaande kraan. 
Ongeveer een halfuurtje later staat 
het jacht veilig op het droge.”

bootje in de branding
hoEk VAN hoLLANd tEr  
hEIjdE_20 oktobEr 2011_ 
wINd Nw3_INZEt rEddING-
boot GEorGE dIjkStrA EN 
jEANINE PArquI  
Een gebroken roer was er donder-
dagmiddag de oorzaak van dat het 
7,5 meter lange zeiljacht Libertas 

bootje in de branding
hoEk VAN hoLLANd tEr hEIjdE_ 
20 oktobEr 2011_wINd Nw3_INZEt  
rEddINGboot GEorGE dIjkStrA  
EN jEANINE PArquI  
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EBE DocTER:  
“dE MINutEN dIE Ik oP dE 
rEddINGboot MoESt wAChtEN, wArEN 
dE ZwAArStE VAN MIjN LEVEN”

hINdELooPEN_2 AuGuStuS 2011_wINd 
Zw2_INZEt rEddINGboot ALIdA 

Een kras op de vloer. Dat is voor Ebe en 
Marijke Docter uit Drachten het enige 
overgebleven bewijs aan 2 augustus 2011. 
De dag waarop Ebe dacht zijn vrouw te 
verliezen, maar in plaats daarvan getuige 
was van een razendsnelle evacuatie door 
de reddingboot Alida uit  Hindeloopen. 
“Die kras? Kan mij het schelen. Al hadden 
ze mijn boot doormidden gezaagd. Wat 
hebben die mannen ge-wel-dig goed werk 
geleverd …”

Ebe en Marijke zitten al vijftig jaar op het water. 
Recreatief, maar tot 2004 ook als wedstrijd-
zeilers. Doorgewinterde zeezeilers, dus. En al 
veertig jaar Redder aan de wal. “Altijd al had-
den wij enorme waardering voor het werk van 
de redders, maar we hadden ze tot deze zomer 
nooit nodig gehad.” 
Hoe vreemd is het dan dat die noodoproep op 
2 augustus van dit jaar moest worden gedaan, 
uitgerekend op een van de spaarzame zomerse 
dagen in het hoogseizoen. Ebe vertelt: “We 
waren onderweg van Makkum naar Medemblik. 
Daar hadden we met vrienden afgesproken. 
Maar zover heeft het nooit mogen komen…” 
Ebe was binnen de kaarten aan het opruimen 

– het stel kwam net terug van een reis over de 
Oostzee – toen Marijke in de kuip door een 
wesp werd gestoken. “Ik weet van mezelf dat ik 
daar heftig op reageer. Dus ik ben naar bin-
nen gegaan en heb Ebe gevraagd het gif uit te 
zuigen.” Het is een van de laatste momenten die 
Marijke zich nog kan herinneren, want tijdens 
het uitzuigen zakte de ervaren zeilster in elkaar. 
Al vertellend laat Ebe een veelzeggende stilte 
vallen. “Ik heb Marijke op de bank gelegd. Ze 
reageerde nergens meer op; lag als dood aan 
mijn voeten. Met één arm bungelend op de 
vloer en verwilderd in het niets kijkend. Ik riep 
tegen haar dat ze niet moest gaan, dat ze bij me 
moest blijven. En intussen zocht ik contact met 
Den Helder Rescue.” De Kustwacht adviseerde 
Ebe zijn vrouw in de stabiele zijligging te leggen 
en meldde dat de reddingboot van Hindeloopen 
naar hen onderweg was. “Wij hebben dat soort 
gesprekken vaak over de marifoon gehoord en 
vaak hoor je na de mededeling dat de redding-
boot onderweg is, de rust op een schip terugke-
ren. Oók als het probleem nog niet verholpen is. 
Nu weet ik hoe dat voelt. Al waren de minuten 
die ik op de reddingboot moest wachten met 
afstand de zwaarste van mijn leven.” 
Toen de reddingboot eenmaal arriveerde, ging 
het razendsnel. Ebe vertelt het verhaal, omdat 
Marijke van deze momenten niets heeft mee-
gekregen. “De reddingboot schoot langszij en 

er sprongen drie redders over. Die zetten direct 
een zuurstofmasker bij Marijke op en maakten 
intussen de brancard gereed. Ik denk dat het 
nog geen twee minuten heeft geduurd, of ik zag 
mijn vrouw met de reddingboot uit mijn zicht 
verdwijnen. Hoewel ik toen alleen achterbleef, 
werd ik meteen rustig. Ik wist dat mijn geliefde 
in vertrouwde handen was.” Reddingboot Alida 
keerde zo snel als mogelijk bij Ebe  terug. “Weer 
kwamen de mannen bij mij aan boord. Om te 
checken hoe het met míj ging. De zorg die daar-
van uitging, vond en vind ik buitengewoon. En 
de schipper wist te melden dat Marijke inmiddels 
in een ambulance lag.” 
Na een paar uur op de intensive care te hebben 
gelegen, werd Marijke ’s avonds uit het  zie-
kenhuis ontslagen. “Dat is snel, ja. Maar tege-
lijkertijd wisten de artsen ons te melden dat de 
hulp niet veel later had moeten komen. Dat was 
Marijke beslist fataal geworden.” Zich dat realise-
rend, wilde het stel bij terugkomst in Hinde-
loopen nog maar één ding: hun redders de hand 
schudden. “Maar die waren gevlogen”, zegt Ebe 
met zichtbare spijt in zijn ogen. “We hebben het 
drie keer geprobeerd, maar tevergeefs. En dus 
hebben we maar een brief geschreven. En een 
extra gift overgemaakt. Want wij zijn zó blij dat 
de Redding Maatschappij er is. Altijd al vonden 
wij dit mooie, passievolle mensen. Dat beeld is in 
de praktijk méér dan bevestigd…”
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voor hetzelfde jacht dat nogmaals 
vastgelopen was. Zij hebben het 
schip losgetrokken en een zeekaart 
gegeven zodat hij zijn route naar 
Oostende kon hervatten. 

update plotter?
brESkENS_21 oktobEr 2011_ 
wINd Zo3_ INZEt rEddING-
boot ZEEMANShooP
Een motorjacht is onderweg van 
Nieuwpoort naar zijn thuishaven 
Klein-Willebroek. Wanneer het 
jacht net Hoofdplaat gepasseerd is, 
wil de schipper via de Springergeul 
naar het hoofdvaarwater over-
steken. De Springergeul is echter 
sinds begin 2009 geen vaarwater 
meer, omdat hij volledig is dicht- 
geslibd. De tweekoppige beman-
ning is hiervan niet op de hoogte 
omdat de plotter op het jacht 
niet is bijgewerkt met de laatste 
updates. Het gevolg? Het bootje 
strandt op volle snelheid.
Met het opkomende tij komt het 
jacht gelukkig vanzelf los, alleen 
blijkt dan dat het veel schade heeft 
opgelopen aan de aandrijf- en 
stuurinrichting. Het is compleet 
stuurloos. Na deze constatering 
roept de schipper hulp in via 
de Nederlandse Kustwacht. Die 
alarmeert KNRM Breskens. De 
schipper schrijft: “Uitgevaren met 
reddingboot Zeemanshoop en na 
ongeveer 15 minuten ter plaatse. 
Bij aankomst zetten we direct een 
opstapper over, die een sleepver-
binding tot stand brengt. Vervol-
gens hebben we het jacht op sleep 
genomen en veilig afgemeerd in 
de oude veerhaven van Terneuzen. 
Omdat het jacht in de zomer in 
Blankenberge ligt, is de eigenaar 
lid van onze Belgische zusterorga-
nisatie, de VBZR. Na deze reddings-
actie belooft hij echter ook een 
donatie aan de KNRM te doen.”

vastliep in de branding van Hoek 
van Holland. Voorbijgangers had-
den melding gemaakt van een zeil-
jacht met problemen ten noorden 
van de blokkendam. Reddingboten 
van Hoek van Holland en Ter Heijde 
werden hierop gealarmeerd om 
hulp te bieden. Eenmaal ter plaatse 
trof de bemanning van de redding-
boot George Dijkstra van Ter Heijde 
drie opvarenden aan, die zichzelf 
inmiddels in veiligheid hadden ge-
bracht en vanaf het strand lijdzaam 
moesten toezien hoe de zee het 
jacht in haar greep had. De schipper 
schrijft: “Ondanks de flinke bran-
ding konden we het zeiljacht op 
enkele tientallen meters bereiken. 
Toen besloten om een poging te 
wagen om het zeiljacht vlot te trek-
ken. Opstapper overboord gezet 
met een tros. Even later kon de 
George Dijkstra gaan trekken. Be-
wust geen opstappers op het zeil-
jacht mee laten gaan vanwege de 
flinke branding en de te verwach-
ten klappers die het zeiljacht zou 
gaan maken. De George Dijkstra 
trok redelijk gemakelijk het jachtje 
vlot naar dieper water. De Jeanine 
Parqui van Hoek van Holland bleef 
stand-by.” De reddingbootbeman-
ning heeft vervolgens een sleepver-
binding gemaakt en het jacht een 
uurtje later afgemeerd in de Berg-
haven in Hoek van Holland. 
De politie heeft de drie opvaren-
den meegenomen naar het bu-
reau. Het bleek om een Russische 
man, vrouw en 15-jarig kind te 
gaan. Het echtpaar had op 1 okto-
ber het zeiljacht gekocht in Vinke-
veen, en was van plan om – zonder 
communicatie- en navigatiemid-
delen – via de Middellandse Zee en 
Zwarte Zee naar Rusland te varen. 

Een maand later is station Oud-
dorp twee keer in actie gekomen 

grote ravage na  
aanvaring
dordrECht_22 oktobEr 
2011_ wINd Zw3_INZEt  
rEddINGboot drb 49   
Zaterdagavond rond 22.30 uur 
kwam de melding binnen op 
station Dordrecht dat een contai-
nerschip op de Oude Maas met 
aanzienlijke snelheid achter op 
een binnenvaartschip was geva-
ren, dat lag afgemeerd aan de 
Buiten Kalkhaven. Door de grote 
impact van de aanvaring braken 
de meerlijnen van het schip en 
dreef dit stuurloos voor de stad. 
Reddingboot DRB 49 van redding-
station Dordrecht werd ingezet 
om hulp te verlenen. Ook een 
vaartuig van Rijkswaterstaat was 
zeer snel ter plaatse en kon het 
stuurloze schip weer afmeren aan 
de Buiten Kalkhaven. Rijkswater-
staat en de bemanning van de 
DRB 49 namen samen de schade 
op en keken of er geen gewon-
den waren. Dat laatste was geluk-
kig niet het geval. De ravage was 

echter enorm: flinke schade aan 
de romp en boeiing en alles in de 
woning lag ondersteboven. Aan-
gezien er op dit schip geen ge-
wonden waren, is de reddingboot 
meteen op zoek gegaan naar 
het Duitse containerschip dat de 
aanvaring had veroorzaakt. Dit 
bleek inmiddels afgemeerd te 
zijn aan de Merwekade en had 
ogenschijnlijk weinig schade aan 
de kop. Aan boord troffen de 
redders een verwarde kapitein 
aan met wat lichte verwondingen 
aan armen en benen, een stuur-
man met een hoofdwond en drie 
matrozen die ten tijde van het 
ongeval lagen te slapen en geluk-
kig niets mankeerden. Nadat de 
stuurman aan de ambulance was 
overgedragen, werd ook dit schip 
op schade geïnspecteerd. Bij na-
dere controle bleek dat ook hier 
de klap enorm was: een gat in de 
romp (ruim boven de waterlijn), 
schade aan de boeiing en het 
voordek stond wat omhoog. Ook 
bleken de containers aan boord 

grote ravage na aanvaring
dordrECht_22 oktobEr 2011_ wINd 
Zw3_INZEt rEddINGboot drb 49  
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hoEk VAN hoLLANd_8 oktobEr 
2011_wINd Nw6_INZEt rEddINGboot 
jEANINE PArquI

Aangekomen bij het Deense zeeschip Nordic 
Nadja waren schipper Jan van der Sar en 
zijn opstappers resoluut in hun oordeel: “We 
hebben geen schijn van kans!” Nog geen 
twee uur later konden de Hoekse redders 
terugkijken op een memorabele redding. 
Niet in de laatste plaats dankzij heldhaftig 
optreden van opstapper Jerry Bezuyen (30). 

De wind was op 8 oktober afnemend, van 
noordwest 8 naar noordwest 6. De zee was echter 
onverminderd hoog (3-4 meter) toen de redding-
boot Jeanine Parqui midden op de middag werd 
gealarmeerd voor een ongeval met een vrije val 
reddingboot. Jan: “Het was een vreemde melding. 
Niemand wist wat er loos was, ook omdat het 
zeeschip niet met de sloep kon communiceren. 
Het enige wat we wisten, was dat er iemand in het 
sloepje moest liggen die bij de val ernstig gewond 
was geraakt.” 
De reddingboot overbrugde in een uur de afstand 

naar het zeeschip. Jerry: “We kregen bij vlagen 
rake klappen. Maar daar waren we als beman-
ning niet echt mee bezig. Er werden onderling 
veel grappen gemaakt; dat is onze manier om de 
spanning van ons af te praten ... Bij aankomst bleek 
redding echter uitgesloten: het sloepje zat met een 
touw aan het zeeschip vast en werd aan loefzijde 
onophoudelijk tegen het grote schip gesmeten, 
terwijl het drie tot vier meter op een neer danste. 
Voor ons omstandigheden waar we niets mee kon-
den. Het risico dat we het sloepje tegen het schip 
te pletter zouden varen, was simpelweg te groot. 
Ook konden we het touwtje niet kappen, omdat 
de sloep dan waarschijnlijk onder het achterschip 
van de Nordic Nadja zou verdagen. Dat risico 
konden we niet nemen.” De reddingbootbeman-
ning was volop in overleg hoe verder te handelen, 
toen het zeeschip meldde dat het sloepje was 
‘verloren’. Nu de sloep was losgekomen (en het 
achterschip als door een wonder werd ontweken), 
nam de kans op redding weer toe. “Hoewel het 
bijna onmogelijk is om op zo’n ‘ei’ over te springen, 
wilde ik het tóch proberen”, zegt Jerry, zonder zich 
daarbij op de borst te slaan. “Eén ding stond voor 
mij vast: die man moest gered, al had ik nog geen 

idee hoe we dat gingen klaren.” 
Daarna ging het snel. De Jeanine Parqui naderde 
al stampend het sloepje en toen de schepen 
elkaar tot op enkele centimeters waren genaderd, 
waagde Jerry de sprong. “Ik had een richeltje van 
ongeveer tien centimeter om op te staan. Ik hing 
dus meer aan het bootje dan dat ik mogelijkheden 
had om te staan. Wél kon ik door een dakluikje de 
gewonde man aanspreken. Die zat onderuit ge-
zakt op een stoeltje, met om hem heen veel bloed. 
Hij bleek een open beenbreuk te hebben. De man 
keek mij verdwaasd aan, waarschijnlijk had hij 
geen idee waar ik vandaan kwam.” De man zei 
absoluut niet in staat te zijn om het scheepje te 
verlaten. “Gedurende ongeveer twintig minuten 
heb ik op de man ingepraat. Daarbij heb ik hem 
– schreeuwend om boven het geraas van wind 
en golven uit te komen – de verschillende opties 
voorgehouden. Als we niets zouden doen, zou het 
slecht met de man aflopen. En als we het scheepje 
op sleeptouw zouden moeten nemen, dan zou 
de terugreis naar Hoek van Holland uren gaan 
duren. Opeens bleek de man vatbaar voor mijn 
argumenten en kwam hij een beetje overeind. 
Ik gebruikte die stap door hem met een uiterste 
krachtinspanning op het dak van het sloepje te 
trekken. Daar bleef hij liggen. Hij kon en wilde 
niet verder.” Nadat Jan erin was geslaagd de red-
dingboot tegen het sloepje te varen, trok Jerry de 
zeeman in de richting van drie aan dek staande 
opstappers. “John, Wouter en Martijn kregen de 
man te pakken en sleurden hem aan dek van de 
reddingboot. Ikzelf sprong erachteraan. De red-
ding was geslaagd!”
De geredde werd op de gereddenbank gelegd en 
de Jeanine Parqui stoomde volle kracht terug naar 
de Berghaven. Jerry: “Daar stapte ik boordevol 
adrenaline als eerste op de kant. Ik wilde even 
alleen zijn. Maar na een paar stappen werd ik door 
één van mijn collega’s teruggeroepen. De geredde 
wilde mij spreken.” Jerry sprong terug aan boord 
en meldde zich bij de Litouwer. Diens boodschap 
was kort, maar krachtig: “Thank you, thank you, 
thank you. You are a brave man.” 
Jan: “De ontlading was enorm. Er had zó veel mis 
kunnen gaan, maar we hadden het samen geflikt. 
Ik loop al wat jaartjes mee, maar de combinatie 
van trots en opluchting was zelden zó groot. Jerry 
knikt: “Geloof me: de redding van deze gewonde 
zeeman vergeet ik nooit meer.”
 
De bemanning van Hoek van Holland ontving 
namens de Raad van Toezicht en directie een 
oorkonde voor deze bijzondere redding.

opSTAppER JERRy BEzuyEN: 
‘Ik hING MEEr AAN hEt 
bootjE dAN dAt Ik 
MoGELIjkhEdEN hAd EroP 
tE StAAN’ achteraf
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val uit boom
NoordwIjk_23 oktobEr 
2011_wINd Zo5_ INZEt 
kuSthuLPVErLENINGSVoEr-
tuIG (khV)
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verschoven te zijn. Rond midder-
nacht kon de DRB 49 retour sta-
tion. De precieze toedracht van 
het ongeval zal moeten blijken 
uit nader onderzoek.

val uit boom
NoordwIjk_23 oktobEr 
2011_wINd Zo5_ INZEt  
kuSthuLPVErLENINGS- 
VoErtuIG (khV)
Station Noordwijk ontving een 
oproep van alarmcentrale Leiden 
voor assistentie van een ambu-
lance. In het logboek schrijft de 
bemanning: “Na inmelding kre-
gen we te horen dat we naar het 
bosgebied moesten gaan in de 
Amsterdamse Waterleiding Dui-
nen. Daar was een vrouw (43) uit 
een boom gevallen van 3-4 meter 
hoogte (!) en de ambulance kon 
er niet bijkomen. Om in de duinen 
te komen, moesten we de ingang 
nemen bij De Zilk, waar we wer-
den opgewacht door de boswach-
ter. Hij reed ons voor naar de plek 
waar de vrouw lag. Daar aange-
komen lag de vrouw al helemaal 
vastgeplankt op een brancard. Ze 
werd achter in de KHV geschoven. 
Daarna voorzichtig door het duin 
en het bos richting de ambulance 
gereden, waar we haar inlaad-
den. Patiënt is naar het ziekenhuis 
gebracht met vermoedelijk nek/ 
rugletsel. 

wond tot op het bot
hANSwEErt_29 oktobEr 
2011_wINd Z2_INZEt rEd-
dINGboot jAN VAN ENGELEN-
burG 
Prio 2, medisch advies/evacuatie, 
luidde het alarm op station Hans-
weert op 29 oktober. Na contact 
met het Kustwachtcentrum bleek 
een matroos aan boord van een 
Chinees vrachtschip zich ernstig 

verwond te hebben aan een tros 
bij het vertrek uit Antwerpen. Hij 
had een diepe snee tot op het bot 
aan de rechterhand waarvoor ver-
zorging door een arts noodzakelijk 
was. Toen de reddingboot Jan van 
Engelenburg aankwam, was de 
wond redelijk verbonden en was 
de matroos normaal aanspreek-
baar. De matroos kwam zelfstan-
dig via de gangway (scheepstrap) 
aan boord. Na aankomst op het 
reddingstation heeft een van de 
bemanningsleden de gewonde 
matroos naar de spoedeisende hulp  
in Goes gebracht.

potvis in zicht! 
StELLENdAM_3 NoVEMbEr 
2011_wINd Zo4_ INZEt rEd-
dINGboot ANtoINEttE
De reddingboot Antionette van 
Stellendam voer 3 november 
uit voor een melding van een 
walvis in de problemen voor de 
Noordzeekust van Stellendam. 
Regionale krant PZC meldde 
aan het begin van de middag: 
“Een walvis is donderdagmid-
dag in de problemen geraakt in 
de Noordzee voor Stellendam. 
Het dier zwemt rondjes en kan 
kennelijk de weg naar open zee 

hij had een diepe snee

tot op het bot aan de 

rechterhand waarvoor 

verzorging van een arts 

noodzakelijk was

lees verder op pagina 18
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hier is fred
fred is de nieuwe reddingboot van reddingstation neeltje jans. fred is geschonken 
door het fred plesman fonds, dat al eerder de reddingboot uly (westkapelle) schonk.

Beeld: Jan de Koning

noors
Fred  is gebouwd door Mare Safety AS uit ulsteinvik 
in Noorwegen. Dit type boot is specifiek ontworpen 
en gebouwd voor hulpverlening en reddingen op 
het ruime binnenwater en op zee. 

bouwkosten
De bouwkosten van een reddingboot van de Niko-
laasklasse bedragen € 180.000. Het schip verstookt 
75 liter diesel per uur. 



afmetingen 
Een boot uit de Nikolaasklasse weegt 3,4 ton, meet 
9,30 meter bij 3,30 meter en steekt 60 cm. Het motor-
vermogen bedraagt 435 pk waardoor het schip een 
maximumsnelheid van 35 knopen haalt. De beman-
ning bestaat uit vier personen en de reddingscapaci-
teit is maximaal twintig geredden. 

extra’s
Fred heeft nog een paar aanpassingen ten opzichte 
van andere boten uit de Nikolaasklasse: een extra 
bolder, een kantelzak (om de boot zelfrichtend te 
maken) en andere stoelen om meer dekruimte te 
creëren. 

motoren
Deze nieuwe Nikolaasklasse is voorzien van twee mo-
toren in plaats van één. omdat het werk plaatsvindt 
in de zeer sterke stroming van de stormvloedkering 
in de oosterschelde  bieden twee motoren meer 
veiligheid, bijvoorbeeld als er een motorstoring is. 
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potvis in zicht! 
StELLENdAM_3 NoVEMbEr 
2011_wINd Zo4_ INZEt  
rEddINGboot ANtoINEttE

niet vinden.” De bemanning 
van reddingboot Antoinette van 
de KNRM vaart op verzoek van 
post Ouddorp uit om te kijken 
of ze het dier kunnen helpen. Ze 
wachten even op personeel van 
zeehondencrèche Pieterburen en 
Dolfinarium Harderwijk met ken-
nis van zeezoogdieren.” Om wat 
voor soort walvis het ging, was op 
dat moment nog niet bekend. In 
de loop van de middag is er weer 
contact met de reddingboot An-
toinette van de KNRM: het gaat 
om een 12-15 meter lange, sterk 
vermagerde vrouwlijke potvis die 
tegen de Hinderplaat aanligt. Ze 
wachten op hoogwater en kijken 
of ze dan nog iets voor het dier 
kunnen doen. Aan het einde van 
de middag blijkt de potvis toch in 
zuidoostelijke richting te zwem-
men. De reddingboot kan met 
behulp van de waterjets (twee 
keer 1000 pk) zand onder het dier 
wegblazen en de potvis met zach-
te dwang in de goede richting 

duwen. De vrijwilligers aan boord 
van de reddingboot varen nog 
even mee, maar keren dan terug 
naar de haven.

medevac voor de kust 
van egmond
EGMoNd AAN ZEE EN IjMuI-
dEN_19 NoVEMbEr 2011_wINd 
Zo2_INZEt rEddINGbotEN 
AdrIAAN hENdrIk EN kooS 
VAN MESSEL
Zaterdag 19 november, de intocht 
van Sinterklaas in Egmond aan 
Zee. Volgens traditie komt de 
goedheiligman weer aan over 
zee met de reddingboot. De 
weersomstandigheden zijn prima, 
vlakke zee en een waterig zonne-
tje. Reddingstation Egmond aan 
Zee is bezig met voorbereidingen 
om Sint en Pieten aan boord te 
nemen, als de bemanning op 
de marifoon een oproep hoort 
aan het Kustwachtcentrum voor 
medische assistentie. Een opva-
rende van de Fiskardo heeft een 
open botbreuk en waarschijnlijk 

een slagaderlijke bloeding. Hun 
positie is op dat moment 18 mijl 
WNW van Egmond aan Zee. Dat 
betekent voor de Adriaan Hendrik 
ruim een half uur varen. De schip-
per schrijft: “Wij bieden onze 
assistentie aan bij het KWC. Onze 
diensten worden geaccepteerd 
en wij zetten direct koers naar de 
Fiskardo. Intussen wordt de Koos 
van Messel van station IJmuiden 
ook gealarmeerd; zij zullen ambu-
lancepersoneel meenemen.”
De Adriaan Hendrik is omstreeks 
14.15 uur ter plaatse bij de 230 
meter lange bulkcarrier en zet 
direct drie bemanningsleden over. 
De bemanningsleden treffen het 
slachtoffer aan met een gebroken 
enkel en een wond waarin het 
bot duidelijk te zien is. Bovendien 
heeft hij een slagaderlijke bloe-
ding. De bemanningsleden van de 
Adriaan Hendrik dekken de wond 
steriel af en maken af en toe de 
knevel waarmee zijn been is afge-
bonden iets los om niet te veel af 
te knellen. In afwachting van het 

de reddingboot kan met 

behulp van de waterjets 

zand onder het dier 

wegblazen en de potvis 

zachtjes in de goede 

richting duwen
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ambulancepersoneel maken ze 
het slachtoffer zo goed mogelijk 
vervoersklaar. Rond 14.50 uur ar-
riveert de Koos van Messel en zet 
het ambulancepersoneel en een 
bemanningslid over op Fiskardo. 
Het ambulancepersoneel neemt 
de medische zorg over en voorziet 
het slachtoffer van een infuus en 
de nodige pijnstillende middelen. 
De schipper: “Intussen bekijken de 
bemanningsleden van de Adriaan 
Hendrik en Koos van Messel wat de 
beste manier is om het slachtoffer 
aan boord van de Koos van Mes-
sel te krijgen. Er wordt een kleine 
kraan gevonden die de brancard 
op een veilige manier aan dek 
kan hijsen. Nadat het slachtoffer 
is overgebracht, vaart de Koos van 
Messel naar IJmuiden. Een actie 
met een goede samenwerking van 
de bemanning van Egmond, IJmui-
den en de ambulancedienst.” 

In Egmond werd intussen druk 
geïmproviseerd om Sinterklaas 
toch feestelijk binnen te halen. 
Met behulp van een kleine red-
dingboot vol met zwarte pieten 
achter de trekker, het kusthulp-
verleningsvoertuig en de redding-
brigade werd het toch nog een 
vrolijke intocht.  

hond gered na twee 
dagen in de mist
StELLENdAM_22 NoVEMbEr 
2011_wINd Zo2_INZEt rEd-
dINGboot ANtoINEttE
‘Dier in de problemen’ luidde het 
alarm dinsdagmorgen om 9.30 
uur. Even dacht de schipper dat 
er weer een potvis voor de kust 
lag, maar het bleek deze keer 
te gaan om een hond. Het dier 
was zondagmiddag 20 november 
weggelopen vanaf het strand bij 
natuurgebied de Kwade Hoek en 

hond gered na twee 
dagen in de mist
StELLENdAM_22 NoVEMbEr 
2011_wINd Zo2_INZEt rEd-
dINGboot ANtoINEttE

nu opgemerkt door een passe-
rende vissersboot. De Antoinette 
voer snel naar de hond, die ver 
van het strand op een zandplaat 
lag. Na een paar dagen alleen 
in de mist, kou en zonder eten 
of drinken, was de hond flink 
uitgeput en kon niet meer lopen. 
Een aantal opstappers haalden de 
hond van de plaat af en droegen 

het dier naar de boot. De hond 
was erg rustig en kon het drinken 
van zoet water wel waarderen. 
Eenmaal terug op het station 
duurde het niet lang voordat de 
eigenaars de hond kwamen op-
halen. Uiteraard waren zij erg blij 
dat hun hond teruggevonden was 
en het er nog relatief goed vanaf 
had gebracht.
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Schiermonnikoog in de mist. 
Als een schim vertrekt veerboot 
Monnik van de veersteiger. Aan 
de oostkant, twintig meter van 
het KNRM-gebouw, ligt red-
dingboot Koning Willem I, een 
Arie Visserklasse voor werk op 

volle zee. Maar er ligt op Schier 
nog een reddingboot voor de 
kust en de Wadden, de Edzard 
Jacob, een Atlantic 75, midden 
in het dorp in een gloednieuw 
boothuis. 
Aan de Reeweg valt het boothuis 

op bezoek op schiermonnikoog
klussen voor de knrm

‘s zomers rukt redding boot edzard jacob van 
schiermonnikoog regelmatig uit. daarna is het afspoelen 
en stallen. is dat alles? zeker niet. er wordt ook veel tijd 
besteed aan onderhoud en klussen. vooral ’s winters.
Tekst: Michiel Scholtes Beeld: Marijke Kodden

schiermonnikoog



boothuis. Bouwbedrijf Dijkstra 
zette het skelet neer, maar de 
mannen zelf hebben het afgetim-
merd, geschilderd en ingericht. 
Daar zijn heel wat weekeinden 
aan opgegaan. Opstapper Sjors 
Veenje, timmerman bij Dijkstra, 
wil er eerst niets over vertellen. 
Na aandringen zegt hij: “We 
waren hier veel ’s avonds, na het 

werk, om te klussen. Ik heb die 
tafel en dat bureau getimmerd 
… en samen met schipper Floris 
deze werkbank … en die dubbele 
trap om aan boord te klimmen 
… en de walstroomaansluiting, 
daar boven de boot. En kijk, 
deze roosters heb ik in de deuren 
gezet. Materiaal van mijn baas. 
Dat vindt hij prima hoor. ’t Is 

met zijn hemelsblauwe roldeur 
onmiddellijk op. Aan de zijgevel 
prijkt het naambord: Het Vis-
sershuis, naar de familie Visser, 
die de KNRM meerdere boten 
en boothuizen schonk.

heel normaal
Binnen, in het fonkelnieuwe 
verblijf, zitten bemanningsle-
den bijeen. Het ruikt er nog 
naar verf en naar verse koffie. 
Er wordt gelachen, geplaagd. 
Vrijwilliger zijn bij de KNRM 
bijzonder? Aankomend schipper 
en café houder Gerard Kooy zegt 

hierover: “Mensen die op een 
eiland opgroeien, zijn gewend 
aan de nabijheid van de zee. Die 
kijken er niet van op als wij een 
boot van een plaat trekken.” 
Walbaas Jelke Blaauwwiekel valt 
hem bij: “De achterban vindt het 
heel normaal. De reddingboot 
hoort bij het eiland, het is een 
stukje Schier. Voor de eilanders 
zijn wij geen helden.”

bescheidenheid
Dat mag zo zijn, maar hun 
bescheidenheid doet geen recht 
aan hun inzet. Neem het nieuwe 

‘ de reddingboot hoort bij het eiland, het 
is een stukje schier. voor de eilanders zijn 
wij geen helden’
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voor de KNRM, dus is het goed.” 
Jelke: “Jongens als Sjors krijgen 
veel van hun bedrijf. Anderen 
gaan op pr-pad om iets los te 
peuteren. Ik heb in Dokkum 
telefoons geregeld. Floris heeft bij 
een trekkersbedrijf een gereed-
schapskar met goed gereedschap 
losgekregen. Toeleveranciers 
doen voor de KNRM altijd iets 
extra’s, in de vorm van kortingen 
en zo.”
Gerard werft vanachter zijn 
tap. “Ik ben in de eerste plaats 
de man van het café. Maar dan 
zien ze mijn pieper. Zit je bij de 

brandweer? Nee, bij de KNRM. 
Dan vertel je het KNRM-verhaal 
en een halfuur later hebben we er 
een donateur bij.”

knrm-club
Varen, werven … vanzelf! Maar 
waarom gratis klussen? Dat vin-
den de Schierders een rare vraag. 
Ze zijn bijna verontwaardigd. 
Iedereen praat door elkaar. “Je 
doet het voor jezelf en de beman-
ning. Het is je eigen plekje. Dit 
is ons honk, de KNRM-club. Na 
een actie praat je gezamenlijk na, 
dan kom je hier samen zitten, 

redders en geredden. Daarom is 
dit allemaal zo mooi gemaakt. 
Je zit hier graag. Het is nog niet 
klaar, er komt nog van alles aan 
de wand. Nee, van de overheid 
willen we geen sponsoring, we 
willen als KNRM los blijven van 
de overheid.””

zelfbehoud
Naast de boot, onder het ingelijste 
portret van de naamgever, vertelt 
schipper Floris Talsma hoe het 
station ook ’s winters trekt. “Elke 
dinsdag komen wij samen voor 
onderhoud. Per week zijn we wel 

zo’n drie uur bezig. Dat is goed 
voor het sociale contact en het 
teamgevoel. Voor grote klussen 
vragen wij de regiomonteur naar 
Schier. Maar veel klein onder-
houd doen we zelf: olie verversen, 
schroeven en lampen en brand-
stoffilters verwisselen, trossen 
onderhouden, motoren invetten. 
We testen steeds alle appara-
tuur: marifoons, veiligheids- en 
navigatieapparatuur. Hapert er 
iets, dan zetten we dat meteen in 
het gecentraliseerde Marad-volg-
systeem. En als het weer werkt, 
melden we dat ook. De chauffeurs 



zorgen voor de truck. Onderhoud 
is zelfbehoud. Natuurlijk doen 
we ook het onderhoud van dit 
botenhuis zelf. De winterschilder 
zul je hier niet zien.”
Intussen is sociaal-cultureel 
werker Jan Martinus voor de 
foto met de bakboordschroef in 
de weer. Sjors grapt: “Dat is ook 
wat, dat nou net onze man met 
twee linkerhanden al sleutelend 
op de foto komt.” Iedereen 
schatert. Met het onderhoud op 
Schier zit het wel goed. 

‘ onderhoud is zelfbehoud. het 
onderhoud van dit boothuis doen 
we ook zelf. de winterschilder zul 
je hier niet zien’



het hele jaar vaart knrm-station marken uit voor hulp aan 
schepen op gouwzee en markermeer. het hele jaar? nee, 
niet als er ijs ligt. dan verandert station marken in een 
lopend reddingsteam voor ijsreddingen. 
Tekst: Michiel Scholtes  Beeld: KNRM

Vanuit het station stuurt een 
ijsreddingsteam van de KNRM 
alle samenwerkende hulpdien-
sten aan: brandweer, EHBO’ers 
en desnoods een SAR-helikop-
ter. De Gouwzee is beschut, 
ondiep en vriest snel dicht. 
Voor het ijs dik genoeg is, staat 
de halve Randstad er al op de 
schaats. Weinig schaatsers besef-
fen welk risico ze lopen. 
Sijmon Zondervan, schipper 
van de Marker reddingboot 
en brandweerman, botst nogal 
eens op moderne eigenwijsheid: 
“Stadsmensen zijn tegenwoor-
dig even mondig als onnozel. 
Die willen niet wachten tot 
deskundigen het sein veilig 
geven. Maar kennis van de 
elementen hebben ze niet. Te 
weinig boerenverstand. Een 
keer was het ijs zo dun dat 
het golfde. Toen ik schaatsers 
waarschuwde, kreeg ik meteen 
zo’n grote mond. Geen verbod 
houdt de mensen tegen. Dus 
moeten wij voorbereid zijn op 
ongelukken. Die hebben we de 
afgelopen jaren bij tientallen 
gehad. Gebroken botten, door 

paraat
op het ijs 

in veilige haven marken

marken
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het ijs zakken. Een mevrouw 
viel zich een schedelbasisfrac-
tuur op 800 meter van de dijk. 
Een schaatser raakte geïsoleerd 
op een ijsschots en dreef rich-
ting Lelystad; vlak voor donker 
pikte een heli hem daar weg. 
Het gevaar is onderkoeling. Dat 
is een sluipmoordenaar. Je moet 

mensen in problemen echt snel 
ophalen.”

brainstormen
De samenwerking tussen de 
hulpdiensten is geleidelijk 
ontstaan. “We werkten ad hoc 
al samen, maar een paar jaar 
geleden was coördinatie met 
andere hulpdiensten nog steeds 
niet vanzelfsprekend. Cul-
tuur  en praktijk van diensten 
sloten in het werkveld soms 
slecht op elkaar aan. Daar 
hadden we allemaal buikpijn 
van: brandweer, de burgemees-
ter van Waterland, KNRM. 
Het scharnierjaar was 2007. 
Oud-schipper Jacob Klaver en 
ik waren aan het brainstormen 
over onze rol bij ijsreddingen. 
Hoe konden wij nou sneller 
bij een slachtoffer komen? 
Wij vroegen de brandweer wat 
zij doet als er ver van de dijk 
iemand van het ijs moet. Nou, 
was het antwoord, wij gaan 
slechts zo ver het ijs op als onze 
ladders lang zijn. Toen waren 
de rollen meteen duidelijk. Wij 
hebben speciale ijsbrancards, 
lijnen en overlevingspakken, 
de brandweer heeft voertui-
gen, ladders en duikteams. 
We hebben de samenwerking 
concreet gemaakt. Zodra wij 
vanwege ijs niet meer kunnen 
varen, leggen wij onze spullen 
in de brandweerwagen. Die 
rijdt ons zo dicht mogelijk 
naar een slachtoffer, alarmcen-
trale Zaandam vertelt ons de 
details en ter plekke gaan wij 
in overlevingspak het ijs op. 
Dat gebeurt allemaal binnen de 
structuur die Veiligheidsregio 
Zaanstad-Waterland met de 
samenwerkende hulpdiensten 
heeft uitgewerkt: de inzetpro-

cedure ‘IJsredding op grote 
Wateren’.”
Dat kan zo zijn, maar zijn 
bemanningsleden van een 
reddingboot vanzelf ook goede 
ijsredders? Schipper Sijmon 
schiet in de lach. “Niet per se. 
Onze redders aarzelen nooit 
om bij stormweer het water op 
te gaan, maar sommige waren 
wel bang om door het ijs te 
zakken. Oefenen in wakken 
heeft dat allemaal verhol-
pen. De KNRM is hier een 
onmisbaar onderdeel van de 
gezamenlijk gecoördineerde 
ijsreddingsdienst.”

adviezen 
van sijmon zondervan
•  Ga niet zomaar het ijs van de 

Gouwzee op. Volg de ijsbe-
richten op tv en internet. 

•  Houd je aan de aanwijzingen 
en gecontroleerde routes van 
plaatselijke ijsclubs.

•  Wantrouw het ijs naarmate 
je dichter bij de opening naar 
het Markermeer komt. 

•  Ga niet alleen, in het donker 
of bij mist het ijs op.

•  Pas op voor het ijs op het 
Markermeer. Wind en stro-
ming veroorzaken scheuren 
en wakken. Je bent er ver 
van alles, als het misgaat en 
niemand je opmerkt, ben je 
verloren.

•  Kom niet als toeschouwer 
naar een redding: met te veel 
mensen op een plek zakken 
we allemaal door het ijs. 
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De stichting Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) redt mensen op zee en op het ruime 
binnenwater in Nederland.  

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.

wilt u de knrm steunen? 

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’.

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’.

knrm1824 @knrm www.knrmlifeguards.nl

www.knrm.nl

www.youtube.com/knrm
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Goedemorgen allemaal
Wederom is het blad De Red-dingboot zeer geslaagd en vol nuttige, spannende en leerzame informatie. Ik ben al bijna 25 jaar actief lid van reddingstation Zeevang te Warder. Mijn zoontje Dinand van net 4 jaar is helemaal gek van alles wat daar gebeurt.Hij wil later brandweerman worden (welke 4 jarige wil dit niet??) en hij wil reddingsbootmeneer worden.Op deze foto is hij helemaal verdiept in de plaatjes van het blad.

Hij kan namelijk nog geen letter lezen. Mama is zo lief geweest om het hele blad al voor te lezen.
Met vriendelijke groet,E.A.

Geachte mevrouw, mijnheer,

Nog bedankt voor het toesturen van het 

spreekbeurtpakket. Ik heb een

aantal weken geleden mijn spreekbeurt 

gehouden over de KNRM en na

afloop een filmpje erover laten zien.

Het ging heel goed en ik heb er een 9 

voor gekregen.

Groetjes

D.M. (12 jr)

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

Geachte mevrouw, mijnheer,

Met 40 jaar zeilervaring en bijna 30 jaar Redder aan de wal, had-

den we niet gedacht dat wij ooit eens de hulp van de redders op zee 

moesten inroepen.

Nu weten we beter, een ongeluk zit in een klein hoekje en kan iedereen 

overkomen. Wat waren we opgelucht toen na onze oproep de KNRM-

mannen langszij kwamen en er een aan boord stapte. Wij hebben 

bewondering en respect voor de gedegen aanpak en begeleiding.

Wij bedanken hierbij nogmaals de bemanning van de stations Vlieland 

en Harlingen.

Als blijk van dank zullen wij binnenkort een extra gift over maken.

Vriendelijk groetend,

H. en M. T.

Geachte lezer, 

Wij kregen meerdere brieven van lezers die zich 
bijzonder hadden gestoord aan ons antwoord op een 
klachtenbrief over de slechte leesbaarheid van een 
oranje tekst. Woorden als ‘stuitend’, ‘onwelvoeglijk’, 
en ‘ongemanierd’ zijn gevallen, omdat het antwoord 
was afgedrukt in rood op lichtblauw. Dat was zeker 
niet als grap bedoeld – zoals een andere klager 
veronderstelde – en ook niet respectloos. Een beetje 
dom, misschien; wij hebben ons niet gerealiseerd dat 
rood op lichtblauw voor sommige lezers net zo slecht 
te lezen is als oranje tekst op witte ondergrond. We 
zullen daarom voortaan lopende teksten niet meer in 
rood of oranje afdrukken. Wij waarderen het bijzonder 
dat u de moeite nam om ons dit te laten weten.

De redactie 



komende man, gaande man

nieuwe wegen
op een leeftijd dat de meesten zo langzamerhand eens 
aan hun pensioen gaan denken, gaan ras-knrm’ers 
leendert langbroek en ton haasnoot gewoon nog even 
door. sterker: ze beginnen allebei aan een nieuwe baan.
Tekst: Floris Dogterom  Beeld: Thomas Donker

“In 1986 werd ik beroepsmotordrij-
ver en -stuurman op de redding-
boot van IJmuiden. Vijf jaar later 
werd ik beroepsschipper. Sinds 
eind 2009 ben ik nauw betrokken 
bij Project 1816, dat medio 2013 
een nieuwe reddingbootklasse 
moet opleveren. Vanaf 1 januari 
ga ik dat fulltime doen.  

Ook al ben ik bijna 62 – een leef-
tijd waarop een beroepsschipper
met pensioen gaat – ik heb geen zin
om achter de geraniums te gaan zit
ten. En Project 1816 is fantastisch, dat
meen ik serieus. Een nieuw schip met al die
nieuwe techniek, dat is zo mooi. Ik zeg wel
eens dat ik veel te vroeg geboren ben, maar
gelukkig maak ik aan het eind van mijn car-
rière deze ontwikkelingen nog mee. Daarnaast 
geeft de omgang met al die jonge mensen aan 
wie ik mijn kennis kan doorgeven nog eens 
extra sjeu aan mijn leven.

Ik heb de directie beloofd dat ik er nog een 
jaartje aan vastplak als het schip operationeel 
is, als schipper. Dat betekent feitelijk dat het 
voor mij op m’n 65ste nog niet afgelopen is, 
vooropgesteld dat ik het fysiek allemaal wel kan uithou-
den, natuurlijk. Daarom fiets en wandel ik zo veel moge-
lijk en ga regelmatig naar de sportschool.”

leendert langbroek (61)
is: beroepsschipper in ijmuiden
wordt: beroepsschipper  
op de 1816-klasse. 

“Ik ben al 25 jaar vrijwilliger en sinds 
13 jaar ook beroeps. Het grootste deel van 
de beroepsperiode heb ik besteed aan 
het opzetten van het opleidingsysteem. 
Ik heb ook drie jaar bij het opleiding-
instituut in Schotland gezeten, waar 
KNRM-bemanningen al sinds halverwege 
de jaren ’80 een deel van hun opleiding 
krijgen. Sinds een half jaar doe ik in 
IJmuiden twee projecten, maar mijn 
hart ligt bij het varen zelf. Daarom 
ben ik naast beroepsmedewerker ook 
plaatsvervangend schipper in IJmui-
den. Vanaf 1 januari word ik beroeps-
schipper, als Leendert Langbroek zich 

volledig op Project 1816 gaat storten. 
Als beroepsschipper krijg ik de volledige verantwoorde-
lijkheid voor boot en bemanning. Dat is eigenlijk niets 
nieuws voor mij, want de kennis en vaardigheden die 
je daar voor nodig hebt, heb ik als opleider jarenlang 
aan mensen overgebracht. Ik heb mezelf opgeleid, zou 
je kunnen zeggen. De ploeg, die mij natuurlijk al kent 
als plaatsvervangend schipper, ziet mijn achtergrond als 
opleider als een voordeel. 
Het leven zal er wel wat anders uit gaan zien, met die 
pieper die elk moment af kan gaan, maar ik heb er  
echt zin in. Ik krijg veel vrijheid, kan vaak de zee op. 
Dat heb ik allemaal in eigen hand – los van de nood- 
oproepen, natuurlijk.”

ton haasnoot (55)
is: medewerker operationele 
dienst
wordt: beroepsschipper in 
ijmuiden
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knrm kids wIL jE wEtEN of jE NAAr dE wC kuNt oP EEN 
rEddINGboot? wIL jE EEN SPrEEkbEurt houdEN 
oVEr dE kNrM? kNrM-kIdS hELPt jE. jE kuNt ook 
kIjkEN oP www.kNrM.NL/kIdS.

VrAAG AAN rINuS rEddEr

wat doet een redder  
in de winter?  

Er zijn natuurlijk weinig zeilbootjes en jachten op het water in 
de winter, maar wij hebben nog werk genoeg! We gebruiken de 
wintermaanden vaak om onderhoud te doen aan de boten en 
het boothuis, maar we gaan ook gewoon door met oefenen op 
het water. De beroepsvaart gaat gewoon door in de winter, dus 
af en toe moeten we in actie komen. Als het echt gaat vriezen 
en we kunnen niet varen, veranderen sommige reddingstations 
in ijsreddingstations. Lees het verhaal over station Marken op 
pagina 24-25 er maar op na. 

redders op woest water

Een spannend verhaal, waarvan de KNRM er heel 
veel kent. Lees er nog meer over in het nieuwe 
schoolpakket REDDERS op WoEST WATER. Er is een 
pakket voor de hele klas, waarbij een film met een 
prijsvraag hoort (te bekijken op youTube), maar ook 
een spreekbeurtpakket. zit je in groep 6 of hoger? 
Dat is dat pakket net iets voor jou! Kijk voor alle 
informatie en de aanvraag op www.knrm.nl/kids.

Het stormt op zee. Huizenhoge golven hebben de 
stuurhuisramen van een vissersschip stukgeslagen. 
Het schip is stuurloos en de opvarenden hebben 
vuurpijlen afgeschoten, omdat ze in nood zijn. 
De reddingboot vaart uit. Aan boord zijn zes 
vrijwilligers van de KNRM. Met hun sterke 
reddingboot redden ze de vissers en brengen ze 
veilig in de haven. 

Speel mee met de 
prijsvraag!  
Tot 28 februari maakt 
jouw klas kans op een 
bezoek aan de KNRM en 
het reddingmuseum in 
Den Helder. 
Kijk snel op  
www.knrm.nl/kids
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johanna louisa:  
de pronkschuit  van de knrm

actieve dienst voor een oude rot



bedrijfsfeest, havendagen of een 
asverstrooiing: de johanna louisa 
en haar bemanning draaien nergens 
de hand voor om. na jaren van 
actieve dienst en een paar jaar op de 
nederlandse antillen is de johanna 
louisa een boegbeeld van de pr-
afdeling van de knrm.
Tekst: Eline Lubberts Beeld: Thomas Donker

Schipper Bert Hermans praat 
liefdevol over ‘zijn’ Johanna  
Louisa. “Toen ik na jaren als 
actieve vrijwilliger te oud werd 
voor het zware reddingswerk, werd 
ik gevraagd voor een pr-functie. 
Graag, zei ik, maar dan wil ik er 
wel een schip bij hebben.”
Zijn oog viel op de Johanna Louisa. 
“Ik ben vroeger zelf nog actief 
geweest op de Johanna Louisa. En 
dat geldt voor het merendeel van de 
huidige bemanning.” De Johanna 
Louisa was op dat moment aan 
Sint-Maarten uitgeleend. Via via 
hoorde Bert dat ze daar aan wal lag 
en niet actief werd ingezet. Dus 
begon hij een lobby om haar terug 
te halen naar Nederland.

spartaans
Met succes. In mei 2006 kwam 
de Johanna aan in IJmuiden. 
Toen begon het grote werk. Bert: 
“Er was flink wat achterstallig 
onderhoud. De motoren moes-
ten compleet gereviseerd worden. 

Ook kon alles een grote schilder-
beurt gebruiken. Maar kijk nu 
wat een beauty het is!”
De Johanna Louisa ligt voor het 
hoofdkantoor aan de kade. Het 
schip dat in 1968 te water werd 
gelaten, ligt te pronken: robuust en 
strak, schoon en tot in de puntjes 
onderhouden. Het koper in de 
machinekamer blinkt en in de 
stuurhut staan oude en nieuwe 
apparatuur broederlijk naast elkaar. 
“Het is een spartaans schip. Er 
was weinig ruimte voor luxe en 
comfort toen dit schip gebouwd 
werd. Maar misschien draagt dat 
juist bij aan de schoonheid. Voor 
mij zit het misschien wel meer in 
haar kunnen. Bij elk weertype ga ik 
met het grootste gemak de zee op. 
Ook al vaart ze ‘maar’ 10 knopen 
en gaan de nieuwere types drie keer 
zo snel, ze kan nog prima mee.” 

genen
Reddingstation Johanna Louisa 
is het enige station dat geen 

geld kost. “Wij brengen juist 
geld in het laatje”, stelt Bert. 
“Althans, dat begint inmiddels 
redelijk te lopen. We gaan er 
zo’n zestig à zeventig keer per 
jaar met groepen op uit. Dat 
kan een huisvrouwenvereniging 
zijn, maar ook een familiefeest of 
een watersportvereniging. Eerst 
geven we een presentatie over de 
KNRM, daarna varen we door 
de haven en een stuk de zee op. 
Het is maar net waar de groep 
interesse in heeft.” 

De Johanna Louisa wordt ook 
regelmatig uitgenodigd voor 
havendagen, vlootschouw en 
rondvaarten. Vorig jaar bege-
leidde Bert en zijn bemanning 
een replica van een zeventiende-
eeuwse vissersschuit op een trip 
naar Lowestoft in Engeland. 
“Het zijn stuk voor stuk mooie 
avonturen. Het is elke keer weer 
fijn om op zee te zijn. Dat zat in 
onze genen toen we als reddende 
vrijwilliger actief waren en dat is 
altijd gebleven.”

johanna louisa:  
de pronkschuit  van de knrm
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de redder aan de wal 

wat doe je?  
ik ben binnenvaartschipper op een 
dortmunder. dat is een middenmaat 
schip voor droge ladingen. met in totaal 
drie schippers varen we twee schepen. 
we vervoeren veel veevoer en turf voor 
kwekerijen. ik woon aan de wal en ik heb 
twee dochters, anna (15) en maartje (12), 
naar wie ik mijn twee schepen genoemd heb.

sinds wanneer ben je redder 
aan de wal?
mijn oma heeft me in 1991 donateur 
gemaakt toen ik een skûtsje kocht. slim 
van haar. vanaf 1998 ben ik zelf donateur 
geworden. 

waarom ben je donateur? 
ik vind de knrm een belangrijke 
organisatie die ik graag steun. als 
beroepsschipper heb ik de redding 
maatschappij nooit nodig gehad, maar ze 
hebben me wel eens een dienst bewezen 
als recreatievaarder. ik vind het een 
geruststellende gedachte dat de knrm 
er is, mocht de nood aan de man komen. 
we varen in deze tijd van het jaar vaak 
in het donker en met veel wind over 
het ijsselmeer. je kunt je op die reizen 
eenzaam voelen in de strijd met de 
elementen. maar het idee dat er in geval 
van nood altijd mensen zijn die je willen 
redden, helpt.

wie ben je? 
Bart Verkade, 44 jaar
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