
■  JAARVERSLAG
GoEd VooRbEREid  
op zwAAR wEER
PAGINA 06 

■  bULKCARRiER 
GESTRANd
woELiGE, wiNTERSE 
REddiNGEN
PAGINA 08

■  HANSwEERT
NAUwE boCHT LASTiG 
VooR pLEziERVAART
PAGINA 20 

■  pERSooNLiJKE 
bENAdERiNG
SCHENKEN EN NALATEN 
AAN dE KNRM
PAGINA 22

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

dE REddiNGbooT
APrIl 2012  VErSlAG 215

ALLES UiT dE KAST 
VooR NATioNALE 
REddiNGbooTdAG 
PAGINA 26



bEdANKT
de KNRM zet in elke Reddingboot een bijzondere schenker, 
sponsor, partner of nieuwe Redder aan de wal in het zonnetje.

HERiNNERiNG LEVENd HoUdEN

“Ik heb ruim 44 jaar gevaren en heb 
in al die jaren zo’n 135 verschillende 
havens gezien, voornamelijk in Enge-
land en Ierland. Vroeger mocht je 
nog op de sluizen bij IJmuiden lopen. 
Er stond toen op de sluizen altijd 
een oud mannetje KNRM-donateurs 
te werven bij passerende schepen. 
Ik ben toen op heel jonge leeftijd 

donateur voor het leven geworden. 
Door dat oude mannetje op de sluis! 
Toen mijn kinderen werden geboren, 
heb ik ze een donateurschap cadeau 
gedaan en een aantal jaar geleden 
waren de kleinzoons aan de beurt. 
Spencer (10) en Clarence (15) zijn wel 
eens mee geweest naar de Nationale 
Reddingbootdag. En met kerst 

kregen ze het jubileumboek Buiten 
Beeld cadeau. Helaas hebben de 
jongens hun liefde voor de scheep-
vaart niet van hun opa geërfd; het 
aanbod aan hobby’s, sporten en 
ander vertier is tegenwoordig enorm. 
Maar met het cadeaudonateurschap 
hoop ik de herinnering toch een 
beetje levend te houden!”

RoyALTiES ‘dE KApiTEiN’  
VooR dE KNRM
Jeannette Blijdorp-Jonker schreef een boeiend boek over het leven van 
haar grootvader, kapitein Drieves Jonker. Ze schrijft over het harde leven 
op zee en op Schiermonnikoog rond 1900 en daarna, over het verlies van 
dierbaren aan de zee en de invloed daarvan op het gezinsleven. Dagboek-
notities, brieven en memoires van Drieves Jonker vormen de belangrijkste 
bron van dit boek, aangevuld met haar eigen ervaringen als dochter én 
echtgenote van een kapitein. Omdat zij een warme band voelt met de 
Redding Maatschappij schenkt Jeannette Blijdorp de royalties van 2012 
aan de KNRM: “Als dochter en echtgenote van een kapitein ben ik 
goed op de hoogte van de noodzaak van de KNRM. Mijn hele familie is 
donateur en mijn vader is jaren lid van de plaatselijke commissie geweest. 
Vanwege de verbinding met de zee, haar gevaren, maar ook haar 
schoonheid, leek het mij een mooi gebaar om de KNRM een deel van 
de opbrengsten van het boek te schenken.”  

De Kapitein, Friese Pers/Noordboek 168 pagina’s,  
ISBN 978-90-330-0336-3, € 17,50

De Kapitein
Naar de memoires van Drieves Jonker, Schiermonnikoog 1885-1936

Jeannette Blijdorp-Jonker

Aan de hand van zijn eigen dagboeknotities, brieven en memoires  
beschrijft Jeannette Blijdorp-Jonker in dit boek de belevenissen van  

haar Schiermonnikoger grootvader Drieves Jonker (1885-1936). De Kapitein biedt een intiem kijkje in het dagelijks leven op het wadden-

eiland. Een leven dat vaak moeilijk was, maar dat zich ook kenmerkte 

door een grote saamhorigheid binnen de eilander gemeenschap. We 

volgen Drieves tijdens zijn jeugd op het eiland en in de jaren dat hij in 

verschillende rangen, eindigend als kapitein, de wereldzeeën bevoer. Door de authentieke documenten en de vele fraaie foto’s uit het familie-

archief is De Kapitein een prachtige uitgave, die een fascinerend beeld 

schetst van het zeemansleven in de eerste decennia van de 20e eeuw.

Jeannette Blijdorp-Jonker is bekend als organisator van nautische evenementen als DelfSail, Arctic Sail en Sail Den Helder 2013. In 2009 publiceerde zij haar eerste boek  ‘Op Zakenreis’. 

Jeannette Blijdorp-Jonker
D

e K
apitein

9 789033 003363

fpBOdekapitein0112.indd   1

24-01-12   15:13

De heer Schilpzand (74) uit Driehuis heeft zijn kleinzoons Spencer en 
Clarence Nap een aantal jaar geleden een donateurschap cadeau gedaan. 
Elk jaar doneert hij trouw namens zichzelf, zijn kinderen én nu ook zijn 
kleinkinderen. 
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EREwiMpELS  
UiTGEREiKT
Op de watersportbeurs Boot 
Holland in Leeuwarden, werd in 
februari voor de eerste keer een 
Gouden, Zilveren en Bronzen 
Wimpel uitgereikt voor bijzondere 
activiteiten ten bate van de KNRM. 
De KNRM heeft deze jaarlijkse 
prijzen in het leven geroepen om 
haar waardering te tonen voor alle 
bijzondere acties die particulieren, 
bedrijven, organisaties en verenigin-
gen verrichten. De Gouden Wimpel 
2011 werd gewonnen door Jansen 
Transport uit Urk, die een complete 
truck met KNRM-reclame beplakte. 

De Zilveren Wimpel ging naar het 
Palace Hotel in Noordwijk, dat 
onder meer elke gast vroeg € 1 te 
doneren aan de KNRM. De Bronzen 
Wimpel was voor Hecla Profes-
sional Audio & Video Systems BV 
uit Hengelo, een van de stuwende 
krachten achter het Reddersgala. 
De criteria voor het winnen van de 
prijs zijn onder meer: de impact die 
het initiatief heeft, de mate waarin 
het een eigen initiatief is, de waarde 
die de actie vertegenwoordigt, de 
originaliteit en de inspanning die 
ermee gemoeid was.  

CoLUMN
Roemer Boogaard

Directeur KNRM

Van links naar rechts: André Aaij van het Palace Hotel, Hans van 
Lenten van Jansen Transport en John van Zeist van Hecla Professional 
Audio & Video Systems

bELANG
De kennis van de KNRM-vrijwilligers is aan verandering onder-
hevig. De meeste mannen en vrouwen hebben minder ‘zeebenen’ 
dan vroeger, maar wel ándere competenties. Ze hebben vaak erva-
ring met verschillende vormen van waterrecreatie, waardoor ze 
kennis hebben van de elementen, van wind, golven en stroming. 
Ook hebben ze vaak opleidingen en praktische kennis – tech-
nisch en/of medisch, bijvoorbeeld – waar we veel aan hebben. 
De nautische kennis van de vissers en beroepsschippers in onze 
organisatie willen we echter niet verloren laten gaan. Die willen 
we veiligstellen en delen met nieuwe generaties. Daarom zijn we 
op zoek gegaan naar een professionele partner die ons daarbij kan 
helpen. Bij nautische kennis denk je al gauw aan zeevaartonder-
wijs. We legden contact met Scheepvaart & Transport College  
(onderdeel van STC-Group). STC-Group is een wereldwijd  
werkende organisatie die lesgeeft op vmbo-, mbo-, hbo-  
en masterniveau, maar ook contractonderwijs verzorgt voor 
bedrijven in scheepvaart, transport, logistiek en havenindustrie. 
Het STC Off Shore Trainingscentrum (STC-SAIO) doet vooral 
veiligheidstrainingen. De bemanningsleden van de KNRM 
volgen daar een aantal opleidingen, voordat ze allroundopstap-
per zijn. Na gedegen voorbereidingen, uitgebreid onderzoek en 
veel gesprekken, zijn we een samenwerkingsverband aangegaan 
met de STC-Group: de KNRM heeft een belang van 50 procent 
genomen in het Off Shore Trainingscentrum. De naam van het 
centrum verandert daarmee in STC-KNRM.
Een partnerschap in deze vorm is nieuw voor onze organisatie 
en biedt vele voordelen: we borgen onze nautische kennis, we 
kunnen onze bemanningen goed opleiden, het is goed voor onze 
naamsbekendheid en we kunnen de kennis en kunde van onze 
ervaren schippers te gelde maken. Het STC kan ze daarvoor de 
nodige didactische vaardigheden bijbrengen. 
Door de samenwerking met de STC-Group kost het opleiden 
minder en gaat het meer mogelijkheden opleveren. We zijn 
er trots op dat onze mensen en onze organisatie hier straks de 
vruchten van kunnen plukken. 
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KNRM JoURNAAL

Via www.redderworden.nl hebben zich deze winter driehonderd 
geïnteresseerde jongeren aangemeld. Tijdens zes selectiedagen zijn de 
beste honderd deelnemers uitgekozen. In mei en juni worden zij opge-
leid tot internationaal beach lifeguard. Wanneer ze slagen voor deze 
opleiding mogen ze aan het werk als KNRM Lifeguard op Ameland, 
Vlieland, Terschelling of Schiermonnikoog.
Volg deze redders via www.knrmlifeguards.nl.

LifEGUARdS ooK 
op AMELANd

HoE wAAiEN dE wiMpELS ...
de KNRM-jaarwimpel

Op verzoek van watersporters die 
het leuk vonden om de jaarwim-
pel in serie te sparen, hebben we 
besloten elk jaar een wimpel te 
laten maken met een jaartal erop. 
Voorheen was de wimpel in drie  

formaten te koop, 
nu kiezen we voor 

de jaarwimpel voor 
het bestverkochte 

formaat: 35 x 50 cm. De 
respons maakte duidelijk dat de 
nieuwe wimpel in een behoefte 
voorzag: in 2011 gingen er ruim  
4500 jaarwimpels over de toonbank. 

ooK MEEdoEN? 
Met het kopen van een wimpel 
geeft u niet alleen aan dat u de 

KNRM steunt, u steunt ons ook 
daadwerkelijk doordat een deel 
van de opbrengst rechtstreeks  
ten goede komt aan onze redders 
en ons materieel. U kunt de jaar-
wimpel 2012 rechtstreeks bestel-
len bij Shipmate Vlaggen,  
de producent van de wimpel.  
Bestellen kan online via de web-
winkel van www.shipmate.nl.  
De prijs van de wimpel is ca.  
€ 12 inclusief verzendkosten.

fySiEKE VERKooppUNTEN 
Koopt u de wimpel liever in een 
winkel? Op www.knrm.nl/wimpel 
vindt u een overzicht van verkoop-
punten. De winkelprijs is € 9,95. 
Wilt u zelf verkooppunt worden? 
Mail naar wimpel@knrm.nl en 
ontvang alle informatie. Niet 
alleen watersportwinkels kunnen 
verkooppunt worden; ook jacht-
havens en watersportverenigingen 
zijn van harte welkom om zich 
aan te melden. 

Vlaggen zijn meer dan een lapje stof: het zijn symbolen waar je je achter kunt scharen.  
De KNRM-wimpel heeft ook zo’n symbolische betekenis: met het voeren van de wimpel  

laat je zien dat je de KNRM een warm hart toedraagt. 

Ook op Ameland zijn deze zomer KNRM Lifeguards 
actief. Dat betekent dat de KNRM Lifeguards deze 
zomer op alle Friese Waddeneilanden waken over  
de veiligheid van de strandgasten. 

4 dE REddiNGbooT verslag 215



KoNiNKLiJKE oNdERSCHEidiNG  
VooR REddiNGbooTSCHippER iJMUidEN

Dé jaarlijkse gelegenheid om nader 
kennis te maken met de KNRM 
komt eraan! Nationale Redding-
bootdag staat garant voor een 
dag plezier voor het hele gezin. 
Alle reddingstations zetten hun 
deuren open om het donateurs en 
aankomende donateurs naar de zin 
te maken. Onze vrijwilligers staan 
voor u klaar. Als u komt (natuur-
lijk!) neemt u dan iemand mee 
van wie u weet dat die de KNRM 
óók een warm hart toedraagt? 

Er zit namelijk ook een serieuze 
kant aan Reddingbootdag: met de 
stijgende kosten en de toegenomen 
financiële druk, blijven wij behoefte 
houden aan nieuwe donateurs. Wij 
willen immers ons reddingswerk 
24/7 op hoog niveau blijven uitvoe-
ren! Vanaf pagina 25 vindt u meer 
nieuws en achtergrond over Natio-
nale Reddingbootdag. Op onze 
website www.reddingbootdag.nl 
vindt u bij de afzonderlijke redding-
stations wat hun programma is.

wiE NEEMT U MEE NAAR 
REddiNGbooTdAG?

Leendert kreeg het lintje voor het enorme vakmanschap waarmee hij 
bijna zevenhonderd mensen in veiligheid bracht. Hij kwam in 1986 
bij de KNRM in dienst als motordrijver op de zelfrichtende stalen red-
dingboot Johanna Louisa. Vijf jaar later werd hij beroepsschipper. Sinds 
1 januari is Leendert aangesteld als beroepsschipper voor de nieuw te 
bouwen 1816-klasse, het nieuwste type reddingboot dat medio 2013 te 
water gaat. De nieuwe beroepsschipper van IJmuiden is Ton Haasnoot. 
Leendert werd al verschillende keren door de KNRM onderscheiden 
voor levensreddende acties. Wij zijn bijzonder trots dat Hare Majesteit 
Leendert deze onderscheiding heeft verleend. 

Beroepsschipper Leendert Langbroek werd bij zijn 
afscheid als schipper van KNRM-station IJmuiden 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. 
Burgemeester Weerwind van Velsen speldde Leen-
dert de bijbehorende versierselen op tijdens de  
nieuwjaarsbijeenkomst van de KNRM. 

KoM NAARNATioNALEREddiNGbooTdAGop 28 ApRiL 2012!

Fo
to

: A
ri

e 
va

n
 D

ijk

verslag 215 dE REddiNGbooT   5



6 dE REddiNGbooT verslag 215

JAARVERSLAG 2011
druk jaar ondanks slecht zomerweer

Afhankelijk van het aantal noodmeldingen 
kost elke inzet gemiddeld drie uur. Alle 
vrijwilligersuren voegen waarde toe aan  
uw donatie. Door reddingen en hulpverle-
ningen wordt schade aan goederen en letsel  
bij personen voorkomen. Ook dit is een 
toegevoegde waarde aan gedoneerd geld.  
In het jaarverslag wordt uiteengezet dat  
deze toegevoegde waarde € 2,51 per  
gedoneerde euro bedraagt.

bESTEdiNG VAN doNATiES
In 2011 werd in totaal ruim € 10,3 miljoen 
ontvangen uit donaties, nalatenschappen en 
overige inkomsten. De totale uitgaven be-
droegen ruim € 13 miljoen. Om het verschil 
te overbruggen zijn de reserves aangesproken. 

Het jaarverslag met de jaarrekening is  
gepubliceerd op de website www.knrm.nl  
en opvraagbaar via het hoofdkantoor. 

Met het thema Goed voorbereid doet de KNRM verslag  
van de activiteiten en financiële huishouding in 2011.  
de hele organisatie is ervan doordrongen dat acute 
hulpverlening op het water een goede voorbereiding vereist. 

tuigen van de KNRM worden geregeld 
ingezet op stranden en in duingebieden 
waar reguliere hulpverleningsvoertuigen 
niet kunnen komen. 
 
KNRM LifEGUARdS 
Op Terschelling, Vlieland en Schiermon-
nikoog verzorgde de KNRM de strand- 
bewaking met KNRM Lifeguards. Zij  
voerden in 2011 464 hulpverleningen uit 
op het strand en 21 reddingen in zee. 

RAdio MEdiSCHE diENST 
De vijf artsen van de KNRM Radio  
Medische Dienst gaven 692 medische ad-
viezen aan zeevarenden over de hele wereld. 
Deze dienstverlening via telecommunicatie 
is vaak levensreddend voor zeevarenden 
die midden op de oceaan ziek worden of 
gewond raken. 

VRiJwiLLiGERS 
Onze vrijwilligers zijn 24 uur per dag 
beschikbaar om op noodmeldingen te 
kunnen reageren. Zij besteden gemiddeld 
drie uur per week aan opleiden en oefenen. 
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iN 2011 wERd HET REddiNG-
wERK UiTGEVoERd dooR:
1096  vrijwilligers 
10  beroepsschippers
53  lifeguards  

 (vakantiekrachten)

Om snel te kunnen handelen moeten vrijwil-
ligers 24 uur per dag klaarstaan. Om veilig te 
kunnen werken onder alle weersomstandig-
heden is oefening nodig en moeten redding-
boten in topconditie zijn. Met 1901 keer uit-
varen en hulp aan 3299 mensen was 2011 een 
druk jaar voor de KNRM. En dat ondanks 
de zomer, die voornamelijk nat was en weinig 
zon kende. De drukste dag voor de KNRM 
was zaterdag 4 juni, in het hemelvaartsweek-
end, de drukste maand was augustus. 
Er waren deze zomer regelmatig waarschu-
wingen voor extreem weer. Bijna een kwart 
van alle hulpverleningen werd in 2011 uitge-
voerd bij windkracht 6 en hoger. Onder der-
gelijke omstandigheden zijn hulpverleningen 
moeilijker en gevaarlijker dan normaal. In de 
statistiek van de oorzaken van de hulpvragen 
is averij aan schepen opvallend hoger dan 
vorig jaar. Ook gebrek aan kennis en ervaring 
bij de mensen in nood laat een stijging zien. 
Opvallende stijger in de acties van 2011 is het 
gewondenvervoer vanaf het strand. Hierbij 
werkt de KNRM samen met andere hulpver-
leningsdiensten als politie, ambulance en red-
dingsbrigades. De kusthulpverleningsvoer-



JAARVERSLAG

HET MATERiEEL iN 2011:
42  reddingstations
70  reddingboten
19  kusthulpverlenings- 

 voertuigen
14   waterdichte tractoren/   

lanceervoertuigen
48  boothuizen en  

 bemanningverblijven

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

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

Nieuwbouw en modi�catie reddingboten     651
Exploitatie reddingboten/stations   6.984
Beroepsredders en vrijwilligers    1.642
Kust Veilig        379
Radio Medische Dienst       161
Preventie & voorlichting       740
Kosten eigen fondsenwerving    1.727
Kosten van beleggingen       167
Beheer en administratie       906
                    13.357

Donateurbijdragen    2.503
Giften      1.661
Nalatenschappen     5.365
Notariële schenkingen      288
Scheepsbijdragen        132
Sponsoring        176
Bunkerbootjes         26
Patientenvervoer       197
Verkoopopbrengst artikelen        20
Baten uit acties van derden        10
Subsidies van overheden      253
Inkomsten Kust veilig      130
Overige baten       159
Tekort gedekt uit eigen vermogen  2.437
                   13.357

Donateurbijdragen   2.503
Giften     1.661
Nalatenschappen    5.365
Notariële schenkingen     288
Scheepsbijdragen       132
Sponsoring       176
Bunkerbootjes        26
Patiëntenvervoer      197
Verkoopopbrengst artikelen       20
Baten uit acties van derden       10
Subsidies van overheden     253
Inkomsten Kust Veilig     130
Overige baten      159
Tekort gedekt uit reserves  2.437
                  13.357

AARd VAN dE ACTiEooRzAKEN (VooR zoVER bEKENd)

ToTALE bESTEdiNGEN 2011

ExpLoiTATiEdEKKiNG

ALLE bEdRAGEN x € 1.000

ALLE bEdRAGEN x € 1.000

dE oNdERSTEUNENdE  
oRGANiSATiE iN 2011:

Hoofdkantoor en werkplaats in IJmuiden
28   medewerkers voor technische en  

operationele zaken
24   medewerkers voor organisatie,  

administratie, communicatie en  
fondsenwerving
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SCHip GESTRANd
WIJK AAN ZEE_20 JANUArI 
2012_WIND W6_INZET  
DIVErSE rEDDINGBOTEN
Om 04.25 uur kwam een melding 
van de Kustwacht binnen: de Filip-
pijnse bulkcarrier Aztec Maiden 
drijft met een krabbend anker in 
de richting van Wijk aan Zee. Het 
155 meter lange schip, met be-

stemming IJmuiden, kampte met 
motorstoringen. Niet veel later – 
geholpen door een stevige wind-
kracht 6 uit het westen – strandde 
het een paar honderd meter uit 
de kust.
Reddingboot Koos van Messel uit 
IJmuiden voer uit en arriveerde 
vlak na de reddingboot Donateur 
van Wijk aan Zee. Een uur later 

komt ook de reddingboot Adri-
aan Hendrik van Egmond aan 
Zee de helpende hand bieden. De 
schipper van de Koos van Messel 
schrijft in het logboek: “De Aztec 
Maiden lag op ongeveer een mijl 
uit de kust met draaiende schroef. 
Het idee was om een lijn over te 
krijgen, zodat we deze verbinding 
later naar een sleepboot konden 

overbrengen. In afwachting van 
de sleepboot lagen we in de 
luwte van het schip. De loods van 
de carrier verzocht ons om toch al 
te proberen verbinding te maken. 
Vervolgens zijn we naar achteren 
gevaren om het keesje (werplijn) 
te ontvangen. Het keesje raakte 
echter vast. Toen we het uiteinde-
lijk toch losgeschoten keesje net 

LoGboEK NoV dEC JAN
DE MEEST ACTUElE rEDDINGrAPPOrTEN VINDT U OP WWW.KNrM.Nl

SCHip GESTRANd
WIJK AAN ZEE_20 JANUArI 
2012_WIND W6_INZET DIVErSE 
rEDDINGBOTEN
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aan boord hadden, zagen we een 
tros in het water drijven.” Twee 
opstappers begaven zich in de zij 
om met de pikhaak de tros uit het 
water te vissen. “Linke soep, want 
vanwege de brekers van een meter 
of vier was de kans groot dat de 
tros in de jets zou komen.” Tijdens 
de tweede poging om de tros op 
te pikken kwam er een breker, 
waardoor de opstappers door het 
gangpad naar achteren spoelden. 
“Een van de mannen kwam klem te 
zitten tussen de opblaasbare tube 
en het hekwerk. Binnen hoorden 
we kreten als ‘hij zit vast’ en later 
‘zijn been is waarschijnlijk gebro-
ken’. De opstapper zag bleek en 
had erg veel pijn.” De Koos van 
Messel  moest terugkeren in ver-
band met de gewonde en meldde 
zich af. De opstapper werd met een 
verdraaide knie en mogelijk een 
kneuzing van het onderbeen naar 
het ziekenhuis gebracht.  
De Koos van Messel voer later nog-
maals naar Wijk aan Zee, maar kon 
op dat moment weinig doen. De 
Aztec Maiden lag inmiddels vast op 
het strand. ’s Middags om 14.58 uur 
volgde een oproep voor assistentie 
bij de berging van de bulkcarrier. 
Het was de bedoeling een drijflijn 
te leggen met de sleepboot Ievoli 
Black van bergingsbedrijf Svitzer. 
De schipper manoeuvreerde zijn 
boot dwars van de Aztec Maiden 
en vuurde een aangebonden 
schietlijn af. Nadat de tros op de 
Aztec Maiden was vastgezet, voe-
ren ze langzaam de 1100 meter 
lange verbinding uit. De sleepboot 
kwam langszij en de mannen 
gaven de lijn over. Na verloop 
van tijd volgde het verzoek om 
de zwaardere lijn, die nu door de 
Aztec Maiden naar zich toe werd 
getrokken, recht te trekken, omdat 

er door de sterke ebstroom inmid-
dels een ruime bocht in hing. De 
schipper schrijft: “We hebben een 
dreganker nodig, dat we van de 
Ievoli Black krijgen. Na drie of vier 
pogingen lukt het om de dreg de 
draad te laten pakken. Vervolgens 
langzaam vooruit, maar al bij de 
minste kracht buigt de dreg recht. 
Een zwaardere dreg wordt voor 
ons moeilijk hanteerbaar, dus we 
besluiten de poging te stoppen.  
We gaan weer retour haven,  
omdat we verder niet veel meer 
kunnen doen.” De bergers zullen 
de klus zelf moeten klaren. 
Uiteindelijk meert de Koos van 
Messel om 00.30 uur voor de laat-
ste keer af. Ze hebben er 20 uur 
opzitten en ruim 4 kilometer tros 
uitgezet. Ook de reddingboten van 
Wijk aan Zee en Egmond aan Zee 
zijn dag en nacht stand-by geble-
ven. “We gaan met een tevreden 
gevoel naar huis. De rest is aan de 
bergers”, aldus de schipper van 
IJmuiden. “De berger Hurricane van 
Terschelling heeft uiteindelijk gehol-

pen om de verbinding te maken.” 
Rond 17.00 uur in de middag kwam 
de Aztec Maiden eindelijk vlot.

SpEEdbooT boTST  
MET TANKER
DOrDrECHT_26 NOVEMBEr 
2011_WIND ZW5_INZET 
rEDDINGBOOT DrB49
Twee opvarenden van een speed-
boot zijn op de Nieuwe Maas bij 
Ridderkerk zwaargewond geraakt 
na een aanvaring met een binnen-
vaarttanker. De speedboot is 
ernstig beschadigd geraakt en 
gezonken. Een derde persoon is 
lichtgewond geraakt en kan ter 
plaatse worden geholpen. De drie 
opvarenden zijn aan boord geno-
men van een andere speedboot. 
De bemanning van de reddingboot 
DRB49 verleent eerste hulp, as-
sisteert met het afmeren van de 
speedboot en brengt de slachtof-
fers aan wal. Op de wal worden  
zij direct overgedragen aan de 
klaarstaande ambulances.
Een van de opstappers schrijft:  

“De opvarenden hadden geluk dat 
er een tweede speedboot in de 
buurt was, die direct de zwaarge-
wonden uit het water kon halen.” 

ACUTE bLiNdEdARM-
oNTSTEKiNG
SCHEVENINGEN_4 DECEMBEr 
2011_WIND WNW7_INZET  
rEDDINGBOOT KITTy  
rOOSMAlE NEPVEU
Een Oekraïense opvarende van de 
tanker Mohegan, die op weg is 
naar Dordrecht, heeft een acute 
blindedarmontsteking en moet zo 
snel mogelijk van boord worden 
gehaald. De positie is 18 mijl uit 
de kust. De omstandigheden zijn 
niet optimaal om een zieke van 
boord te halen: drie meter hoge 
golven met af en toe een uitschie-
ter, en stevige wind uit een west-
noordwestelijke richting, met een 
zuidgaand tij.
Ondanks de moeilijke omstandig-
heden lukt het langszij te komen 
en de patiënt van boord te halen. 
De man wordt na een eerste on-

Fo
to

: A
ri

e 
va

n
 D

ijk

verslag 215 dE REddiNGbooT   9



GERT-JAN KLONTJE:
‘VOOr SOMMIGE EIlANDErS VErZOrG 
IK DE lAATSTE rEIS. DAT IS ZWAAr, 
MAAr DANKBAAr WErK’

Reddingboten worden geassocieerd met 
schepen in nood. Terecht. Maar op de eilanden 
zijn de redders veel meer dan dat. Schipper 
Gert-Jan Klontje van Schiermonnikoog: “Wij 
brengen jaarlijks tientallen eilanders naar de 
vaste wal. Gewond of ernstig ziek. Voor som-
migen van hen weet je dat het de laatste reis 
is. Dat is zwaar, maar dankbaar werk.”

 

Op een eiland als Schiermonnikoog krijgt dit soort 
werk nog eens een extra dimensie, omdat iedereen 
iedereen kent. Zo bracht Klontje zijn eigen schoon-
vader drie keer naar de wal, telkens met hartritme-
stoornissen. “Na de derde keer grapte ik dat het 
zo wel een beetje duur begon te worden.” Weer 
serieus: “Uiteindelijk kreeg ik ook mijn schoonmoe-
der aan boord. Zij was ernstig ziek, werd bij ons 
thuis verzorgd, maar wilde naar huis om te sterven. 
Op de steiger veerde ze op, snoof de zeelucht op 
en zei dat ze het mooi vond zo. Ik heb toen nog 
een extra rondje gevaren. Ze genoot van het wad, 
de vogels en de mooie luchten.” Het voorval met 
zijn schoonouders lijkt uitzonderlijk, maar niets is 
minder waar. Met regelmaat krijgen Klontje en zijn 
bemanning dierbaren te vervoeren. “Ik ben hier 
opgegroeid. Als jonge jongen werkte ik op verschil-
lende boerderijen. Een van deze boeren moesten 

we overvaren naar de vaste wal, gelukkig toen 
hij op hoge leeftijd was. Op de steiger wachtte ik 
hem op. Hij zei: ‘Gert-Jan, mijn aardse reis zit erop. 
En het laatste stukje doe ik graag met jou …’ In 
Lauwersoog heb ik hem de hand geschud, zoals 
ik zoveel eilanders als laatste heb gegroet. Dat is 
eervol werk.”  
Gert-Jan vaart dergelijke reizen naar de vaste wal 
altijd zelf. “Er mag tijdens zulke tochten niets 
misgaan en die verantwoordelijkheid neem ik zelf. 
Maar ik vraag wel altijd twee man bij me om op 
radar en plotter mee te kijken. Simpelweg omdat 
het onder die omstandigheden moeilijker is om 
professioneel te blijven handelen.” En zo komt 
hij als vanzelf bij het volgende voorval. “Een paar 
maanden geleden moest ik een goede kameraad 
wegbrengen. Ook ernstig ziek. ’s Avonds had ik 
nog aan zijn bed gezeten, twee uur later lag hij bij 
ons aan boord. Ik kreeg alleen een knikje en wist 
toen dat het ‘over’ was. Zijn zoon en schoonzoon 
zijn beiden bemanningslid bij mij en waren beiden 
aan boord. Op de intercom blijft het dan stil …” 
Het dreigt een triest verhaal te worden. “Het is ook 
niet altijd gemakkelijk. Wel dankbaar. En natuurlijk 
zijn er ook andere verhalen. We brengen zwangere 
vrouwen over. Als je dan later die kleintjes ziet, is 
dat genieten. En ook zware ongevallen kunnen 
goed aflopen. Dat geeft voldoening.” Klontje 
vertelt daarbij onder meer over een zwaar bedrijfs-

ongeval. Onderweg naar het boothuis zag hij bij  
het bedrijf van een goede vriend en voormalig 
werkgever een ambulance staan. “Dan schrik je 
geweldig, maar er was geen tijd om na te denken. 
De boot moest klaar!” De toestand van zijn  
oude werkgever leek bijzonder ernstig. “Hij had 
inwendige verwondingen en had zó veel pijn  
dat ik werkelijk dacht dat hij het niet zou halen.” 
De man herstelde echter wonderwel. 
“Dit werk wordt door de buitenwereld onder-
schat”, stelt Klontje, die tegelijkertijd tegenspreekt 
dat de meest aangrijpende reizen uit zijn loopbaan 
allemaal patiëntenvervoeren waren. “Dat weet ik 
niet, hoor. Dan schieten we misschien weer een 
beetje door. Ook op zee hebben we heel aangrij-
pende dingen meegemaakt. Ik herinner mij een 
vrachtschip dat na een aanvaring zinkende was. 
We kregen de bemanning aan boord, maar één 
man kon niet uit zijn hut worden bevrijd omdat de 
deur door de aanvaring was ontzet. Hij ging met 
het schip ten onder. Zijn maten hoorden die man 
nog schreeuwen …” Hoe verwerkt Klontje, die 
zichtbaar emotioneel is onder sommige verhalen, 
een dergelijke hoeveelheid leed? “We hebben el-
kaar. Op de terugreis geef ik het roer altijd aan een 
ander en praat ik met de jongens. In het boothuis 
hebben we het erover. De één praat honderduit, 
de ander zegt niks. Dat mag. Maar we houden 
elkaar wel goed in de gaten.”

ACHTERAf

Tekst: Edward Zwitser Beeld: Thomas Steenvoorden

10 dE REddiNGbooT verslag 215



derzoek door een ambulancebroe-
der in de haven overgedragen aan 
de ambulance voor vervoer naar 
het ziekenhuis.

GRoTE zoEKACTiE  
zoNdER RESULTAAT
DIVErSE WADDENSTATIONS_ 
17 DECEMBEr 2011_WIND 
NW6_INZET DIVErSE 
rEDDINGBOTEN
Op het vrachtschip Amanda is om 
ongeveer 10.00 uur een man over-
boord geslagen. Het gaat om een 
32-jarig bemanningslid, gekleed in 
een gele jas zonder reddingsvest. 
Als eerste is om 11.00 uur de red-
dingboot Arie Visser van West-
Terschelling ter plaatse. De Frans 
Hogewind van Paal 8 arriveert vijf 
minuten later, en weer vijf minu-

ten daarna ook De Graaf van By-
landt van Vlieland. De boten varen 
zoekpatronen, met een onderlinge 
afstand van 100 meter. Een uur 
later sluit ook de Beursplein 5 van 
Texel zich bij hen aan. De water-
temperatuur is ongeveer 8 graden. 
Als na vier uur zoeken nog niets is 
gevonden, wordt in overleg met 
het KWC om 15.00 uur besloten de 
zoekactie te beëindigen.

VAREN op dE ipHoNE
lEMMEr_21 DECEMBEr 2011_
WIND ZW2_INZET rEDDING-
BOTEN ANNA DOrOTHEA EN 
JOHN STEGErS 
Kort voor de kerst loopt een bootje 
vast op de Steile Bank. Er is één 
persoon aan boord. Deze zegt on-
derweg te zijn naar Enkhuizen. Het 

logboek van reddingstation  
Lemmer meldt: “De man heeft  
alleen een iPhone met gps. Hem 
was verteld 300 graden aan te 
houden, maar dan was hij in Urk 
terechtgekomen. Tegen alle  
adviezen in – want het zicht was 
niet zo goed – wil de man door-
varen. We geven hem de raad  
240 graden aan te houden en  
nemen afscheid van hem.”

dUiKER oVERLEdEN
OUDDOrP_22 DECEMBEr 2011_
WIND W4_INZET rEDDINGBOOT 
BArON VAN lyNDEN
Een melding van een zwemmer 
in problemen op de Grevelingen. 
Telefonisch contact met het KWC 
leert dat er een duiker onwel is 
geworden op de havendam van 

Kloosternol te Scharendijke. De 
man wordt gereanimeerd door am-
bulancepersoneel. De reddingboot 
Baron van Lynden vertrekt meteen, 
met zuurstofkoffer en AED aan 
boord. Ter plaatse gekomen blijkt 
dat de duiker helaas is overleden. 
Op verzoek van de hulpverleners 
wordt de man met de reddingboot 
vervoerd naar de haven van Scha-
rendijke. De man bleek samen met 
zijn buddy te water te zijn gegaan, 
maar voelde zich niet lekker. Ze 
besloten terug te gaan naar de 
stenen havendam. Daar vroeg de 
duiker aan zijn buddy om 112 te 
bellen. Deze heeft alarm geslagen 
bij het duikcentrum achter de dijk. 
Toen hij terugkwam was zijn met-
gezel al bewusteloos. Hij begon 
direct met reanimeren, wat later 

VEEl STOrMACHTIG WEEr IN 
DECEMBEr, WAArDOOr DIVErSE 
rEDDINGSACTIES NODIG WArEN  
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station keren. In het boothuis  
van Urk worden de vermoeide 
vrijwilligers door junioropstapper 
Erik ontvangen met hete snert  
en frikadellen.
Zie ook Achteraf op pagina 14. 

ACHT UUR STANd-by  
op RUiGE zEE
DEN HElDEr_4 JANUArI 
2012_WIND NW8_INZET  
rEDDINGBOOT JOKE DIJKSTrA
Woensdag 4 januari gaan de 
piepers van de vrijwilligers om 
07.30 uur af voor een schip met 
motorstoring, dit keer op de on-
stuimige Noordzee. Het 46 meter 
lange offshore stand-by-schip
Allure G heeft geen voortstuwing 
meer en heeft, om niet aan  
lagerwal te raken, het anker uit-
gegooid ter hoogte van de ver-
kenningston van het Schulpengat. 
Door de stormachtige wind en de 
vier meter hoge golven is de kans 
echter groot dat het anker het 
niet houdt. Het Kustwachtcentrum 

werd overgenomen door brand-
weer en ambulancepersoneel, 
maar helaas zonder succes. 

biNNENVAARdER  
iN pRobLEMEN
UrK/ENKHUIZEN/lEMMEr_3 
JANUArI 2012_WIND ZW 7/8_
INZET DIVErSE rEDDINGBOTEN 
Om even voor zevenen dinsdag-
avond gaan de Urker piepers 
met de melding ‘vaartuig in 
problemen’. Op een stormachtig 
IJsselmeer ter hoogte van de UK-2 
blijkt het Duitse binnenvaartschip 
Rudolf Thea uit Sachsenhagen 
water binnen te krijgen door een 
aantal stukgeslagen luiken. Het 
met gips geladen schip met vijf 
bemanningsleden krijgt onmid-
dellijk hulp van een Nederlandse 
collega, de met zand geladen 
Fata Morgana, terwijl de Urker 
reddingboten op weg gaan naar 
de opgegeven positie. Ten slotte 
staan zes pompen hun werk te 
doen op de 105 meter lange 
Rudolf Thea terwijl af en toe 
fikse zeeën over het schip slaan. 
Op de Fata Morgana is intussen 
een noodreparatie aangebracht 
en een van de drie kinderen van 
de schipper verbonden omdat 
deze in glas is gestapt, waarna 
met een gangetje van vijf kilo-
meter per uur richting Enkhuizen 
wordt gevaren, samen met de 
reddingboten Rien Verloop en de 
Willemtje. De Rudolf Thea vaart 
intussen met dezelfde snelheid 
onder begeleiding van de red-
dingboten Kapiteins Hazewinkel, 
Anna Dorothea en Watersport 
plus de sleepboten onder de dijk 
richting Lelystad.
Rond elf uur weten beide sche-
pen veilig de haven te bereiken 
waarna de KNRM-boten en de 
begeleidende slepers retour  

heeft al een sleepboot besteld, 
maar door een stremming van  
een brug in Den Helder kan deze 
nog niet uitvaren. Reddingboot 
Joke Dijkstra is ter plaatse, maar 
kan niet veel meer dan stand-by 
blijven. De Allure G en de Joke 
Dijkstra liggen urenlang te  
slingeren en te stampen tot de  
sleepboot Coastal Vanguard om 
12.00 uur arriveert. Het maken 
van een sleepverbinding blijkt 
geen eenvoudige klus. Bij de eer-
ste poging sneuvelt de sleeptros. 
Rond 13.40 uur lukt de tweede 
poging wel en kan de Allure G 
voorzichtig naar de vaargeul  
worden getrokken. Om 15.00 uur 
zitten de schepen achter de be-
schutting van de Noorderhaaks en 
kan, na overleg met de schipper 
van de sleepboot, de Joke Dijkstra 
terug naar haar thuishaven.  
Na acht uur slingeren en stam- 
pen zijn de vrijwilligers weer  
veilig aan wal voor een bak  
sterke koffie.

RoEKELooSHEid  
TiJdENS SToRM
SCHEVENINGEN_5 JANUArI 
2012_WIND WNW9_INZET  
rEDDINGBOOT KITTy  
rOOSMAlE NEPVEU EN KHV
Ondanks de gesloten hekken 
waagden zich toch mensen op  
de Scheveningse havenhoofden 
tijdens een heftige storm op  
5 januari. Er sloegen zware brekers 
over de havenhoofden. Om 14.45 
uur werd de bemanning van Sche-
veningen gealarmeerd voor een 
man op het Noorderhavenhoofd 
die niet meer terug kon komen.  
Er stond op dat moment een  
westnoordwesterstorm, kracht 9. 
De politie durfde het havenhoofd 
niet op en vroeg daarom assistentie 
van de KNRM. De KHV-truck reed 
het havenhoofd op en de redding-
boot Kitty Roosmale Nepveu  
hield stand-by naast het hoofd.  
De KHV-bemanning kon aan het 
einde van het havenhoofd de  
man in de truck helpen, waarna 

RoEKELooSHEid  
TiJdENS SToRM
SCHEVENINGEN_5 JANUArI 2012_
WIND WNW9_INZET rEDDINGBOOT 
KITTy rOOSMAlE NEPVEU EN KHV
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ACHT UUR STANd-by  
op RUiGE zEE
DEN HElDEr_4 JANUArI 
2012_WIND NW8_INZET 
rEDDINGBOOT JOKE DIJKSTrA

truck en boot weer terug konden 
naar ponton en boothuis.  
De man werd overgedragen aan  
de aanwezige politie ‘voor een 
hartig woordje’, schrijft de schipper 
van Scheveningen in het logboek.

VERdwAALdE  
wANdELAAR
SCHIErMONNIKOOG_  
17 JANUArI 2012_WIND  
W5_INZET rEDDINGBOOT 
KONING WIllEM I,
lIFEGUArDAUTO, KHV 

De zeeverkeerspost Schiermonnik-
oog meldt dat er een man wordt 
vermist. Zijn vrouw heeft de po-
litie gebeld dat haar man is ver-
dwaald. Hij is ‘s middags om 16.00 
uur vertrokken naar de Balg, aan 
de oostpunt van het eiland. Red-
dingstation Schier zoekt eerst 
vanaf het water en later met de 
lifeguardauto op het land. In het 
logboek staat: “De hoge tijen die 
de laatste tijd alles onder water 
hebben gezet, maakt het zoeken 
lastig. Het loopt zeer slecht, we 

hebben het pak aan, maar het is 
koud: -2 graden. We komen voor 
slenken en diepe gaten, die ik zelf 
allemaal herken uit mijn jeugd. 
Een heli van de KLPD zoekt met 
infrarood alles af, maar kan niks 
ontdekken.” Ondertussen heeft 
de verdwaalde man per mobiele 
telefoon twee keer contact gehad 
met z’n vrouw. Hij zegt allemaal 
zwaailichten te zien. Daarna 
hoort ze niets meer van hem. Het 
ergste wordt gevreesd, vooral 
omdat het zo koud is. Rond 03.00 

uur wordt de SAR-helikopter in-
gezet om met schijnwerper alles 
nog een keer af te zoeken. Op 
de grond komen de opstappers 
in westelijke richting naar het 
dorp toe. “Een doodvermoeiende 
tocht door water, riet, slenken 
en hagedorens heen. We zoeken 
alles af, maar kunnen de man niet 
vinden.” Dan komt van de heli 
bericht dat zij de man hebben 
gevonden. Het is inmiddels bijna 
05.00 uur. “Het blijkt een man 
van 68 jaar te zijn. Hij is nog goed 
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DIVErSE rEDDINGSTATIONS_3 JANUArI
2012_WIND ZW8_INZET DIVErSE 
rEDDINGBOTEN

Terwijl het water met bakken de woonkamer 
van hun schip binnenstroomde, liep Margrie-
ta Heuvelman door het water de kamer van 
haar jongste dochter binnen, ondertussen 
haar andere kinderen wakker schreeuwend. 
Terwijl in de hal de wind rond gierde, kwam 
de volgende golf op de kapotgeslagen deur 
af rollen. “Eén ding was maar belangrijk:  
De kinderen moesten op tijd boven zijn.”  

Teunis en Margrieta Heuvelman hadden al ruim  
een week de kinderen aan boord, toen zij op hun  

reis van IJmuiden naar Eemshaven met storm- 
weer het IJsselmeer moesten oversteken. Teunis:  
“Er liepen zeeën van anderhalve meter, met 
uitschieters naar twee meter. Ons schip kon dat 
prima hebben, er was geen vuiltje aan de lucht.” 
Dat veranderde abrupt toen Heuvelman op de ma-
rifoon een collega-binnenvaarder om hulp hoorde 
roepen. “De Rudolf Thea vroeg of wij snel bij hen 
wilden komen.” Bij het Duitse binnenvaartschip 
waren de dekluiken kapotgeslagen, waardoor  
de golven ongehinderd naar binnen liepen.  
Heuvelman besloot zijn collega lij te geven en  
zo de golven op te vangen. Ondertussen was  
het wachten op de KNRM. De reddingboot  
Kapiteins Hazewinkel uit Urk arriveerde tien  
minuten later. “We zagen hoe opstappers over-
sprongen op de Rudolf Thea. Eén man ging naar 

beneden, de anderen klommen aan dek in een 
poging de luiken te zekeren.” 
Na enkele minuten volgde een kort overleg. Beslo-
ten werd de koers te verleggen naar de Houtribdijk, 
in de hoop daar enige beschutting te vinden en daar 
beter weer af te wachten. Daarbij kregen de sche-
pen gezelschap van een sleepboot van Mammoet. 
Aangekomen in de buurt van de dijk, bleek dat de 
schepen als gevolg van de diepgang niet kort ge-
noeg onder de dijk konden komen om beschutting 
te vinden. De schepen moesten dus opnieuw bak-
boord uit, richting Lelystad. “Wij rondden mee in de 
wetenschap dat we daarmee zelf gevaar liepen. Ons 
‘zwakke punt’, de deur van ons verblijf, kwam daar-
door aan loefzijde te liggen. We besloten dat risico 
te nemen. Niets doen zou immers betekenen dat de 
Rudolf Thea het nog veel moeilijker zou krijgen en 
dat wilden wij niet op ons geweten hebben.” 
Het noodlot sloeg al snel toe. Teunis: “Ik hoorde 
beneden een enorme klap, gevolgd door het geluid 
van wind, water en glasgerinkel. Dat kon maar één 
ding betekenen: de deur was eruit geslagen en we 
maakten water!” Voor Teunis was dit het moment 
om afscheid te nemen van de Rudolf Thea. “Ik 
móest wel voor mezelf kiezen en draaide het schip 
met de kop op zee, zodat er al snel geen nieuw 
water meer naar binnenkwam.” Margrieta ploegde 
door het water naar de slaapkamers van de kinde-
ren, onophoudelijk roepend dat de kinderen direct 
naar boven moesten gaan. Na enkele spannende 
minuten zat het hele gezin boven in het stuurhuis. 
“Vrijwel op hetzelfde moment kwam de redding-
boot Willemtje langszij. Twee opstappers meldden 
zich in de stuurhut. Eén richtte zich volledig op de 
kinderen, de ander had doorlopend contact met 
de Kapiteins Hazewinkel voor overleg. En beneden 
gingen opstappers aan het werk om water te lozen 
en persoonlijke spullen in veiligheid te brengen. Al-
lemaal even professioneel, doortastend en rustig.” 
Sowieso zijn de Heuvelmans bijzonder lovend over 
het optreden van de reddingbootbemanningen, 
ook die van Lemmer en Enkhuizen. Teunis: “Ik heb 
er met verbazing naar gekeken, ook hoe zij op de 
Rudolf Thea aan het werk waren. Ik ben zelf hele-
maal niet bang uitgevallen, maar toen ik zag hoe 
die kerels te midden van die overkomende zeeën 
aan dek bezig waren, kreeg ik daar wel ontzag 
voor.” Toen zijn zoon daags na het ongeluk het 
reddingrapport op www.knrm.nl voorlas, brak de 
schipper. “Als donateur hebben wij al honderden 
van die rapporten gelezen. En ineens gaat het over 
jezelf. Dat was confronterend en emotioneel. Maar 
het stemt ons ook dankbaar. Die mannen hebben 
enorm goed werk geleverd.”

TEUNIS EN 
MARGRIETA HEUVELMAN:
‘OPSTAPPErS WErKTEN 
PrOFESSIONEEl, DOOr-
TASTEND EN rUSTIG’

ACHTERAf

Tekst: Edward Zwitser Beeld: Ruben Meijerink
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KANoËRS iN pRobLEMEN 
IJSSElMEEr_22 JANUArI 
2012_WIND W6/7_INZET 
DIVErSE STATIONS 

fo
to

: M
ar

g
re

et
 S

ch
ak

el

fo
to

: M
ar

g
re

et
 S

ch
ak

el

‘GEziEN dE wEERS-

oMSTANdiGHEdEN EN dE 

wATERTEMpERATUUR HAd 

diT AVoNTUUR SLECHTER 

Af KUNNEN LopEN’

aanspreekbaar en moet voor zijn 
leeftijd toch een goede conditie 
hebben, anders was dit zeker 
anders afgelopen”, aldus een op-
geluchte opstapper. “Een goede 
afloop. Wij gaan naar huis, het 
bed ligt heerlijk.”

KANoËRS iN pRobLEMEN 
IJSSElMEEr_22 JANUArI 
2012_WIND W6/7_INZET  
DIVErSE STATIONS 
Wat een mooie kanotocht met 
z’n tienen moest worden, van 
Edam naar Lelystad over het 
Markermeer, eindigt in het uit-
eenvallen van de groep en het 
omslaan van enkele kano’s. 
Tijdens de tocht blijken de om-
standigheden toch zwaarder 
dan verwacht: een stevige wes-
tenwind, een watertemperatuur 
van 5 graden en een buitenlucht-
temperatuur van 7 graden eisen 
hun tol. Een paar mijl voor de 
haven van Lelystad slaat een van 
de kanoërs om 11.30 uur tele-
fonisch alarm bij het Kustwacht-
centrum (KWC). Reddingstations 
Marken en Zeevang worden 
gealarmeerd en ook het hulpver-
leningsvaartuig Hurricane van 
rederij Noordgat, onderweg naar 
Terschelling, biedt hulp aan.
Als duidelijk is dat het om een 
grote groep vermisten gaat, 
komen ook station Enkhuizen en 
Wijdenes in actie en wordt een 
helikopter ingezet. “We treffen 
twee kanoërs aan, waarvan er 
een dusdanig aan toe is, dat hij 
wegzakt naast zijn kano”, aldus 
een opstapper van de Frans Ver-

kade. De redder springt in het 
water om de man boven water te 
houden. De twee kanoërs worden 
direct aan boord genomen en met 
onderkoelingsverschijnselen over-
gedragen aan het ambulance-
personeel in Lelystad. De overige 
kanoërs zijn inmiddels ook gevon-
den en uit voorzorg aan boord 
genomen van de andere redding-
boten. “Achteraf gezien hebben 
de kanoërs geluk gehad, dat zij er 
op deze manier vanaf zijn geko-
men. Gezien de weersomstandig-
heden en de watertemperatuur 
had dit avontuur een stuk slechter 
af kunnen lopen”, laat een van de 
opstappers weten.

verslag 215 dE REddiNGbooT   15



KoNiNG wiLLEM i
de Koning willem i is een reddingboot van de Arie Visser-klasse, het grootste type waarmee de  
KNRM vaart. Koningin beatrix doopte de Koning willem i in 1999. de boot is naar hem vernoemd  
omdat de koning zeer betrokken was bij het reddingwezen. de Koning willem i is gebouwd op  
scheepswerf Habbeké in Volendam. 

RAdioRiCHTiNGzoEKER
Als een schip in nood een 
radiosignaal uitzendt, kan de 
bemanning van de reddingboot 
deze signalen uitpeilen en zien 
uit welke richting het (nood)-
signaal komt. 

diEpTEMETER
Een dieptemeter laat zien 
hoeveel water er tussen de 
reddingboot en de bodem 
staat. Handig bij operaties 
vlak onder de kust of in ge-
tijdenwater, waar de bodem 
elke dag kan veranderen. 

MARifooN
Met de marifoon communiceert 
de bemanning met de Kust-
wacht, regionale meldkamer en 
het overig scheepvaartverkeer.  

STUUR 
Een reddingboot 
kun je varen en 
sturen dankzij 
de waterjets. Ze 
zuigen water naar 
binnen en stuwen 
dat vervolgens met 
grote kracht weer 
naar buiten. Door 
via het stuur aan de 
buckets te draaien 
die aan de waterjet 
vastzitten, stuur je 
de reddingboot. 

Beeld: Marijke Kodden



CAMERA
De schepen van het type Arie 
Visser hebben een camera gericht 
op het achterdek. Daarmee kan 
de stuurman van de boot, zonder 
achterom te kijken, zien wat er 
op het achterdek gebeurt.

STUUR 
Een reddingboot 
kun je varen en 
sturen dankzij 
de waterjets. Ze 
zuigen water naar 
binnen en stuwen 
dat vervolgens met 
grote kracht weer 
naar buiten. Door 
via het stuur aan de 
buckets te draaien 
die aan de waterjet 
vastzitten, stuur je 
de reddingboot. 

pLoTTER
Een plotter is een 
computer met een 
zeekaart erop. Op 
de plotter kun je 
een koers uitzetten 
en berekenen hoe-
lang je nog moet 
varen voordat je 
je bestemming 
bereikt. 

GASVERiNG 
Gasgeveerde stoelen maken 
een reis op knobbelig water 
een stuk aangenamer. Daar-
naast zijn overal om je heen 
handgrepen waaraan je je 
goed kunt vasthouden. 

RAdAR
Een radar zendt 
geluidsgolven uit. 
Als die worden te-
ruggekaatst zie je op 
het beeldscherm van 
de radar waar de 
echo vandaan komt: 
van schepen, boeien 
of andere vaste 
objecten. Handig bij 
mist of duisternis.



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

L.S.,

Kort geleden waren wij ter gelegenheid van een feestelijke gebeurtenis 

een lang weekend in een vakantiehuisje op Ameland. Helaas werd mijn 

vrouw op zondagmorgen (22 januari) plotseling ziek (bloed overgeven). 

De arts vond het noodzakelijk mijn vrouw onmiddellijk naar het 

ziekenhuis te transporteren. Daarvoor werd de hulp ingeroepen van de 

KNRM. Hulpvaardige handen brachten de brancard met mijn vrouw 

aan boord van de Anna Margaretha, waarna wij in no time naar de  

veerdam in Holwerd werden gebracht, alwaar de ambulance al klaar 

stond om ons verder naar Leeuwarden te vervoeren. 

Langs deze weg willen wij de bemanning van station Ameland hartelijk 

danken voor de verleende deskundige en snelle hulp. 

Met vriendelijke groet, 

I & T.B.

NB Als watersporter zijn wij al jaren Redder aan de wal. Wij weten 

dat reddingsacties kosteloos zijn. Mag ik aannemen dat de kosten van 

dit soort ambulancediensten door u wel bij de zorgverzekering worden 

gedeclareerd? 

U hoeft zich geen zorgen te maken over de verzekering. Er is een  

afspraak tussen de koepel van zorgverzekeraars en de KNRM waarbij 

 jaarlijks een vast bedrag wordt afgesproken als vergoeding voor 

  medisch geïndiceerd ziekenvervoer per reddingboot.  

  Fijn dat we u hebben kunnen helpen.  

    Roemer Boogaard, directeur KNRM

Aan de schipper van Breskens
Hallo beste schipper,
Mijn spreekbeurt is goed gegaan, ik heb een 7.7 gehaald en ben daar heel blij mee!Mijn klasgenootjes vonden het filmpje en de boekjes erg leuk!Fijn dat ik op de boot mocht komen kijken en filmen. 

Vriendelijke groet, S. M. 

Ik ga jullie nu iets vertellen hoe je redder kan worden 
Je moet 18 zijn om bij de KNRM te kunnen maar je kunt wel vast beginnen met redding 

zwemmen later dan ook reddend varen Reddingbrigades zijn verenigen. De reddingbrigade hoort niet bij de KNRM maar zo voelt dat wel. 

Ook moet je bereid zijn om heel veel te leren wil je redder worden je moet ook 

bepaalde diplomaʼs halen Ik ga jullie nu iets vertellen over de boten die de KNRM heeft 
De KNRM heeft redding boten in verschillende soorten en maten zoals jullie kunnen 

zien op het plaatje dat ik op jullie tafel heb gelegd. 
Bij een harde wind worden de grootste boten gebruikt omdat die er beter tegen kunnen 

Als de KNRM in ondiep water moet varen dan wordt een kleine rubberboot als redding 

boot gebruikt 
Ik ga nu iets vertellen over de kleding. Wanneer een redder op zee gaat heeft hij goede kleding aan 

Een overlevingspak met daar overheen een zwemvest 
Het pak is waterdicht en je kunt er gemakkelijk de drenkeling meet uit het water halen 

Ook is het pak erg warm en het beschermd je tegen de kou dat is erg belangrijk! 

Het pak is een overal en de kleuren zijn geel en rood 
Dit was mijn spreekbeurt. Ik heb ook nog een paar vragen. Wat betekend KNRM(koninklijk Nederlandse reddingmaatschappij) 

Hoe lang bestaat de KNRM al (187 jaar) Dit was mijn spreekbeurt ik hoop dat jullie het leuk vonden zijn er nog vragen? 

Ik deel als jullie naar de rest van het filmpje zitten te kijken deel ik nog wat uitdeel 

spulletjes uit 

 

Veel mensen op het water kunnen in nood komen. 

 

Ik ga nu vertellen wat de KNRM precies doet. 

 

De KNRM redt mensen op zee . 

In het binnen water ergens in Nederland met redding boten op zee. 

Met radio medisch advies. 

De vrijwilligers zijn dag en nacht beschikbaar. 

Je kunt zelf aangeven wanneer. 

 De hulpverlening kost geen geld. 

Bij een ongeluk of ziekte aan boord van een schip belt de kapitein de KNRM op . 

De KNRM komt dan helpen. 

 

Nu ga ik iets vertellen over de redding stations 

De KNRM heeft 42 redding stations 

Langs de Noordzee de wadden zee het IJsselmeer en de Zeeuwse en Zuid-Hollandse 
kust wateren 

  Het redding station bestaat uit het bemanningen verblijf 

Een boot huis  

De bemanning leden en nog veel meer 

 Laat nu een stukje van een filmpje zien op het eind mogen jullie hem afkijken 

Ik ga nu iets vertellen over de samenwerking van de KNRM 

• De politie 

• De brandweer 

• De ambulance 

• De luchtmacht 

• De redding brigade van de luchtmacht 

• En de redding helikopter  

 

Ook wel genaamd de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. 

Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik jullie wil vertellen hoe je gered kan worden op 

zee wanneer je in nood zit.  

Ik ga nu iets vertellen over de geschiedenis 
De organisatie bestaat al 187 jaar. Sinds de organisatie van 1824 hebben de redders meer dan 80.000 mensen op zee 

gered. 
Duizenden mensen hebben hun leven aan de redders te danken. 

Vroeger waren de meeste zee lieden tijdens slecht weer reddeloos verloren. 

Er was toen nog geen reddingdienst  
Omdat er heel vaak wraksturen en dode mensen aanspoelden op het strand is heel 

langzaam een redding dienst opgericht. Van ingezameld geld kopen ze de eerste 

redding boten die aan de kust worden bewaard. 
Ook de boeren werken mee en geven paarden die de boot in zee kunnen trekken. 

De kust bewoners vormen de vrijwillige bemanning. 

Dankzij ingezameld geld komen er boten met een motor erin. 

Ook de kleding wordt beter en de eerste tractor neemt het zware werk over van de 

paarden 
Ook de kleding wordt beter. De boten krijgen een vast plekje in de belangrijkste haven. 

Omdat je techniek veranderd worden ook de schepen beter en sterker. 

Omdat de schepen nu sterker waren konden zo ook redden met windkracht 12 

Het wordt steeds drukker op zee. Veel vrachtschepen, motorboten, zwemmers,zeiljachten,surfers, windsurfers en 

vissersschepen. 
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NiEUwE KNRM-
REddiNGSTATioNS 

Roemer Boogaard: “Het verhaal begint in 
2006, met het verschijnen van het KNRM-
onderzoeksrapport ‘Redden in het zicht van 
de haven’. Het was een analyse van hulpvragen 
en hulpverleningen. Naar aanleiding van 
het rapport hebben we prestatienormen 
vastgelegd waaraan de hulpverlening moest 
voldoen. Een van die normen is dat hulp 
binnen dertig minuten na alarmering aanwezig 
moet zijn.” In de jaren daarvoor zijn er al 
reddingstations opgericht in Elburg, Huizen 
en Den Oever. In 2008 startte de overheid 
het project Waterrand, om vast te leggen 
hoe hulpverleningsorganisaties gezamenlijk 
incidentenbestrijding op het water ter hand 
moesten nemen. Een aanbeveling was bij 
incidenten op het water de halfuursnorm  
van de KNRM aan te houden. 

VERANdERiNGEN 
Roemer: “Bij incidentenbestrijding op 
het IJsselmeer en de randmeren zijn veel 

partijen betrokken op landelijk, regionaal 
en gemeentelijk niveau. Deze zijn in 
2010 een samenwerkingsovereenkomst 
aangegaan: SAMIJ, Samenwerkingsregeling 
ongevallenbestrijding IJsselmeergebied.
SAMIJ heeft onderzocht hoe de hulp-
verleningen op het water gedaan werden 
en een aantal aanbevelingen gedaan. Een 
van de aanbevelingen was dat de Kustwacht 
operationeel leidinggeeft aan search & rescue-
operaties. Een andere was dat de KNRM de 
primaire partner is als het gaat om inzet op 
het water. Dat was voor ons aanleiding om 
opnieuw te bekijken of we nog aan onze eigen 
norm konden voldoen. We hebben gekeken 
naar de intensivering van vaargebieden, de 
ontwikkeling van jachthavens en het aantal 
incidenten van de afgelopen tien jaar op 
verschillende reddingstations. We hebben 
geconcludeerd dat honderd acties per jaar de 
grens is voor een station dat op vrijwilligers 
drijft. Een andere conclusie was dat we 

onder de huidige omstandigheden niet altijd 
en overal aan onze halfuursnorm konden 
voldoen. En daarom staan er weer wat 
veranderingen op stapel.”

ECHT KNRM
De reddingsbrigades van Medemblik en 
Andijk waren al gelieerd aan de KNRM 
en zullen in 2012 verder gaan als KNRM-
reddingstation Medemblik vanuit de locaties 
Medemblik en Andijk. Ook reddingsbrigade 
Blaricum was al gelieerd aan de KNRM, 
maar zal in 2012 een officieel KNRM-
reddingstation worden. 
Lelystad krijgt een heel nieuw reddingstation. 
Roemer: “De voorbereidingen zijn nu al bezig. 
Er moet een boothuis komen, een beman-
ningsverblijf, het nodige materieel, vrijwilligers 
moeten geworven worden, etc., etc. Zoals het 
er nu uitziet zal Lelystad in het voorjaar van 
2013 operationeel zijn.”

MEdEMbLiK

bLARiCUM

LELySTAd

op het iJsselmeer vinden al jaren de meeste hulpverleningen plaats door 
de KNRM. Vooral watersporters hebben assistentie nodig, maar ook 
binnenvaartschepen – zeker bij Urk, Lemmer en Enkhuizen. de verdeling van 
de reddingstations van de KNRM deed echter niet helemaal recht aan deze 
aantallen hulpvragen. directeur Roemer boogaard vertelt hoe een aantal 
nieuwe reddingstations de veiligheid rond het iJsselmeer gaan waarborgen.

Tekst: Renée Sommer
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Hansweert ligt aan een nauwe bocht 
in de westerschelde. de sluis bij 
Hansweert maakt deel uit van de    
Rijn-Scheldeverbinding. zeeschepen 
van en naar Antwerpen jakkeren hier 
langs. binnenvaartschepen vliegen     
de zuider Voorhaven in en uit. de 
getijstroom is er fel, de golfslag steil. 
Lastig vaarwater voor een plezierjacht. 
Tekst: Michiel Scholtes  Beeld: KNRM

VEiLiG NAAR 
HANSwEERT

iN VEiLiGE HAVEN HANSwEERT

AdViEzEN 
VAN JACo VAN dE pLASSE 
AAN RECREATiEVAARdERS
•  Blijf zo veel mogelijk uit  

de hoofdgeul buiten de 
hoofdbetonning.

•  Houd er rekening mee dat 
ook binnenvaartschepen  
soms het ‘fietspad’ gebruiken.

•  Luister uit op het blokkanaal 
van het blokgebied waar  
je vaart.

•  Meld het aan de verkeers-
centrale als je het hoofdvaar-
water oversteekt en waar.

•  Vaar met de meest recente 
kaarten.

•  Zorg voor volle, schone tanks 
en brandstoffilters, om te 
voorkomen dat de voort-
stuwing wegvalt terwijl je  
op de Westerschelde vaart.

HANSwEERT

gen en klotsen op de eerste tocht 
de brandstoffilters vuil. Einde 
motor. En dat drijft dan in een 
van de drukst bevaren zeearmen 
ter wereld. Dan wil je ze wel snel 
gaan halen.”

dodE HoEK
Boten die stranden of motorpech 
hebben, zijn voor de KNRM 
dagelijks werk. Zorgelijker zijn 
de echt gevaarlijke situaties met 
zeeschepen en jachten. Jaco: “Wij 
houden hier regelmatig ons hart 
vast. Je staat soms versteld hoe 
hardnekkig pleziervaarders het 
midden van de geul houden. Of 
hoe roekeloos ze de geul overste-
ken. Precies daar waar vanwege 
hun diepgang zeeschepen moeten 
varen. Die grote jongens lopen 
ongelooflijk hard, zestien knopen 

“Klopt”, zegt Jaco van de 
Plasse, reddingbootschipper 
van Hansweert. “Er lopen 
tussen Terneuzen en Antwer-
pen regelmatig jachten op de 
platen, die hebben dan hun 
navigatie niet op orde. Platen 
verlopen hier voortdurend, de 
Westerschelde is zo dynamisch. 
Bovendien wordt de geul 
regelmatig gebaggerd en platen 
lopen naar zo’n uitdieping. Wij 
zeggen wel eens: hier dansen 
de platen, van noord naar zuid 
en weer terug. Je moet echt 
met de nieuwste kaarten varen, 
anders gaat het zeker fout.”
Hansweert heeft ook regelma-
tig te maken met jachten met 
motorstoring. Jaco: “Vooral in 
het voorjaar. Dan heeft zo’n 
scheepje de hele winter stilgele-
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Kies liever voor 
minder drukke 
geulen zoals het 
Middelgat.

Wees altijd bereikbaar op het 
goede blokkanaal, communiceer 
met de verkeerscentrale als je de 
hoofdgeul oversteekt.

Pas op voor schepen uit de 
Zuider Voorhaven, vraag de 
verkeerscentrale naar de situatie.

Blijf zo veel 
mogelijk op  
het ‘fietspad’  
of daarbuiten.

Strekdammen

Strekdammen

en meer. Stoppen of uitwijken 
doen ze echt niet, hoor. Dat 
kunnen ze niet. Zie je de schade 
al voor je als een tanker een 
plaat op vliegt en breekt? Ik heb 
meermaals meegemaakt dat de 
kapitein of een loods van een zee-
schip in paniek de verkeerscen-
trale belt: ‘Ik heb net een jachtje 
voor de boeg, het steekt nu over, 
maar ik zie het niet meer, help!’ 
Dan is dat jacht in de dode hoek 
van dat zeeschip verdwenen en 
dan schiet zo’n kapitein op de 
brug compleet in de stress. Als 
recreatievaarder kun je beter bui-
ten de hoofdgeul blijven, tussen 
de hoofdbetonning en de gele 
boeien. Op het ‘fietspad’ (tussen 
hoofdbetonning en gele boeien), 
of zelfs daarbuiten waar dat kan. 

VoLGENd bLoKGEbiEd
Pas wel op voor de vele strek-
dammen op de zuidoever. Het 
is veiliger om te kiezen voor het 
Middelgat en de Everingen, daar 
is het minder druk, want dat is 
voor de meeste zeeschepen te 
ondiep. Als je toch de hoofdgeul 
oversteekt, communiceer dan. 
Zorg dat je marifoon is afgesteld 
op het blokkanaal van jouw 
gebied. Vaak vergeten plezier-
vaarders over te schakelen naar 
een ander blokkanaal als ze een 
volgend blokgebied binnenvaren, 
waardoor de verkeerscentrale 
ze niet kan bereiken. Meld de 
verkeerscentrale waar je gaat 
oversteken. Dan vertelt de ver-
keerscentrale jou wat eraan komt 
en stelt die gestreste kapitein 
gerust. Dat geldt ook hier voor 
de Zuider Voorhaven: je ziet niet 
wat er achter de hoge dijken naar 
buiten komt, maar de verkeers-
centrale vertelt het je graag.  
Ze zitten er niet voor niets.”
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de KNRM organiseert met regelmaat informatie- 
avonden over schenken en nalaten. Avonden die  
zowel de fiscale kant van vermogensoverdracht  
behandelen als de menselijke kant van het schenken. 
wim en bep van der Linde uit Scharendijke bezochten  
de informatieavond in westkapelle: “Het was  
informatief en er was direct een ‘klik’.”
Tekst: Edward Zwitser Beeld: Thomas Donker

‘dE pERSooNLiJKE bENAdERiNG 
iNfoRMATiEAVoNdEN oVER SCHENKEN EN NALATEN 

HEEfT oNS VERdER GEHoLpEN’
Wim komt uit een zeemansnest 
en belandde zelf ook op de vaart. 
Nut en noodzaak van de Red-
ding Maatschappij stonden dus 
niet ter discussie. “Maar het 
gevoel ging verder dan dat. Mijn 
vader, geboren in Delfzijl, kende 
de roemruchte redders Klaas en 
Mees Toxopeus. Als Groninger 
was je trots op het reddingwezen 
en die trots voel ik nog steeds. 
Het is niet vanzelfsprekend dat 
er mannen zijn die vrijwillig bij 
nacht en ontij naar zee gaan om 
hun medemens te redden. Dona-
teur ben je wat mij betreft niet 
uit eigen belang, maar vanuit een 
diep respect voor die mannen …” 

‘oNS diNG’
Dus is hij al meer dan 50 jaar 
Redder aan de wal. Bep: “En het 
is ook al heel lang geleden dat 
Wim voor het eerst zei dat hij 
zijn vermogen aan de KNRM 
wilde nalaten. Ik heb daar nooit 
op gereageerd, totdat wij een 
boot kochten en het niet langer 
‘zíjn ding’ was, maar het ‘óns 
ding’ werd. Ik ging nadenken 
over wie er naar mij zou om-
kijken als er aan boord iets met 
Wim zou gebeuren. En toen  
kwam ik bij diezelfde KNRM uit.” 

pERSooNLiJKE  
bENAdERiNG 
Wim: “Toen we een aantal jaren 
geleden over onze nalatenschap 
begonnen na te denken, is er 
letterlijk maar één naam boven 
komen drijven. Wat restte was de 
vraag hoe we die wens concreet 
ten uitvoer konden brengen. 

´



Waar moesten we beginnen? 
Wie zou onze wensen kunnen 
uitvoeren? Moesten we de notaris 
bellen? Of moesten we bij de 
KNRM zijn?” Wim besloot het 
hoofdkantoor van de KNRM te 
bellen en kreeg daar te horen dat 
er een informatieavond gehou-
den zou worden in Westkapelle, 
niet ver van hun woonplaats. 
“Op die avond is het balletje 
gaan rollen. We kregen veel nut-
tige informatie en ontmoetten 
ook Cora Bartels en Cees Prins, 
de medewerkers die namens de 
KNRM verantwoordelijk zijn 
voor de afhandeling van nala-
tenschappen. Onze wens kreeg 
letterlijk een gezicht. En het 
klikte meteen.” Bep beaamt dat 
van harte. “De persoonlijke en 
professionele benadering sprak 
ons zeer aan. Er is heel goed  
naar ons geluisterd en ze hebben 
de goede vragen gesteld. Héél 
prettig allemaal.” 

VRiJbLiJVENd
De opzet van de avonden is dui-
delijk in zijn eenvoud. Er wordt 
door de KNRM iets verteld over 
hoe de KNRM met schenken en 
nalaten omgaat, waarbij duidelijk 
wordt onderstreept dat het een 
vrijblijvende informatieavond is. 
Cees Prins: “Iedereen is welkom 
om informatie te vergaren, ook 
als ze met een ander goed doel in 
hun hoofd zitten.” Bij elke infor-
matieavond is een lokale notaris 
aanwezig om de technisch fiscale 
kanten van schenken en nalaten 
te belichten. “De notaris vertelt 
een algemeen verhaal en stipt 

daarbij veel onderwerpen aan. 
Wil je als bezoeker aandacht  
voor jouw specifieke situatie,  
dan moet je daar om vragen”, legt 
Wim uit. Dat vragen kan plenair, 
maar ook een op een, na afloop 
van de presentaties. De derde en 
laatste presentatie gaat over de 
manier waarop de KNRM het 
executeurschap vormgeeft. 
“Tijdens die laatste presentatie 
hebben Wim en ik elkaar een 
paar keer aangekeken”, vertelt 
Bep. “Het verhaal voldeed exact 
aan onze behoefte. We wisten 
wát we wilden: we wilden ons 
vermogen aan de KNRM nalaten 
en hadden daarbij de voorkeur 
voor specifieke bestemmingen  
op reddingstations in de Zeeuwse 
delta. Maar hóe we die wensen 
in vervulling moesten laten gaan, 
wisten we niet. Het was dan 
ook verrassend te horen dat de 
KNRM bereid was de nalaten-
schap af te wikkelen. Door de 
KNRM als executeur te benoe-
men, was het plaatje rond.”

‘dE pERSooNLiJKE bENAdERiNG 
HEEfT oNS VERdER GEHoLpEN’

bELANGSTELLiNG GEwEKT? 
In 2012 houdt de KNRM nog vijf avonden over schenken en nalaten. 

23 april Amsterdam
4 juni Loosdrecht
11 september Groningen
9 oktober Driebergen/Zeist
5 november Heemstede 

Zeemansattributen van 
de familie Van der Linde

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@knrm.nl of telefonisch: 
0255 – 54 84 54. U ontvangt dan nadere details over tijd en locatie.  Wilt u 
geen informatieavond bezoeken, maar wél meer informatie over schenken 
en nalaten aan de KNRM? Vraag dan geheel vrijblijvend de schenkings-
brochure aan via info@knrm.nl / 0255 – 54 84 54. U kunt ook een gesprek 
aanvragen. Desgewenst komt de KNRM voor meer informatie bij u thuis.  
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KNRM GAAT MET GAASTRA iN zEE
iedereen kent Gaastra: modieuze sportswearkleding met de waterpoort 
van Sneek in het logo. Maar Gaastra is meer, zoals watersporters weten. 
Gaastra pro maakt technische zeilkleding van hoog niveau. Met deze 
bedrijfstak van Gaastra gaat de KNRM de komende drie jaar samenwerken.

Tekst: Renée Sommer  Beeld: Marijke Kodden

Managing director Marc Blees van Gaastra Pro 
is merkbaar enthousiast over de samenwerking: 
“Ik droeg de KNRM altijd al een warm hart 
toe. Ik heb zelf wedstrijden gezeild en overal 
kom je de KNRM tegen. Er is geen robuuste 
zeebonk die niet blij is dat de KNRM bestaat. 
En als ik het zakelijk bekijk: het is een heel 
transparante organisatie die elke euro goed 
besteedt. In elk opzicht een goede partner dus. 
Gaastra is trots op deze samenwerking.” Ook 
directeur Roemer Boogaard van de KNRM 
is blij met de afspraken: “Gaastra Pro is een 
professioneel bedrijf dat prachtige kleding 
maakt. Hun roots liggen bij zeilkleding en dat 
zijn ze niet vergeten. Ik denk dat we goed bij 
elkaar passen qua uitstraling en kwaliteit.”

MERCHANdiSiNG
Het eerste doel van Gaastra Pro is het ontwik-
kelen en fabriceren van technische zeilkleding, 
die ze op de markt brengen in nautisch ge-
oriënteerde winkels en webstores. Daarnaast 
initieert en sponsort het bedrijf nautische 
evenementen. Zo kwamen de KNRM en 
Gaastra Pro elkaar tegen op Sail Amsterdam in 
2010, waar de KNRM partner was en Gaastra 
een van de hoofdsponsors. Er volgden meer 
ontmoetingen en het resultaat was een con-
tract voor drie jaar. Marc Blees van Gaastra: 
“Wij gaan drie dingen doen voor de KNRM: 
de aankleding van de KNRM Lifeguards, de 
aankleding van de vrijwilligers op de redding-
stations – behalve de overlevingspakken – en 
het op de markt brengen van kleding met 
KNRM-kenmerken voor de verkoop. Een 
deel van de opbrengst van deze merchandising 
schenken we aan de KNRM. Iedereen die de 
KNRM een warm hart toedraagt, kan zich 
vanaf nu hullen in de mooie kwaliteitskleding 

van Gaastra Pro en tegelijk laten zien dat hij of 
zij de KNRM steunt. Mooier kan niet, toch?”

HANdELSMERK
De KNRM Lifeguards krijgen kleding in 
de kleuren rood en geel, volgens internatio-
nale afspraken. Omdat lifeguards werken in 
het voorjaar en de zomer wordt hun outfit 
gemaakt van lichtgewicht vezels. De broeken, 
truien, shirts, et cetera voor de vrijwilligers op 
de reddingstations worden wat zwaarder van 
kwaliteit. Marc Blees: “We maken de kleding 
speciaal voor de KNRM. Zij is gemaakt van 
technisch hoogwaardige vezels, heeft reflec-
terende details, is mooi afgewerkt en ziet er 
goed uit. Die combinatie is het handelsmerk 
van Gaastra.” 

De nieuwe collectie van Gaastra voor de KNRM werd geïntroduceerd op de HISWA 2012



Onze jaarlijkse fotowedstrijd heeft als thema: Stoer! Inspiratie genoeg als 
je om je heen kijkt op Reddingbootdag. Niet alleen zijn de redders stoer, 
ook de bezoekers laten zich van hun stoerste kant zien. Zet je foto vóór 
12 mei 2012 op www.reddingbootdag.nl of mail naar http://fotowed-
strijd.knrm.nl en maak kans op plaatsing in De Reddingboot van juli 2012. 
Natuurlijk stellen we ook weer enkele leuke prijzen ter beschikking. 

KoM NAARNATioNALEREddiNGbooTdAGop 28 ApRiL 2012!
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KATwiJK

Katwijk. Een donkere avond. Aan de overkant van 
een verlaten parkeergebied schemert Redschuur 
Groeneveld van de KNRM in het gele licht van een 
lantaarn. Koplampen naderen, banden knerpen in 
sneeuw en ijs. Slaande portieren, een groet, een lach. 
Vanavond vergadert de commissie Reddingbootdag.
Tekst: Michiel Scholtes Beeld: Arie van Dijk, Marijke Kodden

op bEzoEK iN KATwiJK AAN zEE
ALLES UiT dE KAST VooR REddiNGbooTdAG
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hebben op internet gezien dat 
hier tien hulpdiensten demon-
straties geven en komen bij ons 
Reddingbootdag doen.” 

KATwiJKS GEziCHT
Aries agendapunten spreken 
boekdelen. Er wordt even Kat-
wijks doorgepakt. “Rick, hoe is 
het met de vergunningen?” Die 
blijken binnen, maar spandoe-
ken mogen niet meer. Dan maar 
borden aan lantaarnpalen. Rick: 
“Kijken of de gemeente kan 
sponsoren, we zijn een goed  

doel en met burgemeester 
Wienen als voorzitter van onze 
Plaatselijke Commissie …”
Arie gaat het lijstje sponsors af. 
Bedrijven zijn vaak vrijgevig. 
Wie belt wie? Wie doet wat? Wie 
trekt de bank aan z’n jasje? Wie 
belt dat bouwbedrijf, die rederij? 
De doelijst is lang. Vingers 
vliegen omhoog. Ieder verzorgt 
zijn eigen relaties. Verantwoor-
delijkheden krijgen geleidelijk 
samenhang. En dan de logistiek. 
Wie stuurt op Reddingbootdag 
de vijfentwintig vrijwilligers 

Er is koffie en cake. Vijf vrijwil-
ligers scharen zich om de tafels 
in het bemanningsverblijf: alle 
vijf zijn doeners met hun wortels 
diep in de gemeenschap. Ze ver-
tellen elkaar verhalen en stellen 
vragen: Hoe is het met ...? 
Weet je nog hoe ...? Is die 
onderhand getrouwd? Dan roept 
boomlange Arie van Dijk ze  
bij de les. “Ja jongens, 28 april, 
Reddingbootdag!”
Niet zomaar een vergaderpuntje. 
De Kattekers maken van Red-
dingbootdag meer dan voorlich-

ting en een rondje varen met 
donateurs. Al jaren organiseert 
het reddingstation een feest waar 
half Katwijk naar komt kijken, 
maar ook donateurs van heinde 
en ver naartoe komen. Arie: 
“Vroeger hadden we misschien 
honderd bezoekers, nu een paar 
duizend. Een kleine vijfhonderd 
nemen we mee uit varen, de rest 
moet het net zo naar de zin heb-
ben. We beginnen om tien uur 
en om half tien al komen gezin-
nen uit Putten, Arnhem en waar 
ook vandaan aangereden. Die 

Van links naar rechts:  Rick, Leen, Kees, Arie en Pascal,  
die voor Reddingbootdag hun hele Katwijkse netwerk aanspreken

wiE bELT wiE?  
wiE doET wAT? 
wiE TREKT dE 
bANK AAN  
z’N JASJE?

verslag 215 dE REddiNGbooT   27



28 dE REddiNGbooT verslag 215



aan, wie loodst belangstellende 
strandwandelaars naar het feest-
terrein, wie ontvangt de mensen 
van Lego-incidentencity met een 
visje en een drankje? Pardon? 
Lego? “Ja, dat zijn brandweer-
mensen die hier in de loods grote 
hulpverleningsacties nabouwen 
van Lego, ook KNRM-acties.” 
De ambulancedienst komt 
EHBO demonstreren. De 
hondengeleidersbrigade van de 
politie is rond. De marechaussee 
komt met voertuigen. De duikers 
zullen er zijn. De Reddingsbri-
gade. De dolfijnenambulance. 
De kinderschminker. De blus-
demonstraties. Het scheelde een 
haar of ze hadden als publieks-
trekker een Leopard-tank gehad, 
maar iemand in Den Haag vond 
dat te gek. 
Kees regelt de horeca: broodjes, 
vis, slaatjes, frikandellen, patat. 
Hij kijkt vragend rond: “Welke 
vrouwen en vriendinnen stellen 
zich dit jaar beschikbaar?” Gelei-
delijk krijgt Reddingbootdag het 
Katwijkse gezicht: dynamisch, 
degelijk, feestelijk en een beetje 
uitzonderlijk.

UiTGEbREid pRoGRAMMA 
Ineens is er discussie. Pascal:  
“We krijgen wel eens de opmer-
king dat we er zo veel andere 
partijen bij betrekken. Sommige 
collega’s zeggen: ‘Het is toch de 
dag van de KNRM, onze dag, 
waarom aandacht weggeven aan 

HET iS fiJN oM 
doNATEURS iETS TERUG TE 
GEVEN VooR HUN STEUN 

andere?’ Maar wij zeggen, als je 
maar zo veel mogelijk mensen 
trekt en in contact brengt met de 
KNRM, dáár gaat het immers 
om.” Leen valt hem bij: “Dankzij 
al die activiteit blijven mensen 
urenlang plakken, die vergeten 
de KNRM niet meer. Het is fijn 
donateurs iets terug te geven voor 
hun steun. Als er dan ook nog 
nieuwe donateurs bijkomen, is 
dat mooi meegenomen.” Kees 
haalt zijn schouders op: “Wij 
kunnen gelukkig uitpakken, 
veel andere stations hebben geen 
geschikte omgeving voor zo’n 
uitgebreid programma. Maar je 
wilt aandacht trekken. Dan haal 
je alles uit de kast, toch?” Dan 
met een uitgestreken kop: “En al 
mijn eten moet op.” De anderen 
schieten daverend in de lach.

dE GoEdE CLUb 
Wat motiveert deze mannen? 
Kees, oud-visserman, wijst op zijn 
geloof: “Uitvaren en mensen red-
den is toch in Jezus’ geest.” Pascal 
gelooft niet, maar ook hij houdt 
van mensen helpen. Rick voelt 
zich verbonden met de zee, onder 
meer doordat zijn opa vroeger 
voer. Leen zet een familietradi-
tie voort: zijn overgrootvader 
roeide al bij de NZHRM. Arie 
verwoordt wat ze allemaal voelen. 
“Iemand is in de problemen, jouw 
pieper gaat, je verlaat je vrouw 
en je vaart uit. Waarom? Om 
het avontuur. Om het geweldige 

materieel waarmee je werkt. En 
om iemand op te halen die het 
anders niet zou redden. Dat is 
natuurlijk super.” Kees brengt een 
jongen van zestien in herinnering 
die vorig jaar verdronk. “Ons viel 
niets te verwijten, wij hadden alles 
goed gedaan, goede zoekslagen 
gemaakt, gereanimeerd. Vergeefs. 
Ik heb die vader nog omarmd. 
Dan kom je thuis. Mijn hond 

legde zijn kop op mijn knie alsof 
ie het begreep. Ik barstte in tranen 
uit, dat mag je gerust weten. Maar 
je weet, je zit bij de goede club en 
een volgende keer ben je op tijd.”
Er valt een stilte. Ook station 
Katwijk kent hoogte- en diepte-
punten, net als alle andere 
stations. Dat nemen de mannen 
op de koop toe, want, vinden ze 
simpelweg: “Dat hoort erbij.” 
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De Reddingboot verschijnt vier keer 
per jaar: in januari, april, juli en 
oktober, en wordt toegezonden aan 
de donateurs van de KNRM. Overname 
van artikelen uit De Reddingboot is 
toegestaan, mits met bronvermelding.

iNfoRMATiE
www.KNRM.NL

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’.

TwiTTER
Volg het laatste nieuws van de KNRM op Twitter: @knrm
Berichten over Reddingbootdag 2012 zijn te volgen via 
#RBD2012.

fACEbooK
Voor berichten, een overzicht van evenementen, foto’s en de 
nieuwste reddingrapporten kijk je op www.facebook.com/
knrm1824.

yoUTUbE
Van een demonstratie van de houten reddingboot van 
Ameland in 1970 tot een gefilmd verslag van een oefening, 
van een geschiedenisfilmpje tot een helikopteroefening. 
Bekijk de filmpjes van de KNRM via Facebook of via 
www.youtube.com/knrm.

Kijk voor alle informatie over de KNRM, de KNRM Lifeguards 
en Reddingbootdag 2012 op onze websites:
www.knrm.nl
www.knrmlifeguards.nl
www.reddingbootdag.nl
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dE REddER AAN dE wAL 

wAT VAREN JULLiE?
We hebben een Scanner 391, ligplaats 
Enkhuizen. Wij zeilden al veel voordat 
we kinderen kregen en zijn dat daarna 
ook blijven doen. Wel heel voorzichtig 
en met de nodige voorzieningen.

SiNdS wANNEER ziJN JULLiE 
REddER AAN dE wAL?
In 2004 zaten wij een keer met 
windkracht 7 op het zeegat tussen 
Schiermonnikoog en Ameland met 
onze x-99, Tante Trix. We waren goed 
voorbereid, maar gingen toch een keer 
min of meer plat. Een andere boot had 
wel problemen en wij volgden met 
spanning de communicatie tussen de 
vuurtoren van Schier en de verschillende 
boten. Kort daarna zijn we Redder aan 
de wal geworden. 

wEL EENS NAAR 
REddiNGbooTdAG GEwEEST?
Zeker, wij liggen in Enkhuizen 
ongeveer naast de KNRM, dus dat kan 
niet missen. Vorig jaar hebben we Eef 
voor het eerst meegenomen. Ze was 
eigenlijk nog te klein en daardoor wel 
érg onder de indruk, maar vanaf een 
jaar of vier is het een echte aanrader. 
Ikzelf (Henkjan) vond de vaartocht 
trouwens ook spectaculair. De mannen 
maken er een hele show van. Ik was 
verbaasd hoeveel tijd ze namen om 
tekst en uitleg te geven over hun 
materieel. Een fantastische dag!

wiE ziJN JULLiE? 
Henkjan (40), Nienke (36), Eef (4) en baby Lasse Marsman
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