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bedankT
de knrm zet in elke reddingboot een bijzondere schenker, 
sponsor, partner of nieuwe redder aan de wal in het zonnetje.

drukwerk Tegen   
minimaLe kosTen
Dankzij Marvia ziet het drukwerk van alle reddingstations er profes-
sioneel uit. Marvia doneerde aan de KNRM een internetprogramma 
tegen de minimale kostprijs. En daarmee kan de KNRM veel: met dit 
gebruiksvriendelijk systeem kunnen alle stations inloggen om online 
eigen posters en flyers te maken in de KNRM-huisstijl. Zo kunnen de 
kosten voor vormgeving aanzienlijk omlaag. Arnoud Haverlag van 
Marvia vertelt: “Het werk van de KNRM sprak direct tot de verbeel-
ding. We wilden graag bijdragen aan de efficiënte processen. Met 
dit pakket kan de KNRM een lange tijd vooruit.”  

van de TeLegraaf
Dit jaar was de KNRM een van de goede doelen van De Telegraaf 
TelePuzzel. Een week lang konden lezers puzzelen en maakten 
kans op mooie prijzen. Om mee te dingen moesten er wel extra 
postzegels geplakt worden. En de waarde daarvan ging onder 
andere naar de KNRM. Tijdens het Kerstconcert in Naarden kreeg 
de KNRM een check ter waarde van ¤ 44.720 uitgereikt. Behalve  
dit mooie bedrag werd er in de krant ook aandacht besteed aan 
het goede werk van de KNRM. De TelePuzzel was dit jaar op- 
gedragen aan vrijwilligers en voor De Telegraaf is de KNRM  
een lichtend voorbeeld van relevant en goed vrijwilligerswerk. 
De opbrengst wordt besteed aan nieuwe boordcomputers voor 
enkele reddingboten van de KNRM.

feesT voor de knrm
Voogd & Van den Brink accountants 
en belastingadviseurs uit Almere 
bestond dit voorjaar tien jaar. Ter ere 
van dat jubileum schonk het bedrijf 
vier goede doelen € 500. René van 
den Brink is enthousiast water-
sporter en stelde voor om de KNRM 

als een van de doelen te kiezen. 
Ingewikkeld hoeven we daar van 
hem en zijn zakenpartner Bas Voogd 
niet over te doen: “Wij vonden het 
gewoon leuk om op deze manier 
onze bedrijfsverjaardag te vieren.”
Dank Voogd & Van den Brink! 

¤ 44.720,00
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LoffeLijke iniTiaTieven

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. 

Dhr. W.C.M. Kokx, Zoetermeer, € 804,20 (afscheid als directeur/
school)  Mw.A.S.W. van Tricht-Hol, Rosmalen, € 575 (70ste 
verjaardag)  Dhr N.M.  Gautier, Den Haag, € 600 (80ste verjaardag)
D. Josephus Jitta, Deventer, € 1.600 (beëindigen praktijk als 
huisarts)  Dhr. P. Bezu, Heerhugowaard, € 235 (verjaardagen)  
Vroon BV, Breskens, € 2.500 (uitsparen kerstkaarten)  Dhr. Van den 
Berge, Kapellen/België, € 400 (70ste verjaardag)  Staatsloterij, Den 
Haag, € 450 (kerstpakket/goede doel)  Dhr. J. Verwey, Zeewolde, 
€ 350 (verjaardag)  Mw. A. Migchelsen-van Amm, Diemen,  
€ 90 (90ste verjaardag)  Mw. I. West de Veer, Den Haag, € 490 
(verjaardag)  Dhr. O.H. Selderbeek, Naarden, € 325 (verjaardag)  
Mw. A.v/d Vorst-Petri, Venray, € 600 (overlijden dhr. V/d Vorst)   
Dhr. Philippens, Amsterdam, € 160 (afscheidsfeest werk)   
Dhr. R. Miedema, Alkmaar, € 150 (afscheidsfeest Roeivereniging 
ARZV) Dhr. en mw. Friebel-Velden, Teulada (Alicante), € 800 
(beider 65ste verjaardag)  Dhr. H. Hulsinga, Amersfoort, € 1.265,70 
(verjaardag)  Dhr. W. Postma, Gouda, € 215 (nagelaten)   Dhr. C.A. 
Dudink, Alkmaar, € 320 (80ste verjaardag)  Mw. Staal, Best, € 600 
(afscheidsfeest)  Dhr. Verhagen, Amersfoort, € 170 (nagelaten)
Fam. B. de Vogel, Terneuzen, € 433,50 (overlijden zoon Daniel)  
Dhr. C.J.H. Trimpe Burger, Callantsoog, € 70 (afscheid als directeur 
Kustwacht)  Dhr. W. de Bie, Nijmegen, € 2.500 (zomaar, schenking 
bij leven)  Ronald Dominicus, Stellendam, € 170  (10e jubileum 
van Uden Reco Stellendam Regatta)

coLumn
Roemer Boogaard

Directeur KNRM

bijzondere knrm’ers
Eigenlijk wilde ik deze column schrijven over nieuwe vrijwilligers. 
Om duidelijk te maken hoe belangrijk zij voor de KNRM zijn en 
waarom ze meer dan ooit nodig zijn. Maar er deden zich twee gebeur-
tenissen voor die mij hebben geraakt en die ik graag met u wil delen. 
Het eerste was het overlijden van Han de Blok, oud-KNRM-schipper 
van Hoek van Holland. Een bijzondere man, een zeeman in hart en 
nieren, een echte redder. Han was al jong opstapper op reddingsta-
tion Stellendam. In 1949 voer hij uit voor een redding, samen met 
zijn vader, die stuurman was op de reddingboot Koningin Wilhel-
mina. Tijdens deze tocht sloeg zijn vader overboord; hij overleefde  
het niet. Zo verloor Han op zijn 21ste zijn vader aan de zee.  
Toch solliciteerde hij in 1975 naar de functie van schipper op de  
reddingboot van Hoek van Holland. Wat een moed en nuchterheid 
om te kiezen voor dat vak, terwijl je vader zijn leven als vrijwillige red-
der heeft gegeven! Han heeft een paar zeer bijzondere reddingen op 
zijn naam staan. Hiervoor zijn hem de gouden draagmedaille groot 
en klein toegekend. Bij de afscheidsplechtigheid werd duidelijk hoe 
zeer de KNRM deel uitmaakte van zijn leven en dat van zijn familie.  
Ik voelde me vereerd dat ik erbij mocht zijn en een In Memoriam 
voor Han mocht uitspreken.
Een andere gebeurtenis waarbij ik stil wil staan is het overlijden van 
mevrouw Titia Visser. Mevrouw Visser kwam uit een welgestelde 
Groningse familie. Zo’n twintig jaar geleden schonken zij en haar 
broer Jan de KNRM een reddingboot, die genoemd werd naar hun 
zus Annie. In de loop der jaren raakte Titia steeds meer betrokken bij 
de KNRM; ze vond kennissen en vriendschap onder de redders en 
de medewerkers. Zij toonde haar verbondenheid door het schenken 
van meerdere reddingboten en boothuizen die alle naar familieleden 
genoemd werden. Haar eigen kring werd steeds kleiner, maar haar 
betrokkenheid bij de KNRM gaf haar het gevoel dat ze toch deel 
uitmaakte van een grote familie. 
Han de Blok en Titia Visser, twee mensen die ieder op hun eigen 
manier een enorme betrokkenheid hebben getoond aan de KNRM. 
Ik voel diep respect en grote dankbaarheid voor hun bijdrage  
aan de KNRM.
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knrm journaaL

knrm in heT onderwijs

De KNRM is niet de enige orga-
nisatie die investeert in zichzelf. 
Instellingen met eigen geld, zoals 
de KNRM, investeren dat geld van 
oudsher in veilige beleggingen (als 
zoiets bestaat), zoals staatsobligaties 
en Koninklijke Olie. Je zou het als 
een trend kunnen beschouwen om 
investeringen ‘dichter bij huis’ te 
zoeken. Roemer: “We worden zelf 
tóch al steeds meer een opleidings-
instituut. Door de samenwerking 
met de STC-Group is het allemaal net 
even efficiënter. Nieuwe vrijwilligers 

hebben vaak nog geen zeebenen en 
ook het type boot dat wij gebruiken 
wordt steeds ingewikkelder. Prakti-
sche kennis hebben we zelf in huis 
en theorie kochten we al in.” Voor 
de bemanning verandert er daarom 
niet veel. Het instituut staat nog 
steeds in Rotterdam en de lessen 
veranderen ook niet ineens. “Wel 
kunnen we onze eigen opleidingen 
beter neerzetten en laten certifice-
ren, zodat we als STC-KNRM deze 

Sinds 1 april is de KNRM mede-eigenaar van een onderwijsinstituut. Wat voorheen STC-SAIO heette, 
draagt nu de naam STC-KNRM. Roemer Boogaard legt uit waarom de KNRM zich op dit nieuwe pad 
waagt: “We winnen er kennis, kunde en dividend mee.”

Het onderwijsinstituut STC-KNRM in Rotterdam

opleidingen ook aan de markt kun-
nen aanbieden. De opleiding ‘snelle 
boot varen’ bijvoorbeeld, is ook heel 
geschikt voor offshore, marine en 
brandweer.” Toch bijzonder dat de 
KNRM zich op het commerciële pad 
waagt … Roemer: “Dit is wat ik een 

‘mission related investment’ noem. 
We investeren in het behoud van 
maritieme kennis. We doen wat we 
toch al deden, maar nu samen met 
een sterk instituut. Daaraan mogen 
we best iets verdienen: kennis, 
kunde en dividend.” 

‘we invesTeren in 
heT behoud van 
mariTieme kennis 
samen meT een  
sTerk insTiTuuT’ 
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Ook dit jaar ontbreekt de KNRM natuurlijk niet op de HISWA te water die 
van 4 tot en met 9 september 2012 plaatsvindt op de NDSM-werf in Am-
sterdam. Vanuit onze stand voorzien we het publiek van alle informatie 
over onze activiteiten en tevens zijn we met twee reddingboten aan-
wezig. Daarnaast is de beurs voor de KNRM een zeer geschikt platform 
gebleken om donateurs te werven.  
Naast een compleet overzicht van boten in alle soorten en maten, wordt 
de HISWA te water omlijst door een spetterend activiteitenprogramma op 
en rond het water. Daar zal de KNRM natuurlijk ook een rol in vervullen.  
Hoe het programma op de HISWA te water er precies uit gaat zien, kunt 
u vanaf augustus lezen op www.hiswatewater.nl. Houd de website dus 
goed in de gaten en graag tot ziens op de vernieuwde HISWA te water op 
een interessante, nieuwe locatie!

hiswa Te waTer  
4 - 9 sepTember 2012

Tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau werd benoemd:
• L.A.L. Swaneveld,  oud-voorzitter Plaatselijke Commissie in Den Helder

Tot Lid in de Orde van Oranje Nassau werden benoemd:
• B. Brandsma,  opstapper in Harlingen

• R. Datema,  helper aan de wal in Wijk aan Zee

• E. Korendijk,  commissielid op Schiermonnikoog

• C.P. Kuiper,  helper aan de wal in Petten

• J. Sikkema,  Plaatselijke Commissielid in IJmuiden

• H.F.W. Veldman,  commissielid in Petten

• G.P. Zwart,  commissielid in Egmond aan Zee

LinTjesregen 
Enkele vrijwilligers van de KNRM kregen op 27 april een 
koninklijke onderscheiding opgespeld ter gelegenheid van 
Koninginnedag 2012. Alle gedecoreerden, van harte gefeliciteerd!

De medailles voor een Ridder
of een Lid zien er hetzelfde uit,
maar die voor de Ridder is groter.
Er zijn verschillende uitvoeringen  
voor mannen (l) en vrouwen (r).
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fanmaiL & kLachTen
De redactie behoudt zich het recht voor brieven en mails in te korten

Op paasochtend zou ik met wat vrienden gaan kiten op het stran
d van 

Vrouwenpolder. Tegen het eind van de middag zou de wind toenemen 

en draaien van oost naar zuid. Oppassen dus! Om half drie waren we op 

het strand. Ik was nog niet zo ervaren
, dus ik zou droog oefenen. Gewone 

kleren aan en over het stra
nd getrokken worden door mijn kite. Het ging 

lekker, totda
t mijn kite ineens door een windvlaag naar zee werd getrok-

ken. Ik kreeg hem
 niet meer onder controle en besloot los te 

laten. Ik zag 

dat mijn kite met hoge snelheid naar de kering werd geblazen. Ik riep 

tegen mijn vrienden dat ik er m
et mijn brommer achteraan

 ging. Op de 

kering aangekomen zag ik mijn kite al over 
de veiligheidsli

jn drijven. Wat 

moest ik doen? Wie kon ik bellen? Ineens zag ik een reddingboot met grote 

snelheid uitvaren. Ik maakte met roepen en armbewegingen duidelijk dat 

de kite van mij was en dat het goed
 met me ging. De bemanning riep 

terug dat ze
 blij waren dat het goed

 met me ging en dat ze de kite op de 

Oosterschelde zouden oppikken. Z e zouden de Kustwacht inlichten dat ik 

veilig aan wal stond. Later kon ik bij de KNRM het zeil opha
len. Ik werd 

heel vriendelijk ontvangen, moest wat gegevens achterlaten
 en daarna kon 

ik het zeil m
eenemen. Ik heb de actie later 

nog teruggezie
n op film en 

het verbaasde me dat de boot zo snel ter plekke 
was. Dan voel je je toch

 wel 

veilig met zo’n organisatie die 24
/7 klaarstaat

 om mensen die in nood 

zijn op het water te helpen
. 

D.B.

Beste heer/mevrouw,
Een paar weken geleden heb ik bij u een spreek-
beurtpakket aangevraagd.Met dit pakket heb ik een spreekbeurt gehouden bij mij in de klas. 
Ik heb hiervoor een 8,5 gekregen. Ik ben hier 
natuurlijk heel blij mee  
Omdat ik de KNRM een goed doel vindt heb ik cake-
jes gebakken en deze aan mijn klasgenoten verkocht. 
Ik heb in totaal 35 cakejes verkocht en hiermee 
79,- euro voor de KNRM opgehaald. 
Mijn vader maakt het bedrag vanavond over op 
jullie rekeningnummer.Ik wil jullie bedanken voor het mooie spreek-
beurtpakket en wens jullie veel succes.Groeten,
W.B. (10 jaar)
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Lifeguards: uiTdagend en
veranTwoordeLijk werk
Lekker bruin worden, flirten met badgasten en zo nu en dan een stoere actie. 
dankzij tv-programma baywatch is dat het beeld van een strandwacht.  
de lifeguards van de knrm laten zien dat de werkelijkheid anders is: het  
is een verantwoordelijk en bevlogen team dat hard werkt voor de veiligheid  
op het strand en in de zee.

Tekst: Eline Lubberts  

Monique Vaneker (nu nog 17 jaar, maar in  
de zomervakantie is ze de vereiste 18 jaar)  
werd getipt door haar vader. “Hij zag de ad-
vertentie waarin gevraagd werd om lifeguards 
en hij vond het wat voor mij.” Monique zit 
op waterpolo en is al sinds haar kinderjaren 
regelmatig op het Zeeuwse strand te vinden. 
De voorselectie ging gemakkelijk, maar tijdens 
de opleidingsweek eind april begon het echte 
werk. “We hebben veel in de branding ge-
zwommen en waren de hele dag in touw.  
Het was die week ook nog best koud op  
Vlieland, dus ik merkte dat het behoorlijk  
wat vroeg van mijn lichaam.”
Monique kijkt nu al uit naar de zomer.  
“Ik heb te horen gekregen dat ik op Terschel-
ling aan de slag ga. Het lijkt me enorm gezel-
lig, met vier lifeguards op de post met wis-
selende diensten. Maar het gaat natuurlijk om 
de ervaring. De verantwoordelijkheid en de 
uitdaging, dat is wat me aantrekt. Ik wil later 
bij de marine dus ik hoop nu alvast een beetje 
kennis te maken met het bijbehorende gevoel.”
Vriendin Sanne Haveman (18 jaar) werd vorig 
jaar enthousiast gemaakt door haar broer. 
“Door zijn verhalen over zijn zomer als life-
guard wilde ik het zelf ook meemaken. Ik ben 
een behoorlijke waterrat, dus het past ook bij 
mij.” Sanne vond de training zwaar, maar wel 
te doen: “Als je een sportieve inslag hebt en  
je kunt redelijk goed zwemmen, dan is dit je 
op het lijf geschreven. Je moet wel echt van  
de zee houden. We hebben veel geoefend  
met zwemmen met de rescueboards en tubes. 
Toen we voor het eerst mee mochten op de 

reddingboot van station Vlieland vond ik 
dat echt fantastisch. Ik sta te trappelen om  
van de zomer aan de slag te gaan.” 

aLerT zijn
Lifeguards werken preventief. Door de inzet 
van lifeguards kunnen potentiële ongevallen 
worden voorkomen. Lifeguards zijn ambas-
sadeurs van de KNRM en tevens gastheer en 
gastvrouw van het strand. Strandbezoekers 
kunnen met vragen over stroming, getijden  
of EHBO bij lifeguards terecht. 
Linde Jelsma coördineert de eerste KNRM-

opleiding van de lifeguards. “Elk jaar gaan we 
op zoek naar jongeren met een sportieve instel-
ling die affiniteit hebben met strand en zee. 
Nog belangrijker vinden we dat je alert bent en 
overzicht kunt houden. Potentieel gevaar in-
schatten, weersvoorspellingen in de gaten hou-
den en communiceren met collega-lifeguards 
en de strandbezoekers zijn belangrijke aspecten 
van het werk. Kortom, we vragen nogal wat. 
De levensreddende handelingen zoals reanima-
tie en EHBO-reddingsoperaties op het strand 
en in zee leer je tijdens de trainingsweek, zoals 
Sanne en Monique hebben ervaren.” 

De lifeguards-in-opleiding weerstonden kou en wind op Vlieland
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hoe onTmoeT ik een redder?

Gris nog gauw even die verouderde wegenkaart mee

Verdiep je niet in de verkeersregels op het water

Ga met een halflege tank op weg naar Engeland

Kijk vooral niet hoe de weersverwachting is

vakantie! Lekker varen en genieten van zon en wind. de gemiddelde lezer van  
de reddingboot bereidt zich natuurlijk goed voor op zijn vaartochten. maar voor 
wie toch graag eens een stoere knrm’er op een reddingboot ontmoet, geven  
wij graag vier gouden Tips ...
 Illustraties: TekenTeam
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garnaLenkoTTer  
LekgesLagen
SChiERMonnikoog/LauWERS-
oog_4 apRiL 2012_Wind  
no6_inZEt REddingbotEn 
koning WiLLEM i En anniE 
jaCoba ViSSER
Om 03.00 uur wordt de Koning  
Willem I gealarmeerd. De garna-
lenkotter ZK-11 is aan de grond 
gelopen ten oosten van de boei 
Westgat 10, ten westen van 
Schiermonnikoog. Het schip heeft 
het net in de schroef gekregen, 
is op de bodem terechtgekomen 
en lekgeraakt. Daardoor maakt 
het water en moet de bemanning 
continu pompen. Bij aankomst van 
de Koning Willem I lijkt de schade 
mee te vallen. Maar als het schip 

losgetrokken is, loopt er toch meer 
water naar binnen. Men besluit om 
het weer aan de grond te zetten. 
De Koning Willem I en de inmiddels 
gearriveerde Annie Jacoba Visser 
van Lauwersoog zetten drie pom-
pen over. Met hard werken slagen 
de bemanningen erin het water te 
doen zakken. De Annie Jacoba  
Visser neemt de ZK-11 op sleep, 
terwijl de Koning Willem I langszij 
blijft varen om direct in te kun-
nen grijpen als er iets misgaat. De 
sluiswachters op Lauwersoog zijn 
bereid om de sluis eerder open te 
zetten dan gebruikelijk, zodat  
de kotter meteen naar de werf 
aan de binnenkant van het Lau-
wersmeer kan om hem daar droog 
te zetten. Uit het logboek van de 

schipper van de Koning Willem I: 
“De schipper van de ZK-11 kijkt  
me aan en zegt: ‘Dit had ik niet 
meer gedacht. Ik zag al een 
wrakboei boven m’n schip drijven.’ 
Al met al was het een prima actie. 
We kunnen tevreden terugkijken. 
De schade is een lek pak en een 
zwemvest.”

gebroken enkeL
SChEVEningEn_15 fEbRuaRi 
2012_ Wind nW8_ inZEt  
REddingboot kitty  
RooSMaLE nEpVEu 
Even na 14.30 uur wordt de beman-
ning van station Scheveningen 
gealarmeerd voor een opvarende 
van een onder Singaporese vlag 
varende tanker. De man heeft bij  

een val zijn enkel gebroken en 
moet naar een ziekenhuis worden 
gebracht. Rond vier uur is de Kitty 
ter plaatse. Door de hoge golven 
is het onverantwoord om de man 
over te nemen in een brancard. 
Daarom wordt met de tanker  
afgesproken dat hij zijn anker  
licht en langzaam met de wind  
mee koerst.  
Op deze manier kan de Kitty paral-
lel varen en wordt de zeehoogte 
ongeveer gelijk gehouden. Zo kan 
de hijskraan van het tankschip de 
patiënt in de brancard op het  
voordek van de Kitty laten zakken.  
Tegen 17.00 uur zet de Kitty  
weer koers richting Scheveningen.  
De patiënt wordt naar het Bronovo 
ziekenhuis gebracht. 

Logboek feb mrT apriL
dE MEESt aCtuELE REddingRappoRtEn Vindt u op WWW.knRM.nL

garnaLenkoTTer  
LekgesLagen
SChiERMonnikoog/LauWERS-
oog_4 apRiL 2012_Wind no6 
inZEt REddingbotEn koning 
WiLLEM i En anniE jaCoba 
ViSSER 
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AMBulANCEvERplEEgKuNDIgE/OpSTAppER 
HARM plASSE (R): ‘jE VECht totdat jE 
bEVEStigd kRijgt dat hEt gEEn Zin 
MEER hEEft’

“Terug in het boothuis heb ik de mannen een 
groot compliment gemaakt”, zegt schipper 
Thomas Steenvoorden (l) van de reddingboot 
paul Johannes (Noordwijk). “Dat ik de be-
manning twee uur later moest vertellen dat de 
duiker was overleden doet daar niets aan af.” 

 

Harm Plasse, ambulanceverpleegkundige en vrijwil-
liger bij station Katwijk, geeft Thomas Steenvoor-
den gelijk. “We hebben gedaan wat we konden. 
Maar toen wij bij het schip aankwamen, wist ik 
eigenlijk al hoe laat het was.” 
Station Noordwijk kreeg 17 maart rond 14.00 uur 
alarm. “Vanaf het eerste moment had ik het gevoel 
dat het erom ging spannen”, zegt Thomas. “Mede 
om die reden wilde ik geen ambulance afwachten. 
Toen we genoeg jongens hadden, zijn we meteen 
vertrokken.” De melding – een onwel geworden 
duiker – werd enkele minuten later bijgesteld. Er 
werd door zijn duikmaten een reanimatie gemeld. 
Thomas: “Dat vroeg om een ander plan, maar zo 
ongeveer op hetzelfde moment meldden onze 
Katwijkse collega’s zich. Die vertelden dat zij 
ambulancepersoneel aan boord hadden. Ik was 
stomverbaasd. Hoe kon dat?” 
Harm glimlacht. “Stom toeval. Hugo (schipper 
reddingboot Katwijk, red.) en ik reden met de 

ambulance op de boulevard toen mijn pieper voor 
de reddingboot ging. Wij mogen natuurlijk niet 
van de ambulance af, maar vanwege de melding 
besloten we toch even naar het boothuis te rijden. 
Bij aankomst waren er al vier man bezig de boot 
klaar te maken. Wij informeerden naar wat er 
loos was en toen we hoorden dat er een duiker 
bewusteloos was, heb ik de Alarmcentrale gezegd 
dat wij meegingen, voorzien van onze zuurstoftas, 
monitor en acute koffer.” 
“Op de radar zag ik dat wij als eerste zouden 
aankomen”, zegt Thomas. “Daarom hebben we 
al varend plan de campagne gemaakt. We zou-
den direct langszij gaan, twee man overzetten, 
de patiënt zo snel mogelijk aan boord nemen en 
daar de reanimatie voortzetten.” Zo geschiedde. 
Op het moment dat Harm en Hugo van de ene 
op de andere reddingboot oversprongen, werd 
op de Paul Johannes juist de AED klaargemaakt 
voor gebruik. Het duikpak was al opengesneden. 
“Ik ben aan het hoofdeind van de duiker gaan 
zitten en heb meteen de leiding genomen over het 
medische deel van de actie”, zo kijkt Harm terug. 
Die hiërarchie was gelegen in het feit dat Harm niet 
als KNRM’er, maar als professioneel ambulance-
verpleegkundige aanwezig was. “De Noordwijkers 
hebben dat geweldig goed opgepakt en mij als 
team bijgestaan in de reanimatie, terwijl het schip 
op volle snelheid richting kust voer.” Daar stond het 

kusthulpverleningsvoertuig van Noordwijk klaar om 
de patiënt over te nemen. En op de strandopgang 
werd de patiënt overgebracht in een ambulance, 
die de man met grote spoed naar het ziekenhuis 
vervoerde. 
“Een actie uit het boekje!”, zegt schipper Thomas 
niet zonder trots. Al had hij bij terugkomst op het 
strand al zijn bedenkingen bij de afloop. Beden-
kingen die Harm al veel eerder had. “Toen wij 
lanceerden, was op het duikschip de reanimatie 
al begonnen. Daarna was het twintig minuten 
varen. En twintig minuten terug. Dat is normaliter 
te lang. Ik wist dat de man eigenlijk geen kans 
heeft gehad.” Toch tonen foto’s van de actie een 
strak gespannen Harm Plasse, zichtbaar vechtend 
voor het leven van de patiënt. “Natuurlijk! Er zitten 
gedachten in je achterhoofd, maar daar doe je 
niks mee. Je vécht totdat je bevestigd krijgt dat 
het geen zin meer heeft.” Die bevestiging volgt 
pas uren later in het ziekenhuis. “Ik werd door 
Hugo gebeld”, vertelt Thomas. “Een drama voor 
de nabestaanden. Toch was ik trots op de klus die 
we in gezamenlijkheid hebben geklaard. De trieste 
afloop verandert daar weinig aan.” Of dat voor al 
zijn jongens net zo geldt, moet de toekomst uitwij-
zen. “De klus heeft fysiek én psychisch veel van de 
mannen gevraagd. Het is dus zaak iedereen goed 
in de gaten te houden.”   

achTeraf

Tekst: Edward Zwitser Beeld: Pauline de Ruiter
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neeLTje heLpT neeLTje
nEELtjE janS_ 27 fEbRuaRi 
2012_Wind ZW3_inZEt REd-
dingboot koopManSdank
Station Neeltje Jans krijgt om  
17.15 uur bericht van de 38 meter 
lange sportviskotter Neeltje Jans. De 
schipper heeft stuurproblemen en 
vraagt om assistentie bij het binnen-
lopen van de buitenhaven Noordland 
en de Roompotsluis. Met medewer-
king van stroom en wind helpt de 
reddingboot Koopmansdank het 
schip met de 31 opvarenden om 
veilig de sluis in te varen en op zijn 
vaste ligplaats af te meren.     

bewusTeLoze kapiTein
tERSChELLing-WESt_1 MaaRt 
2012_ Wind ZW3_inZEt REd-
dingboot aRiE ViSSER
’s Ochtends om 08.51 uur prio 1 
alarm medevac voor een 41-jarige  
kapitein van een koopvaardijschip,  
die bewusteloos wordt aangetroffen 
in bed. De reddingboot Arie Visser 
moet eerst wachten op ambulance-
personeel en kan dan om 09.05 uur 
afvaren richting het schip. Ook de 
SAR-heli wordt ingezet. Die arriveert  
kort voor de reddingboot bij het 
schip en zet een arts en een helired-
der af. De reddingboot zet via de 
loodsladder twee opstappers en  
twee ambulancemedewerkers over. 
Een van de opstappers is kapitein  
van beroep en staat het brugper- 
soneel bij. De ander gaat mee naar 
de patiënt, die een hersenbloeding 
blijkt te hebben gehad. Hij wordt 
gestabiliseerd voor vervoer met de 
heli, maar vlak voor het hoisten  
gaat het mis met hem. De reanima-
tiepogingen van de ambulance-
medewerkers en de opstapper  
mochten helaas niet meer baten.  
Om 12.05 uur keert de reddingboot 
weer terug naar het station. 

beschonken  
opvarenden
ELbuRg_3 MaaRt 2012_ 
Wind ZW3_inZEt REddingboot 
EVERt fLooR 
De vijftien cm dikke ijslaag op de 
randmeren is nog maar nauwelijks 
verdwenen als de bemanning van 
Station Elburg om 22.00 uur moet 
uitrukken voor een vastgelopen 
boot op het Wolderwijd. Een ka-
juitzeiljachtje, met hierop drie jon-
gemannen, is vanuit Zeewolde op 
weg naar Harderwijk vastgelopen. 
Thuis hebben de heren al de nodige 
drankjes genuttigd en hierdoor heb-
ben zij moeite een vaste koers aan 
te houden. Binnen 25 minuten is de 
reddingboot Evert Floor ter plaatse. 
Met het bootje op sleeptouw wordt 
het dankbare drietal afgezet in de 
haven van Harderwijk voor alsnog 
een gezellige stapavond. De heren 
hebben beloofd om voor de terugreis 
een taxi te nemen.

brand op koTTer
VEERE_18 MaaRt 2012_ 
Wind nW3_inZEt  
REddingboot oRanjE
Om 18.05 worden de brandweer en 
station Veere gealarmeerd voor een 
explosie op een kotter, ter hoogte 
van het Aardbeieneiland op het 
Veerse Meer. De schipper heeft  
geprobeerd zelf de brand te blussen, 
maar moet zijn pogingen staken  
omdat hij dreigt te stikken in de 
rook. Samen met zijn broer, die  
alarm heeft geslagen via 112, heeft  
hij zich met behulp van een rubberen 
dinghy in veiligheid gebracht.   
Na de melding vertrekt de redding-
boot Oranje samen met brandweer-
lieden van het korps Veere richting 
de kotter. De OVD Brandweer heeft 
intussen het korps Kamperland/ 
Wissenkerke gealarmeerd, omdat  
die beschikken over een mobiele 
schuimunit. Een van de korpsleden, 
die tevens KNRM-opstapper is,  

brengt de unit met het personeel 
over met het snelvaartuig Storm- 
vogel van zijn werkgever Water-
schap Scheldestromen. Als de  
Oranje met de brandweer ter 
plaatse komt, gaat de brandweer  
aan boord van de kotter om het  
vuur te bestrijden. De hulpverleners 
van de Oranje ontfermen zich over 
de twee opvarenden. De toestand 
van de schipper is achteruitgegaan 
door de rookgassen die hij heeft 
ingeademd.  
Hij wordt door de Oranje overge-
dragen aan de inmiddels gewaar-
schuwde ambulance. Weer terug  
bij de kotter heeft de brandweer  
het vuur onder controle, zodat de 
Oranje het schip mee kan slepen  
naar de jachthaven Oostwatering. 
Daar voert de brandweer nog  
een laatste controle uit. Voor de 
verdere afhandeling zijn de Dienst 
Waterpolitie en Rijkswaterstaat  
met de RWS 75 ter plaatse.  

bewusTeLoze kapiTein
tERSChELLing-WESt_1 MaaRt 
2012_ Wind ZW3_inZEt REd-
dingboot aRiE ViSSER
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eerste hulp. In de haven van Stellen-
dam staat de familie van de man al 
op hem te wachten om hem naar  
het Maasstad Ziekenhuis in Rotter-
dam te brengen.

kaLf Te waTer
VEERE_20 MaaRt 2012_Wind 
ZW4_inZEt REddingboot 
oRanjE
Het kustwachtcentrum heeft een wat 
ongebruikelijk verzoek. Of de KNRM 
kan assisteren bij het redden van een 
kalf. Het dier is afgedwaald van de 
kudde op een eiland in het natuurge-
bied de Middelplaten in het Veerse 
Meer en is wadend door het ondiepe 
water op een ander eiland beland. 
De eigenaar ziet geen kans om in zijn 
eentje zijn avontuurlijke kalf terug te 
halen en vraagt via de Gemeenschap-
pelijke Meldkamer Zeeland om hulp. 
De Oranje komt in actie met prio 3 
en pikt eerst de eigenaar van het kalf 

vingers verLoren
StELLEndaM_19 MaaRt  
2012_Wind ZW2_inZEt  
REddingboot antoinEttE 
Om ongeveer 17.30 uur krijgt de 
bemanning van de Antoinette een 
oproep voor een medische evacuatie. 
De machinist van de GO-20 is met zijn 
hand klem komen te zitten en heeft 
twee vingers verloren. De vissersboot 
komt de Antoinette tegemoet en na 
ruim een uur kan de man aan boord 
worden genomen. Uit het logboek 
van reddingstation Stellendam: “Hij 
heeft niet veel pijn en is goed aan-
spreekbaar. Zijn collega’s hebben zijn 
hand verbonden en de twee vingers 
verpakt en in een emmer met ijs ge-
legd om de kans op terugplaatsen te 
vergroten.” Op de terugweg zoeken 
de opstappers uit in welk ziekenhuis 
de beroepsvisser terechtkan, omdat 
niet in ieder ziekenhuis ’s avonds een 
plastisch chirurg aanwezig is bij de 

op. Op het eiland wordt het beest 
opgedreven en door de eigenaar en 
de cowboys van de KNRM naar de 
kudde teruggebracht. De boer be-
tuigt zijn grote dankbaarheid.

vasT op heT wad
haRLingEn_24 MaaRt 2012_
Wind nW4_inZEt REddingbotEn  
VERoniCa En WiEChER En  
jap ViSSER-poLitiEk 
Om 19.30 uur wordt het kustwacht-
centrum Den Helder gebeld met 
de mededeling dat vanochtend om 
11.00 uur een rubberboot uit Den 
Oever is vertrokken met drie mensen 
aan boord, onder wie een kind van 
tien. Volgens de beller zit het vaar-
tuig ergens in de Waddenzee aan 
de grond. De KNRM rukt groot uit 
met boten van de stations Harlingen, 
Den Oever en Oudeschild. Het kust-
wachtcentrum meldt dat het contact 
heeft met het bootje. De opvarenden 

zitten al sinds 14.00 uur vast en heb-
ben op hoog water gewacht. Tegen 
het kustwachtcentrum hebben ze 
gezegd niet precies te weten waar ze 
zich bevinden; ze menen wel de lich-
ten van Kornwerderzand te kunnen 
zien. De Wiecher vindt het bootje 
inderdaad in de buurt van Kornwer-
derzand en zet het zwaailicht aan. 
Via het kustwachtcentrum laten de 
opvarenden weten de Wiecher te 
zien en steken op verzoek een sta-
kellicht aan. Uit het logboek van de 
schipper van de Wiecher: “Via Dove 
Balg en Kimstergat varen we via de 
ZR 21 de droogte op en treffen daar 
een grote R.I.B. met drie personen 
aan. Na overleg hebben we twee van 
hen overgenomen, een vrouw en 
een kind van tien jaar. Zij zijn behoor-
lijk koud en erg blij dat ze bij ons 
aan boord kunnen. We zetten een 
bemanningslid over en varen met de 
Wiecher voor naar Kornwerderzand. 
Daar staat familie te wachten die 
de drie opvarenden mee naar huis 
neemt.”

niersTenen
nEELtjE janS_28 MaaRt  
2012_Wind nW2_inZEt  
REddingboot ChRiStiEn
Op de vaste oefenavond, op woens-
dag om 18.30 uur, geven de piepers 
altijd een testalarm. Maar vandaag 
verschijnt om 17.30 uur, vlak voor 
het eten, de melding ‘Prio 1, mede-
vac.’ Een Roemeense monteur aan 
boord van de Italiaanse chemicaliën-
tanker Mary Wonsild heeft mogelijk 
last van nierstenen. Reddingboot 
Christien arriveert na 35 minuten in 
het ankergebied Schouwenbank, 
dat 15 mijl uit de kust ligt. De pati-
ent blijkt nog goed te kunnen lopen 
en zegt vijf liter water gedronken te 
hebben bij wijze van pijnbestrijding. 
Terug op Neeltje Jans heeft de man 
dan ook hoge nood. De klaar-

schaap verdrinkT
doRdRECht_2 apRiL 2012_ 
Wind ZW1_inZEt REdding-
boot kbW 1910
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staande ambulance brengt hem, 
na zijn tussenstop op het toilet van 
het boothuis, naar het ziekenhuis in 
Goes. De bemanning is precies op 
tijd terug voor de oefenavond, die 
heel toepasselijk in het teken van 
EHBO staat. 

hefTige acTie
nEELtjE janS_31 MaaRt 2012_
Wind n3_inZEt REdding-  
botEn koopManSdank En fREd
Vlak voor het begin van de  
ochtendoefening gaan de piepers  
af: prio 1, zwemmer vermist. De 
eerste aanwijzingen gaan over een 
gebied nabij Oostkapelle, dus wordt 
station Westkapelle ook ingescha-
keld. Dit station rukt uit met de Uly 
en het kusthulpverleningsvoertuig. 
Het kustwachtcentrum zegt een 
verwarde man aan de telefoon te 
hebben gekregen die zei dat zijn 
vriend in het water lag. Drie minuten 
na deze melding verneemt de KNRM 
dat de man onder de brug bij Neeltje 
Jans staat. Een deel van de beman-
ning gaat per auto met portofoon 
naar de brug. Uiteindelijk vindt de 
Koopmansdank de man op de  
onderste buis bij de middelste  
schuiven, op 50 centimeter boven  
het water. Gelukkig loopt het tegen 
het einde van het opkomend tij en  

is de stroming niet heftig. Uit  
het logboek van de schipper:  
“We zetten de Koopmansdank met 
de kop tegen de schuif aan en kun-
nen de jongen zo van de buis pak-
ken. Hij vertelt dat bij het naar  
buiten gaan halverwege de kering 
opeens de motor uitviel, waardoor  
ze tegen de kering aandreven. Hij 
kon op de buis klimmen, maar zijn 
vriend dreef onder de kering door.” 
Zo weet de bemanning dat ze nog 
naar één persoon moeten zoeken. 
De portofoonploeg gaat aan de 
Oosterschelde-zijde van de kering 
kijken en ziet de man op een van  
de vlotten zitten. Hij is nat en on-
derkoeld, wordt aan boord van de 
Fred meteen in een hyperthermie-
brancard gerold en naar het boot-
huis gevaren, waar een ambulance 
klaarstaat. Het bootje wordt ook 
gevonden en naar de Roompot 
Marina gesleept, waar het op de 
trailer wordt getrokken. Uit het 
logboek: “De droge patiënt krijgt 
toestemming om naar huis te rijden 
met het hele zakie. De natte patiënt 
is al aan het opknappen in het zie-
kenhuis en zal later door zijn vrouw 
worden opgehaald. Dit was een heel 
heftige actie, die opvallend snel tot 
een goed einde is gebracht. De dank 
gaat uit naar onze bemanning.” 

kiTesurfer versTrikT
Wijk aan ZEE_31 MaaRt 2012_
Wind nW5_inZEt REddingboot 
donatEuR
Tijdens een oefening ziet de beman-
ning van de Donateur een kitesurfer 
op behoorlijke afstand van het strand 
in zee drijven. Hij blijkt verstrikt te 
zitten in de lijnen van zijn kite, heeft 
erg koude handen en wil graag uit 
het water gehaald worden. Uit voor-
zorg wordt de tweede release van de 
kite losgesneden, zodat de Donateur 
uit de buurt van de lijnen blijft – die 
zijn gevaarlijk voor de jets. Als de 
kitesurfer eenmaal veilig aan boord 
is, worden board, lijnen en kitezeil 
binnengehaald. Terug bij de Seatrack 
geeft de kitesurfer aan dat hij wel 
weer terug kan lopen naar zijn start-
locatie, met materiaal en al.

schaap verdrinkT
doRdRECht_2 apRiL 2012_ 
Wind ZW1_inZEt REddingboot 
kbW 1910
De Gemeenschappelijke Meld-
centrale Zuid-Holland Zuid meldt 
dat er een schaap in paniek in 
het Hollands Diep gesprongen is. 
De KBW 1910 gaat er vol gas op 
af. Ter hoogte van Numansdorp 
zwemt het schaap op ongeveer 500 
meter uit de oever. Omdat de dikke 

wintervacht zich heeft volgezogen 
met water, kan het beest haast 
niet meer zwemmen en raakt van 
vermoeidheid buiten bewustzijn. 
De bemanning tilt het schaap aan 
boord en doet wat ze kan om het 
te redden. Tevergeefs, helaas. In 
de haven van Numansdorp neemt 
de politie het dode dier over. Uit 
navraag blijkt dat het schaap door 
een hond was opgejaagd en het 
Hollands Diep als enige uitweg 
zag. Een ander schaap uit dezelfde 
kudde was door de hond gebeten. 

brand in de  
machinekamer
tERSChELLing_3 apRiL 2012_
Wind o4_inZEt REddingbotEn 
aRiE ViSSER En fRanS  
hogEWind 
Om 11.15 uur krijgen de beide Ter-
schellinger stations een melding over 
een brand in de machinekamer van 
de Ara Felixstowe, een 104 meter 
lang vrachtschip met een lading van 
rollen staal. Kort na het verlaten van 
de haven horen de redders dat alle 
negen opvarenden het schip hebben 
verlaten met de vrijevalboot en on-
gedeerd zijn. Naast de KNRM-boten 
zijn er ook schepen van onder meer 
een bergingsbedrijf, de Kustwacht  
en Rijkswaterstaat onderweg, plus  
de SAR-heli van de luchtmacht en  
het kustwachtvliegtuig.
De Hurricane van bergingsbedrijf 
Noordgat arriveert als eerste en 
brengt de bemanning van de Ara 
Felixstowe naar de Zirfaea van 
Rijkswaterstaat. De Frans Hogewind 
neemt de vrijevalboot op sleep naar 
het betonningsvaartuig Terschelling, 
dat het met een kraan aan boord zet, 
zodat het geen gevaar kan vormen 
voor de scheepvaart. Uit het logboek 
van de schipper van de Arie Visser: 
“De bergers zetten personeel met 
gasmeters en brandblusappara-

brand in de machinekamer
tERSChELLing_3 apRiL 2012_Wind o4_
inZEt REddingbotEn aRiE ViSSER  
En fRanS hogEWind 
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VEERE_18 MaaRt 2012_ 
Wind nW3_inZEt REddingboot 
oRanjE

Drie keer al begon Dick valkenier uit Middel-
burg aan een bedankbrief aan de redding-
bootbemanning van veere. En telkens stopte 
hij. “Het lukt niet. Ik wil die mannen gewoon 
bedanken, maar weet niet hoe.” Daarbij 
komt dat het schrijven beelden bij hem 
oproept. En uitgerekend die beelden spelen 
de oud-varensman nog altijd parten.   

Er leek geen vuiltje aan de lucht toen Dick Valkenier 
met zijn jongste broer op zondag 18 maart in zijn 
grote liefde, een oude Ierse kotter, over het Veerse 
Meer voer. De gemoedelijkheid verdween abrupt 
toen Valkenier de machinekamer openmaakte. “Het 
vuur sloeg me om het hoofd en van het ene op het 
andere moment werd ik omgeven door pikzwarte 
rook.” In plaats van voor het vuur te vluchten, nam 
de schipper een brandblusser ter hand. Terwijl zijn 
broer hem toeschreeuwde dat hij naar buiten moest 
komen, waagde Valkenier zich in de rook om de 
strijd met de vuurzee aan te gaan. “Er was geen 
houden aan. Het werd alleen maar erger. Ik heb nog 

een tweede blusser leeggespoten en toen gaf ik mij 
gewonnen.” 
Eenmaal aan dek, belde Valkenier de sluis. “Ik weet 
ook niet waarom ik hen belde. Ik was volledig de 
kluts kwijt.” Uiteindelijk werd via 112 de reddingboot 
Oranje van Veere gewaarschuwd. “Die arriveerde 
ongeveer twintig minuten later. Zo lang konden wij 
echter niet wachten. Ik begon na te denken en kreeg 
toen de bibbers. Wat deed een brandstoftank als 
er vuur bij kwam? Wat kon er nog meer de lucht in 
vliegen? We moesten zorgen dat we wegkwamen!” 
De broers gingen in allerijl in een vlot van boord.  
“De reddingboot haalde ons daaruit en zette toen 
koers naar mijn schip, dat inmiddels al brandend was 
afgedreven. Voor mij was dat heel onnatuurlijk. Ik 
werd teruggebracht naar een plek waar ik juist weg 
wilde.” De reddingboot deed dat om de brand-
weer op de kotter af te zetten. Die kreeg de brand 
uiteindelijk onder controle. “Maar toen we op enige 
afstand lagen te wachten, ging bij mij het licht uit. In 
gedachten – maar voor mij heel reëel – zag ik mijn 
vrouw en kinderen aan boord staan. Mijn knieën 
begonnen te knikken, ik kreeg het koud, begon over 
te geven en te hyperventileren.” De reddingboot-
bemanning ontfermde zich over Valkenier, maar  
die kan zich daar weinig meer van herinneren.  
“Dat stuk is gewist. Ik weet er niets meer van.” 
Als Valkenier niets meer weet, wat wil hij dan 
schrijven aan de reddingbootbemanning? “Dat ze 
er gewoon voor me waren. Varend Nederland moet 
heel blij zijn met een club als de KNRM. Goed werk 
doen die lui. Maar wat mij het meest heeft verbaasd, 
waren de belletjes van de bemanning. Ook weken na 
dato belden ze mij op om te vragen hoe het met me 
ging.” Die nazorg raakt Valkenier zichtbaar. “Ik ben 
ondernemer. Altijd vraag ik anderen hoe het gaat. 
Nu was het andersom. Voor mij een nieuwe, heel 
aangename ervaring.” 
De bedankbrief gaat er komen. Ook wil Valkenier 
zijn redders nog eens gaan bezoeken. “Maar niet op 
Reddingbootdag. Ik zoek mijn moment en dan wil ik 
die mannen de hand schudden. Mooie mensen zijn 
het.” En aan het einde van het gesprek stelt Valkenier 
een opmerkelijk daad. Niet hij, maar zijn redders 
moeten volgens Valkenier met een portret bij het 
verhaal. “Ere wie ere toekomt …” Als we vervolgens 
navraag doen bij de reddingbootbemanning, blijkt 
dat deze actie ook op hen indruk heeft gemaakt. 
“Bij aankomst leek er met de man nog weinig aan 
de hand. Uiteindelijk moeten we concluderen dat 
meneer Valkenier enorm veel geluk heeft gehad. Hij 
heeft veel rook ingeademd. Dat had een fatale afloop 
kunnen hebben”, aldus schipper Hugo de Ridder. 

SCHIppER HugO DE RIDDER 
SChoot diCk VaLkEniER  
tE huLp bij EEn bRand  
op Zijn kottER

achTeraf
Tekst: Edward Zwitser Beeld: De Beeldredaktie
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huLpverLening door de knrm radio medische diensT

vreemde vissen
Een scheepskok midden op de Indische 
Oceaan heeft een wondje aan zijn duim 
dat flink begint te ontsteken. Hij vermoedt 
dat er een verband is met het bereiden van 
een vis, die door een mede-bemanningslid 
die dag was opgevist. Rekening houdend 
met de soorten bacteriën die zich in tropi-
sche vissen kunnen ophouden, schreef de 
RMD- arts antibiotica uit de scheepsme-
dicijnkist voor. Drie dagen later is de 
ontsteking alweer een stuk geslonken. 

zwaar weer
Een vrachtwagenchauffeur aan boord van 
een ferry op de Oostzee is met zwaar weer 
uit zijn kooi gevallen met als gevolg een 
wijkende scheurwond van circa 6 cm op 
het behaarde hoofd. De patiënt is geluk-
kig geheel bij en er zijn geen aanwijzingen 
voor een hersenschudding. Via de satelliet 
wordt naar de dienstdoende RMD-arts een 
digitale foto opgestuurd zodat die de wond 
beter kan beoordelen. Besloten werd een 

drietal hechtingen te zetten, waarbij  
de stuurman op afstand werd begeleid.  
Na afloop werd opnieuw een foto ver-
stuurd waarop een goed resultaat te zien 
was: de wond was netjes dicht. Na een 
week mochten de hechtingen eruit.

huismiddeLTje
De schipper van een vistrawler meldt dat 
een van zijn matrozen eerst onbegrepen 
pijn had hoog in de rug en dat op die 
pijnlijke plek nu roodheid en blaasjes 
te zien zijn. De RMD-arts vraagt om 
toezending van een digitale foto. Daarop 
blijkt een typisch geval van gordelroos te 
zien. Aan de wal wordt hiervoor standaard 
zinkpasta voorgeschreven om de blaasjes 
te doen indrogen, maar dat zit niet in de 
standaard scheepsapotheek. Er is altijd 
wel een alternatief aan boord: ouderwetse 
tandpasta (geen gel) op de uitslag smeren 
helpt bijna net zo goed en de menthol erin 
werkt verkoelend.

insLingeren
Een leerling-machinist is voor het eerst 
vier dagen aan boord en heeft erg last van 
zeeziekte en daarbij benauwdheid. Volgens 
de kapitein heeft hij sinds aanmonsteren 

‘nog geen halve boterham’ binnengehou-
den. Ook de zeeziektepillen blijven niet 
binnen. Kapitein heeft wel vaker met dit 
type probleem te maken gehad en weet 
de jonge zeeman, mede in overleg met de 
RMD-arts, goed te begeleiden. Er worden 
andere zeeziektemedicijnen gegeven via 
een zetpil. De kortademigheid komt 
vermoedelijk door hyperventilatie. Twee 
dagen later krijgt de RMD-arts bericht  
dat de situatie weer redelijk onder controle 
is. De patiënt is ‘ingeslingerd’.

medische evacuaTie  
per heLikopTer
Stuurman van een schip dat voor de Deense 
kust vaart werd door een bemanningslid op 
de grond aangetroffen, snurkend en buiten 
bewustzijn. Het blijkt te gaan om een flinke 
beroerte. Hartslag en ademhaling zijn goed. 
De RMD-arts geeft adviezen omtrent  
stabilisatie van de patiënt. Het lukt de  
kapitein om, ondanks de zware zeegang,  
een infuus in te brengen en er wordt de 
patiënt zuurstof toegediend. De Neder-
landse Kustwacht draagt deze casus over 
aan de Deense collega’s, die een helikopter 
uitsturen om de patiënt van boord te halen 
en te vervoeren naar het ziekenhuis.

tuur over op de Ara Felixstowe en 
het kustwachtvliegtuig kijkt met 
een warmtebeeldcamera of het de 
brandhaard kan vinden. De machi-
nekamer lijkt warmer dan normaal, 
maar er worden geen extreme tem-
peraturen waargenomen. Er wordt 
besloten om alles dicht te laten – 
zodat er geen zuurstof bij de brand 
kan komen – en te beginnen met 
boundary cooling (het buitenom 
koelen van de scheepshuid). Rond 
13.30 uur is de situatie aan boord 

De Radio Medische Dienst (RMD) is een 
onderdeel van de KNRM. Artsen van de  
RMD adviseren zeelui over de hele wereld  
bij ziekte of ongeval. uit hun verslagen:

onder controle. Men besluit de  
kapitein en de machinist van de Ara 
Felixstowe weer terug aan boord te 
brengen, zodat deze de bergers kun-
nen assisteren (wie kent het schip nu 
beter dan de bemanning?)”

wadLoper vasTgezogen 
in heT sLijk  
tEXEL dE CoCkSdoRp En tEXEL 
dE koog_8 apRiL 2012_Wind 
ZW5_inZEt REddingbotEn 
bEuRSpLEin 5 En ZaLM, khV

Het kustwachtcentrum meldt rond 
18.00 uur dat twee wandelaars op 
zoek naar mooie vogels zich letterlijk 
hebben vastgelopen op een kwelder 
nabij De Cocksdorp. De tractor van 
de Beursplein 5 probeert bij de twee 
vrouwen te komen, maar loopt vast 
in een geul. De reddingboten Beurs-
plein 5 en Zalm naderen zover ze 
kunnen, waarna de opstappers naar 
de vrouwen lopen. Een van hen staat 
tot haar knieën in het slijk en kan 
niet meer voor- of achteruit. Ze heeft 

het erg koud, net als haar vriendin, 
die overigens niet vastzit. Zes opstap-
pers graven de vrouw met de hand 
uit. Ingepakt in de door het kust-
hulpverleningsvoertuig meegebrach-
te onderkoelingsdekens worden de 
vogelaars achter de dijk gebracht, 
waar een ambulance klaarstaat voor 
verdere zorg. Dat blijkt gelukkig 
niet nodig. Met vereende krachten 
en met behulp van een shovel, een 
kraan en een dumper kan ook de 
tractor worden bevrijd.
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acTie in scheveningen
Twee mensen zijn te water geraakt in de haven.  
de slachtoffers worden aan wal gebracht door de  
reddingboot kitty roosmale nepveu. de knrm’ers  
zijn aan boord al begonnen met het reanimeren van  
een van de drenkelingen. bij aankomst op het  
reddingstation nemen ambulancemedewerkers  
de reanimatie over. beide drenkelingen hebben  
het overleefd.

reanimaTie
Ambulancemedewerkers nemen 
de reanimatie van een van 
de drenkelingen  over van de 
KNRM-opstappers. 

opsTappers 
vrijwillige bemanningsleden 
verdelen de taken op basis 
van hun kennis en kunde.

Beeld: Dick Teske



koLomkraan
Kolomkraan voor het 
te water laten van de 
kleine rubberboot.

kiTTy roosmaLe
Reddingboot Kitty Roosmale 
Nepveu (19 meter, onder 
alle weersomstandigheden 
inzetbaar).

beLuga
De Beluga, de tweede red-
dingboot van Scheveningen, 
wordt klaargemaakt om naar 
vermoedelijk derde drenke-
ling in de haven te zoeken.

poLiTie
politieagenten (zijn bij onge-
vallen verantwoordelijk voor 
onderzoek en rapportage).

heLpers aan de waL
De kusthulpverleningsploeg 
van de KNRM springt bij voor 
assistentie.

pLaaTseLijk commissie
De plaatselijke Commissie van het 
reddingstation assisteert bij woord-
voering naar de pers.

ambuLancebrancard
Ambulancebrancard staat  klaar 
om slachtoffer te vervoeren.



schoenmaker, 
bLijf bij je LeesT 

zeiLerspaneLs over de knrm:
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doet de knrm wel waar recreatiezeilers 
behoefte aan hebben? hoe kunnen 
we meer donateurs werven onder 
deze doelgroep en de donateurs die 
we hebben aan ons binden? ingrid 
schrik deed voor de knrm kwalitatief 
onderzoek onder drie groepen van in 
totaal 32 zeilers: “positief kritisch en 
met verbazingwekkend veel ideeën.”
Tekst: Renée Sommer

De KNRM werkt natuurlijk  
voor verschillende doelgroepen: 
binnenvaartschippers, beroeps-
vaart op zee, recreatievaarders  
als zeilers, motorbootbezitters,  
(kite)surfers en overige waterspor-
ters. Dit specifieke onderzoek  
werd gehouden onder zeilers  
tussen de 27 en de 69 jaar met  
een eigen boot. Zij kwamen in  
drie groepen een middag bijeen 
om met elkaar te praten over de 
KNRM. Van de 32 deelnemers 
waren er vier geen donateur.  
Maar waarom zijn zij wel of  
geen donateur? Welke informatie 
vinden ze interessant en waar  
vinden ze die? Ingrid Schrik:  
“In het algemeen werd de KNRM 
gezien als een sterk merk. Het 
helpen en redden van mensen  
op zee en de ruime binnen- 
wateren wordt echt als kerntaak 

gezien. Letterlijk zeiden ze:  
schoenmaker, blijf bij je leest.  
Maar daarnaast vonden ‘onze’ 
zeilers dat de KNRM zich meer 
op preventieve taken kon richten: 
voorkomen dat mensen in de 
problemen komen.” 

afbreukrisico
De zeilerspanels brachten diverse 
ideeën naar voren waarop de 

bLijf bij je LeesT 
KNRM zich zou kunnen pro-
fileren. Een kennisportal met 
een overzicht van betrouwbare 
opleidingsinstituten, water-
sportbedrijven, workshops 
‘man-over-boord’, ‘hoe werkt 
de marifoon’, ‘doe een redding-
vestcheck’ werden genoemd. 
Maar ook kennisdeling via een 
app kwam ter sprake. Ingrid: 
“Onze kennis is dus geld 
waard, zolang de betrouwbaar-
heid niet het geding komt.”
Bijna unaniem waren de zeilers 
van mening dat de KNRM 
zich niet op het commerciële 
pad moest begeven. Ze zaten 
niet te wachten op kortingen 
bij watersportwinkels. Boven-
dien waren ze van mening  
dat daar een afbreukrisico 
aan kleeft.  
In hun woorden: “De KNRM 
geeft hiermee haast een keur-
merk af aan producten van 
derden.” Niet doen, dus. 

misversTanden
De panelleden vonden dat  
een aantal onderwerpen –  
waar al regelmatig aandacht 
aan wordt besteed in o.a.  
De Reddingboot – meer 
verduidelijking zou kunnen 
gebruiken. Zo kan niet vaak 
genoeg verteld worden dat  
de KNRM geen overheids-
steun ontvangt, maar afhan-
kelijk is van fondsenwerving. 
Ook is er verwarring over de 
verschillen tussen KNRM en 
de Reddingsbrigade en tussen 

KNRM en bergers. De panel-
leden vonden bovendien dat 
de KNRM best wat strenger 
mag zijn: misbruik moet in 
rekening gebracht worden. 

koninkLijk
Een andere belangrijke  
uitkomst was dat de panel-
leden vonden dat de KNRM 
zichtbaarder moest worden  
in bladen, op websites, fora en 

in sociale media. Ook komt  
de KNRM naar hun mening 
niet genoeg naar boven in 
zoekmachines. Ingrid:  
“Panelleden gingen niet op 
zoek naar informatie over de 
KNRM, maar verwachtten  
dat de KNRM hun wel zou 
vinden met relevante infor-
matie. Ze vonden ook dat  
we meer zouden mogen uitven-
ten dat we gratis redden en dat  
we het koninklijke predicaat 
hebben. Ik was aangenaam  
verrast door de positief kriti-
sche houding van de zeilers-
panels en onder de indruk  
van de ideeën die loskwamen.” 

‘heT kan nieT zo 
zijn daT je € 50.000 
uiTgeefT aan een 
booT, maar geen  
€ 100 overhebT per 
jaar om de knrm  
Te sTeunen’

‘sTeL daT ik aLs 
geredde in de 
reddingbooT kom, 
dan wiL ik weL 
donaTeur zijn.’ 
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bLaricum

“no play, no play! einde oefening!”, klinkt het na 
anderhalf uur tijdens de rampenoefening. in het 
zicht van reddingstation blaricum heeft een hond 
een hert het water in gejaagd. Twee reddingboten 
begeleiden de beesten even later een paar honderd 
meter terug naar de wal. daarna is het tijd voor  
de lunch en evaluatie.
Tekst: Ad Moerman Beeld: Marijke Kodden

op bezoek in bLaricum
een nieuwe eend in de knrm-bijT
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Een enthousiast stelletje daar  
op het Stichtse Strand, onder 
aan de gelijknamige brug die  
het nieuwe met het oude land 
verbindt. De bemanning bestaat 
uit 26 mannen. Vandaag zijn 
bijna vijftig mensen – inclusief 
acteurs die voor slachtoffer  
spelen en ‘aanhang’ – in touw 
voor de twee geplande oefenin-
gen. De twee eigen reddingboten 
en een van de boten plus beman-
ning van de reddingsbrigade  
uit Naarden doen mee. 

oefening afgebroken
Het oefenscenario: een illegale 
houseparty aan het strand  
eindigt om 06.00 uur in een 
drama doordat een groep van 
tien jonge mensen, deels Frans 
sprekend, elkaar in de koude 
nacht kwijtraakt en onder 
invloed van allerlei drugs 
gewond, onderkoeld en anders-
zins in nood is gekomen. Twee 
personen belanden zelfs op door 
water omringde brugpijlers. 
In de radiokamer is voor de 

argeloze toeschouwer meteen 
duidelijk dat communicatie de 
achilleshiel is bij dit soort red-
dingen. Een enkele redder op  
het water hoort meteen van  
een van de slachtoffers dat het 
om een groep van tien gaat. 
Deze informatie komt niet  
goed bij alle betrokkenen door. 
Bij de coördinator Jeroen van 
Vreedendaal in de radiokamer 
is het aantal slachtoffers een uur 
na het begin van de operatie nog 
steeds niet helemaal duidelijk. 

heT is duideLijk daT 
communicaTie de 
achiLLeshieL is bij diT 
soorT reddingen
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Daardoor zijn de laatste drie 
slachtoffers nog niet gevonden 
op het moment dat de oefening 
abrupt wordt afgebroken. Dat 
kwam ook doordat de oefening al  
begon met een ‘no play’:  
onder de Stichtse Brug dreef  
een jachtje met motorstoring. 
Een van de reddingboten moest 
eerst dat jachtje afslepen naar 
Bunschoten. “Daardoor waren 
we met te weinig boten in  
verhouding tot het aantal  
slachtoffers”, zegt oefenleider  

Ivo Kreeftmeijer. “Een mooier 
oefenscenario dan dat van  
vandaag is niet denkbaar.”
 
heLemaaL knrm
Sinds 1 april is reddingstation  
Blaricum een volwaardig 
KNRM-station. Het station 
is een bijzondere eend in de 
KNRM-bijt. Zo is de gemid-
delde leeftijd van de bemanning 
slechts 33 jaar (zes jaar jonger 
dan de gemiddelde KNRM-
leeftijd). Bovendien is van begin 

mei tot eind oktober het station 
als enige KNRM-station op de 
zaterdag- en zondagmiddagen 
permanent bezet. “De boot is dan 
op het water om snel te kunnen 
handelen”, vertelt plaatsvervan-
gend schipper Ralf van Vegten. 
“Deze preventieve patrouil-
les waren een harde eis van de 
gemeente Blaricum bij onze 
overgang van Reddingsbrigade 
naar de KNRM. We combineren 
de weekendpatrouilles met het 
reguliere oefenprogramma.” 

‘een mooier 
oefenscenario  
dan daT van 
vandaag is  
nieT denkbaar’ 
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jaar ervaring achter de kiezen”, 
zegt hij. Ralf hoopt dat de 
Randmeerstations serieus worden 
genomen. “Als ze ons maar niet 
als een boerendorp zien, waar 
gevaren wordt op koeienstront 
in plaats van water. Wie hier een 
keer is geweest, heeft gezien dat 
wij in de afgelopen dertig jaar 
ook een uiterst professionele en 
nuttige organisatie hebben neer-
gezet, met een enorme hoeveel-
heid hulpverleningen per jaar.” 

Bij de KNRM en de Kustwacht 
was in 2001 duidelijk dat rond 
het IJsselmeer en de randmeren 
te weinig reddingstations waren. 
Dat resulteerde in 2006 in de 
samenwerking met de Huizer 
Reddingsbrigade tot de oprich-
ting van een reddingstation.  
“De Reddingsbrigade Blaricum 
paste toen nog niet in het ‘grote 
plaatje’. Sinds 2008 werken we 
nauw samen met de KNRM  
op het gebied van opleiding en 
het aanschaffen van materieel en  

nu zijn we dus een volwaardig 
KNRM-station”, aldus Ralf.

koeiensTronT
De voorwaarde om KNRM-
station te zijn is een 24 uurs 
beschikbaarheid van vrijwilligers. 
De reddingstations Huizen en 
Blaricum handelen samen zo’n 
250 incidenten per jaar af. Dat  
is extreem veel en vooral gecon-
centreerd in de zomermaanden. 
Vanuit Huizen wordt vooral het 
westelijk Randmeer bestreken, 

Blaricum richt de blik vooral  
naar het oosten. “Maar vaak 
genoeg zijn er twee incidenten 
tegelijkertijd en dekken we 
elkaars werkgebied. Voor  
de KNRM bestaan geen gebieds-
grenzen.” Inmiddels hebben  
zes Blaricummers de KNRM-
opleiding in Schotland afge-
rond. Die opleiding moet iedere 
opstapper doen. “Ze handhaaf-
den zich uitstekend”, grijnst 
schipper Marc Reitsma. “Onze 
jongens hebben gemiddeld tien 
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de haven van west-Terschelling ligt 
beschut achter de noordsvaarder, 
de jacobsruggen en de groote plaat. 
maar juist al die banken en de geulen 
ertussen maken het zeegebied tot 
lastig vaarwater. reddingboot-
schipper harmen schuttel vertelt  
waar de knelpunten liggen. 
Tekst: Michiel Scholtes  Beeld: KNRM

zonder afsnijden naar
wesT-TerscheLLing

in veiLige haven wesT-TerscheLLing

adviezen 
van harmen schuTTeL 
aan recreaTievaarders:
•  Snij bij de uiteinden van de 

Slenk geen grote hoeken af.
•  Luister uit op kanaal 2 van VTS 

Terschelling voor informatie.
•  Toch aan de grond? De 

marifoon staat toch al op 2, 
informeer de Brandaris. 

•  Bel eventueel het alarmnum-
mer van de Kustwacht:  
0900-0111, of de Brandaris: 
0562-44 31 00.

wesT-TerscheLLing

zijn. Vaak zijn wij erbij voor ze 
in de problemen komen, maar 
af en toe moeten we ze toch  
van de plaat trekken.”

de sLenk
En die navigatiefouten? “Ah, 
dat is meestal onoplettendheid. 
Hier moet je niet alleen naar  
de boei voor je kijken, maar 
ook naar de boei achter je.  
Voor je het weet heeft de 
stroom je buiten de rand van  
de geul gedrukt. Die stroom 
loopt echt niet precies in het 
verlengde van de geul hoor, 
vooral niet als het water nog 
over de banken loopt.”
Waar gaat het dan mis? Schip-
per Schuttel pakt de kaart. 
“Kijk, aan de grond raken kan 
hier eigenlijk overal, hier onder 
Terschelling, maar ook als je 
van zee komt in de Gronden. 

Eigenlijk vindt Harmen  
Schuttel dat er doorgaans  
rond West-Terschelling goed 
wordt gevaren. Het aantal  
reddingen is de afgelopen  
jaren wat afgenomen terwijl 
het aantal scheepsbewegingen 
is toegenomen.
Harmen: “De westelijke  
Waddenzee is geen kinderach-
tig vaarwater, wie daar durft 
te varen, weet meestal wat hij 
doet.” Waar gaat het dan fout? 
Harmen glimlacht en spreidt 
zijn armen.
“De klassiekers: motorproble-
men en navigatiefouten. In het 
voorjaar gaan veel jachten op 
weg met vervuilde brandstof en 
filters of slechte accu’s. Op het 
IJsselmeer lig je dan te drijven, 
maar hier neemt de stroom je 
mee naar banken of scheep-
vaartroutes waar je niet wilt 
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Hier zet de vloed je  
op de Groote Plaat

Hier zet de eb je op 
de Jacobsruggen

Valt droog, vraag bij twijfel de 
Brandaris naar de waterstand

Luister uit naar de 
Brandaris, kanaal 2

Kijken we naar het gebied direct 
rond de haven, dan wijs ik 
graag naar de Slenk. Die nauwe 
Slenk is de enige geul waardoor 
je de haven bij elke waterstand 
kunt bereiken. Alles gaat door 
die bochtige geul: veerboten, 
vissers, charterschepen, jachten. 
De randen zijn steil. Iets te ver 
uitwijken voor de veerboot en 
hop! Aan de grond. Vooral bij 
beide uiteinden moet je oppas-
sen. In het hoogseizoen komen 

jachten massaal met de eb mee. 
In de Noord Meep staat die eb 
tegen. Bij de S19 snijden jachten 
het bochtje wel eens af en wor-
den door de stroom met vallend 
water tegen de Jacobsruggen 
geplakt. Bij het Schuitengat 
gebeurt zoiets bij vloed. Jachten 
beschouwen de S4 als de eerste 
boei van de Slenk, negeren de 
westkardinaal S2-SG5. Pats! Vast 
op de Groote Plaat. De moraal? 
Snij zonder plaatselijke bekend-

heid geen hoeken af. Kijk naar 
je dieptemeter, stuur radicaal 
naar diep water zodra de diepte 
afneemt.” 

neT op Tijd
Harmen zal zich over weinig 
meer verbazen …“Toch wel,  
je staat soms toch versteld.  
We kwamen een keer terug  
van een ambulancetocht naar 
Harlingen, zien we een jacht 
vanuit het Schuitengat, waar 

Jacobsruggen overgaat in 
Engelschhoek, recht op Vlie-
land koersen. We hadden hem 
nog net op tijd te pakken. Van 
geulen en tonnen geen idee. 
En dan dat snelle motorjacht 
dat meldde te zijn gestrand in 
het zicht van Harlingen terwijl 
hij aan de Noordzeekant op 
het strand van Vlieland zat! 
Zulke onwetendheid is geluk-
kig zeldzaam, maar je gelooft 
je ogen niet.”
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Toen de knrm in 2001 voor het eerst operationeel 
inspecteurs inzette, was germ martini de eerste die in 
deze functie aan de slag ging. ruim elf jaar later draagt  
hij zijn werk voor de noordelijke reddingstations over 
aan dick veen. germ gaat in september met pensioen.
Tekst: Eline Lubberts  Beeld: De Beeldredaktie / Bas Beentjes

hun hoede. Ze gaan waar het werk ze brengt. 
De ene dag bespreken ze het budget bij een 
station dat aan het verbouwen is. Het geld van 
de KNRM-donateurs moet immers goed wor-
den besteed. De andere dag gaan ze mee met 
een training. En mocht er een calamiteit zijn, 
dan melden ze zich graag zo snel mogelijk bij 
het station. Om er voor de redders te zijn en te 
evalueren hoe het verlopen is. Nu nog samen, 
maar vanaf september is het Dicks taak.

nieT om Te sTraffen
De termen ‘no-nonsensementaliteit’ en ‘geen 
9-tot-5-types’ zijn Germ en Dick op het lijf 
geschreven. Germ: “Op een schip werk je 
altijd. Natuurlijk had je wachtdiensten, maar 
ook als je niet werkte was je aan het werk. 
Maar het voelde voor mij nooit als werk.  
Je bent er als je nodig bent. Dat is misschien 
ouderwets, maar met die instelling voel ik me 

Het leven op het water en alle bijbehorende 
aspecten zitten bij Germ Martini en Dick 
Veen in het bloed. Germ was achttien toen 
hij als leerling-stuurman het zeegat uitvoer. 
Hij heeft jaren op de grote vaart gewerkt, 
later als havenmeester en vervolgens bij een 
commercieel stuwadoorsbedrijf. Behalve 
operationeel inspecteur is hij sinds 1990 ook 
secretaris van reddingstation Eemshaven. 
Daarmee gaat hij voorlopig nog door. Germ: 
“Maar ja, ik word ouder en zal ook hiervoor 
op termijn een opvolger moeten zoeken.”
Dick loopt sinds april mee met Germ (en ook 
met inspecteurs uit andere regio’s) om zijn 
taken als inspecteur over te nemen. Hiervoor 
werkte hij bij de KLPD Waterpolitie als ope-
rationeel chef. Hij is net als Germ een nuch-
tere noorderling. Op pad met Germ en Dick 
leert dat geen dag het zelfde is. De mannen 
hebben de twaalf noordelijke stations onder 

achTer de schermen

goed.” Beide mannen werken veel vanuit huis. 
Daar gebeurt het bureauwerk. Dick: “Ik kan  
veel van achter de computer thuis, maar ik  
vind het erg belangrijk om regelmatig bij de  
stations binnen te lopen. En we hebben  
afspraken met andere partijen, bijvoorbeeld  
met veiligheidsregio’s.” 
Afstand tot het hoofdkantoor ervaren de man-
nen niet. Een beetje afstand moet er zijn, vindt 
Germ: “Vergis je niet, wij zijn onafhankelijke 
inspecteurs. Wij zorgen ervoor dat iedereen  

‘je benT  
er aLs je 
nodig benT’

Dick Veen (links) neemt  
in september de taken over  

van  Germ Martini

26 de reddingbooT verslag 216



Operationele Dienst
De KNRM kent vier regio’s met elk een 
operationeel inspecteur. Germ en Dick 
zijn werkzaam in Regio Noord-Nederland 
en daaronder vallen de twaalf noordelijk-
ste stations. De inspecteurs zijn namens 
het hoofdkantoor voor de redding-
stations het aanspreekpunt voor alle 
operationele en technische zaken.

zijn werk kan doen onder zo goed mogelijke 
omstandigheden. De KNRM is een lerende  
organisatie: met onze bevindingen en die van 
collega-inspecteurs uit de andere regio’s wordt de 
organisatie steeds weer een beetje beter. Onze rap-
porten zijn er niet om te straffen. Iedereen leert van 
ervaringen uit het verleden.” Minstens een keer per 
week zijn ze in IJmuiden. Dick: “Dan overleggen  
we met collega-inspecteurs en andere collega’s.” 
Germ: “Ik pleit er zelfs voor om de naam hoofd-
kantoor te wijzigen in servicekantoor. Vanuit het 

hoofdkantoor wordt er alles aan gedaan om 
de redders op de stations bij te staan, zodat 
ze optimaal hun acties kunnen uitvoeren.”
Zodra Germ een station binnenstapt is het 
duidelijk dat hij er thuis is. “Door de erva-
ring op ‘mijn eigen’ station Eemshaven weet 
ik wat er speelt en hoe een groepsproces gaat. 
Zo’n heterogeen gezelschap dat optimaal  
op elkaar is ingespeeld,  is bijna magisch.  
En daar werk ik graag hard voor. Sterker nog, 
ik hoop er nog lang deel van uit te maken.”
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Het is inmiddels een traditie: op Reddingbootdag 
organiseert de KNRM een fotowedstrijd. Het weer was 
niet geweldig op 28 april, maar voor de foto’s maakte 
dat niets uit. Integendeel: het soms stormachtige weer 
leende zich prima voor het wedstrijdthema Stoer! 

sLechT weer, 
mooie foTo’s

De 2e prijs was voor Jan de Koning – ‘Daar gaan ze!’ De 3e prijs ging naar Sandra Harthoorn – ‘Drie stoere helden’

2e

prijs

uit totaal 256 foto’s van 100 deel-
nemers zijn drie winnaars gekozen 
en vier eervolle vermeldingen.  
De vakjury, met als voorzitter 
fotograaf Olaf Kraak, bekroonde 
dezelfde foto met de 1e prijs als  
de publieksjury, die zijn stem kon  
uitbrengen door op internet een ‘like’ 
te geven.  De prijswinnaars ontvan-
gen een kledingset uit de nieuwe 
KNRM-gaastra pro-kledinglijn. 

u kunt alle foto’s bekijken op  
http://fotowedstrijd.knrm.nl of op 
http://pinterest.com/knrmsearescue/.

De 1e prijs van zowel de vakjury als het publiek (632 ‘likes’ op internet) ging naar  
Jim van der Mee – ‘Windkracht 8, regen, kortom GEWELDIG!’

1e

prijs

reddingbooTdag 2012

3e

prijs

28 de reddingbooT verslag 216



gezochT: een warm harT

Voor vrijwilligerstaken voor de ondersteunende organisatie:
1   Ben je bijvoorbeeld een specialist op het gebied van management, 

techniek, communicatie, marketing en netwerken.
2  Heb je een paar uur per week beschikbaar voor vrijwilligerswerk.
3  Ben je handig met een computer.
4  Kun je zelfstandig werken en initiatieven nemen.
5    Hoef je niet beslist in de directe omgeving van een reddingstation  

te wonen of te werken.

nog even samengevaT: 
Voor een varende functie of walfunctie op een reddingstation:
1   Woon of werk je op maximaal 10 minuten afstand van het reddingstation.
2   Ben je minimaal 18 jaar en gezond van lijf en geest.
3   Regel je met je werkgever dat je beschikbaar bent na alarmering.
4   Zorg je dat de familie thuis ook achter je keuze staat.
5  Sta je op een stel zeebenen.
6   Werk je goed en professioneel samen met collega-vrijwilligers.
7   Ben je bereid om in het begin veel tijd in opleiden en oefenen te steken.

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

STOP

STOP

STOP

STOP

Tijd voor 
vrijwilligerswerk?

Bestuurlijke 
ervaring of  
manager?

Wonend
bij redding- 
station?Functie

in Plaatselijke
Commissie

Neem contact 
met ons opNeem contact 

met ons op

Neem contact 
met ons opNeem contact 

met ons op

Neem contact 
met ons op

Wonend 
bij redding- 
station?

Wonend 
bij redding- 
station?

Walfunctie
onderhoud

Ondersteu-
nende taken
of advieswerk

Ervaring in
techniek of
onderhoud?

Ervaring in
communicatie
of marketing?

•  PR voor  
reddingstation 

• websitebeheer  
• perscontact 
• bunkerbootbeheer 
• fondsenwerven

•  Lezingen
• bunkerbootbeheer  
• social media
• evenementen
• fondsenwerven

 10 minuten
van redding-
     boot?

Werkgever
akkoord?

Familie
akkoord?

Tijd voor
opleiding Meld  

je aan!!

Ja
Ja

Ja Nee
Nee

Nee

Nee

Ja

Ja Ja

Nee Nee

Nee

NeeNeeNee Nee
18-45 jaar Zeebenen?

Ja/Nee
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De KNRM is altijd op zoek naar vrijwilligers. Daarvoor hoef je niet per se over een paar zeebenen of zeeën van tijd 
te beschikken. Er zijn vele mogelijkheden om de KNRM met raad en daad te ondersteunen. Dat je een warm hart 
hebt voor de Redding Maatschappij is daarbij het belangrijkst. Zie je een functie die bij je past? Neem contact op 
met de KNRM (info@knrm.nl, 0255-548454) of kijk op www.knrm.nl/werken. 
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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.

H.M. de Koningin is beschermvrouwe van de KNRM.

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

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.

nieuwsbrief
Blijf op de hoogte van de activiteiten van de KNRM! Meld u 
aan voor de maandelijkse nieuwsbrief op www.knrm.nl. 

Kijk voor alle informatie over de KNRM en de KNRM 
Lifeguards op onze websites:
www.knrm.nl
www.knrmlifeguards.nl
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Bijna 200 klassen reageerden op de prijsvraag die bij het KNRM-
schoolpakket en de film ‘Redders op woest water’ behoort.  
groep 8 van basisschool De Rank uit Koudekerk aan den Rijn was 
uiteindelijk de gelukkige winnaar. Deze klas mocht naar het Nationaal 
Reddingmuseum Dorus Rijkers en varen op de reddingboot van KNRM-
reddingstation Den Helder. 

Tekst en beeld: Lieneke de Kroon

varen op een  
                      reddingbooT!

’s Ochtends vertrokken de kinderen met juf 
Eveline en meester Frans naar Den Helder met 
de bus. Allereerst ging de klas naar het Nationaal 
Reddingmuseum Dorus Rijkers. De leerlingen 
en de juf en meester kregen allemaal een 
speurtochtvragenlijst. Omdat er door het hele 
museum reddingboten, kusthulpverlenings-
voertuigen en reddingsmateriaal staan, was er 
echt speurwerk nodig om de antwoorden van 
de vragen te vinden! 
Daarnaast was er ook veel plezier te beleven in 
de windtunnel, aanvaringsimulator en met het 
heldenspel. Het leuke van dit museum is, dat  
de kinderen veel onderdelen mochten aanraken  
en bewegen!

reddingsTaTion
Na de lunch was het tijd om te vertrekken naar 
het KNRM-reddingstation in Den Helder.  
De groep kinderen werd in tweeën gesplitst.  
De eerste groep ging als eerste varen met  
reddingboot ‘Joke Dijkstra’ en de tweede  
groep begon met een presentatie over het  
reddingswerk door een van de redders.
Tijdens de vaartocht op de reddingboot liet 
de schipper de boot verschillende manoeuvres 
uitvoeren: hard varen, rondjes draaien en afrem-
men. De klas mocht tijdens de vaartocht in het 
stuurhuis naast de schipper meekijken hoe alle 
apparatuur werkt die voor reddingsacties nodig 
is. Nadat de reddingboot weer langs de stijger in 
Den Helder had aangelegd, vertrok de klas en 
de juf en meester met een gevuld KNRM-tasje 
vol leuke spulletjes weer naar huis.

echTe

Wil jij na de vakantie ook je spreekbeurt 
houden over de KNRM? Vraag dan het KNRM-
spreekbeurtpakket aan via www.knrm.nl/kids. 
Op deze pagina kun jij of je juf/meester ook 
het KNRM-schoolpakket aanvragen. 

verslag 216 de reddingbooT   31



de redder aan de waL 

waT doe je? 
Ik ben tweede stuurman op de Happy 
River, een zwareladingschip van 
ongeveer 140 meter lang. We laden 
nu vaten voor de petrochemische 
industrie. We varen telkens vier 
maanden en daarna hebben we twee 
of drie maanden verlof. Ik ben nu 
even in Nederland, maar dat is niet 
voor verlof. Ik heb het hartstikke druk 
met het laden. Wel fijn om weer bij 
familie in de buurt te zijn. 

sinds wanneer ben je  
redder aan de waL? 
Sinds 2010. Van 2004 tot 2010 ben ik 
opstapper geweest in Veere. Toen ik 
daar vanwege een verhuizing mee 
stopte ben ik Redder aan de wal 
geworden. 

waarom ben je donaTeur?
Ik wil graag een steentje bij blijven 
dragen. Dat wil ik al sinds ik als  
klein jongetje zeilde op het  
Veerse Meer en de boten van de 
KNRM zag varen. Bovendien ben  
ik zeevarend, dus ik vind het ook 
logisch om donateur te zijn.  
Ik heb de KNRM nog nooit nodig 
gehad, maar onze kapitein  
heeft wel eens de Radio  
Medische Dienst van de  
KNRM om advies gevraagd.  
Het is goed om te weten dat  
er mensen zijn die ons met  
raad en daad bijstaan als  
dat nodig is.  

wie ben je? 
Sander Jongenelen (25)
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