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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.

vier overlevingspaKKen    
voor station egmond
Vanuit haar huis in Egmond aan 
Zee ziet Bettine Polak regelmatig 
de KNRM-reddingboot varen. De 
helft van haar dorpsgenoten is 
vrijwilliger, dus, zo dacht mevrouw 
Polak, hoog tijd dat ik ook een 
bijdrage lever. Tijdens de afscheids-
receptie van het VU medisch 
centrum in Amsterdam ter ere van 
haar pensioen vroeg ze haar gas-
ten in plaats van een cadeau om 

een donatie voor de KNRM.  
“In totaal gaf men een dikke  
€ 2.500. Ik besloot het aan te vul-
len tot € 4.000, voor de aanschaf 
van vier overlevingspakken.” Een 
paar maanden later overhandigde 
ze een cheque aan burgemeester 
en voorzitter van de Plaatselijke 
Commissie van KNRM-station 
Egmond, mevrouw Hafkamp. 

imares 
steUnt 
Knrm met:

Maritiem onderzoeksinstituut 
Imares – met vestigingen in 
Den Helder, IJmuiden en  
Wageningen – heeft de KNRM 
€ 10.000 geschonken. De 
KNRM gaat voor dit bedrag 
tien nieuwe overlevingspak-
ken aanschaffen. 

Veel werknemers van Imares werken 
op zee. Ze doen daar wetenschappelijk 
onderzoek naar mariene ecosystemen 
om duurzaam beheer, gebruik en 
exploitatie van kust en zee te bevorde-
ren. In zijn aanbiedingstoespraak ver-
telde Imares’ bestuursvoorzitter Martin 
Scholten dat zijn mensen veel belang 
hebben bij een goed georganiseerde 
reddingmaatschappij. Bovendien was 
het bedrijf de KNRM nog steeds dank-
baar voor het redden van een van hun 
kotters in 2009. 

¤ 10.000

Bettine Polak (2e van rechts) vierde haar pensioen met een gulle gift voor de KNRM.
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Knrm joUrnaal

Na maanden van hard werken, 
bouwen, schilderen en inrichten 
heeft reddingstation De Koog op 
Texel een vernieuwd boothuis. 
Er is een nieuw deel van vijftig 
vierkante meter bijgebouwd, 
waardoor de bemanning een rui-
mer verblijf heeft. De buitenkant 
is rondom opnieuw betimmerd 
en er ligt een nieuw dak op het 
gebouw. Met de onthulling van 
de naam ‘t Reddershuus werd het 
boothuis officieel heropend door 
Dirk Dragt, voorzitter van het 
Dorus Rijkers Fonds, dat een be-
langrijk deel van de verbouwing 
financierde.

nieUwsbrief Blijf op de hoogte van de  
activiteiten van de KNRM; 
meld u aan voor onze maande-
lijkse digitale nieuwsbrief  
op www.knrm.nl.Na inschrijven ontvangt u  
1 keer per maand e-mail  
van de KNRM. 

boothUis de Koog vernieUwd

Kwaliteitskleding voor op het water. Daarin is 
Gaastra al jaren een Nederlands topmerk. Sinds kort 
werkt Gaastra Pro samen met de KNRM op verschil-
lende fronten: aankleding van KNRM Lifeguards 
en vrijwilligers op de reddingstations. Daarnaast 
is er een kledinglijn op de markt gebracht voor de 
vrije verkoop. Deze kleding is voorzien van KNRM-
kenmerken. Iedereen die de KNRM een warm hart 
toedraagt kan een outfit van Gaastra aanschaffen, 
onder andere in de webshop van de KNRM  
(www.knrmshop.nl). Van korte broek tot water-
bestendig jack, allemaal zijn ze van hoogwaardige 
kwaliteit en goed afgewerkt. Een deel van de 
opbrengst schenkt Gaastra aan de KNRM. 

flitsend  
in gaastra
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Knrm joUrnaal

De Hendrika Pieternella is vernoemd naar de gulle 
geefster die de aanschaf mogelijk maakte, Hendrika 
Pieternella Nolte-Cloeck. Zij besloot de KNRM finan-
cieel bij te staan naar aanleiding van de ramp met de 
paardenreddingboot op Ameland in 1979. De doop 
werd verricht door mevrouw M.H.H. Berkhoff-Cloeck, 
nicht van de schenkster. De nieuwe boot is aangeschaft 
bij de Britse zusterorganisatie van de KNRM, de RNLI. 
Het is een beproefd model, want de KNRM heeft al 
zestien van deze reddingboten in de vaart genomen. 

De Tjepke Ekkelboom is bekostigd uit een schenking 
van mevrouw H. Ekkelboom. De reddingboot 
is vernoemd naar haar vader, die in de oorlog 
mensen redde door ze te laten onderduiken in 
huize Ekkelboom. Reservereddingboten worden 
ingezet om operationele boten te vervangen die 
tijdelijk uit de vaart zijn vanwege onderhoud. Ze 
kunnen ook worden ingezet als opleidingsboten. 
Reddingboten van de Nikolaas-klasse zijn specifiek 
bestemd voor reddingen en hulpverlening op het 
ruime binnenwater.  De KNRM heeft nu twaalf 
reservereddingboten van verschillende klassen. 

nieUwe reddingboten

Urk kreeg dit voorjaar 
een nieuwe reddingboot 
van het type Atlantic 75: 
de Hendrika Pieternella. 
Daarnaast mocht de KNRM 
een nieuwe reserveboot 
verwelkomen: de Tjepke 
Ekkelboom. Dit is een boot 
uit de Nikolaas-klasse. 
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De KNRM heeft afgelopen zomer 
een speciale ‘be traceable’- sticker 
voor (kite)surfers ontwikkeld. Deze 
sticker kunnen surfers op hun 
board en kite plakken zodat hun 
naam en mobiele nummer duide-

lijk zichtbaar is voor een eventuele 
vinder. De actie bleek een schot in 
de roos, want bijna 2200 mensen 
hebben zo’n sticker aangevraagd. 
Ook zo’n handige sticker? Vraag  
‘m aan via www.knrm.nl/sticker.

be traceable 

colUmn
Roemer Boogaard

Directeur KNRM

10 jaar station elbUrg
Elburg is een prachtig middeleeuws stadje aan het Veluwemeer. Het 
heeft een jachthaven en veel recreatieve watersporters, maar je ziet er 
ook oude botters die herinneren aan de zuiderzeevisserij. Sinds tien jaar 
heeft Elburg een KNRM-station. Formeel omdat de Kustwacht nu 
eenmaal ook de randmeren onder haar vleugels heeft voor Search and 
Rescue, en de KNRM deze taak als partner van de Kustwacht uitvoert 
‘op zee en het ruime binnenwater’. Maar vooral omdat het nodig is. 
Het varen op de randmeren wordt vaak ernstig onderschat. Er is veel 
scheepvaartverkeer, beroeps- en recreatievaart, er zijn zwemmers, surfers 
en waterskiërs. Ik kan me nog herinneren dat station Elburg tien jaar 
geleden begon. Die eerste week stortte er een klein vliegtuigje neer in 
het Veluwemeer, er sloeg iemand overboord van een veerboot en er 
zonk een zeilboot met een moeder en drie kinderen. Na een week zat de 
bemanning van Elburg in het boothuis en keek elkaar aan: “Is dit het 
dagelijks werk van een redder bij de KNRM? Gaat het altijd zo?” 
Gelukkig is zo’n week vrij uitzonderlijk, maar belangrijke reddingen 
zijn er genoeg. Aan het begin van deze zomer kreeg de bemanning 
van Elburg een oproep waarbij ze hun tien jaar ervaring goed konden 
gebruiken. Een groep volwassenen en kinderen in vijf zeilscheepjes was 
in problemen geraakt onder slechte weersomstandigheden, waarbij 
enkele mensen in het water terecht waren gekomen. Snelheid was 
geboden. Ter plaatse moesten er keuzes gemaakt worden: wie breng je 
eerst naar de wal, hoe houd je zowel een onderkoeld kind als de rest van 
de groep in de gaten, welke opstappers laat je achter. Het is allemaal 
goed afgelopen, maar het was een redding van het soort waarvan we bij 
de KNRM onder de indruk zijn. Daarom besloot de Raad van Toezicht 
de bemanning van Elburg een blijk van waardering te geven in de vorm 
van een oorkonde, die werd uitgereikt op de dag dat station Elburg zijn 
tienjarig bestaan vierde. De golven van de randmeren zijn weliswaar 
anders dan die van de Noordzee, maar moed en goed zeemanschap zijn 
overal even belangrijk. Door snel, professioneel en doortastend optre-
den is iedereen behouden aan de wal gebracht en is erger voorkomen.

Lees ook Achteraf op pagina 10 voor het verhaal van de schipper.

de reddingboot online 
edities van magazine de reddingboot van 
oktober 2009 tot 2011 staan online! een artikel 
terugzoeken? zoek op ‘pdf reddingboot’ op onze 
website en u hebt het zo gevonden.

Afgelopen zomer was de KNRM aanwezig tijdens verschillende evenementen. 
Bovenstaande foto is gemaakt tijdens de HISWA te water in Amsterdam.
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de eeUwige 
strijd tegen 
corrosie 

In het winterseizoen 
hebben de opstappers  
het altijd wat rustiger wat 
betreft het aantal acties. 
Maar het oefenen gaat 
gewoon door. En qua 
onderhoud en opleiding 
gebeurt er in de winter juist 
veel meer. Dat alles met 
maar één doel voor ogen: 
de optimale paraatheid  
van mens en materieel.

Tekst: Floris Dogterom

Beeld: Marijke Kodden
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In het reddingwezen loopt het win-
terseizoen grofweg van november 
tot en met april. In die periode zijn 
er vanzelfsprekend veel minder 
recreanten op het water. “Al weet je 
het met die kitesurfers maar nooit”, 
zegt Jan Willem van den Bout, 
schipper in Zandvoort. “Als het 
waait gaan ze naar buiten, maakt 
niet uit hoe koud het is.”

Naast het redden van in problemen 
geraakte kitesurfers zitten ze in 
Zandvoort ook bepaald niet stil in 
die donkere maanden voor en na 
kerst. Elke maandagavond wordt 
er gewoon geoefend, en voor de 
rest gebruiken de redders de rustige 
periode voor groot onderhoud aan 
het materiaal en het bijspijkeren 
van hun kennis.

water, wind en zand
Zo is vorige winter in Zandvoort 
het boothuis uit 1953 weer eens 
in de verf gezet en zijn de Annie 
Poulisse en de Seatrac III, waar  mee 
de reddingboot uit de Valentijn-
klasse naar en van het water wordt 
gereden, van onder tot boven 
nagekeken. Het onderhoud van 
de Annie Poulisse werd uitbesteed, 

waarbij onder meer de bekabeling, 
de apparatuur en de motoren  
zijn gecontroleerd. Daarnaast  
kreeg de boot (bouwjaar 1995)  
een aantal nieuwe snufjes, zoals 
aangepaste motorsteunen, waar-
door de motoren minder trillen.
De grote beurt van de Seatrac  
was een klus voor de vrijwilligers 
zelf, zowel de opstappers als de   >>
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      helpers aan de wal.   
“De Seatrac is nou weer her-
kenbaar als KNRM-voertuig”, 
zegt Jan Willem. “Maar het was 
natuurlijk vooral nodig in de  
eeuwige strijd tegen de corrosie. 
De combinatie van zout water,  
zilte lucht en schurend zand is 
dodelijk voor metaal.”

ondersteboven 
in een zwembad 
Niet alleen het materieel kreeg 
in de winter de aandacht die 
het verdiende, de mens werd 
ook niet vergeten. Een keer 
per maand vond de EHBO-
herhalingscursus plaats en vijf 
nieuwe opstappers haalden hun 
EHBO- en zuurstofcertifica-
ten; zonder het laatste mogen 
ze slachtoffers geen zuurstof 
toedienen.
Ook werd in het zwembad 
geoefend met een speciale 
capsule waarin de opstapper 
ondersteboven in het water zat 
en zich uit die benarde toestand 
moest zien te bevrijden. Ten 
slotte bekwaamden de Zand-
voorters zich in het gebruik van 
handstakellichten, die ze bij 
nood kunnen ontsteken om te 
worden opgemerkt door zoe-
kende boten of vliegtuigen.
“Dat los kunnen komen uit 
je stoel als je onder water ligt, 
weten hoe je noodfakkels ont-
steekt, je EHBO-vaardigheden, 
maar ook de perfecte staat 
van het materieel zijn allemaal 
gigantisch belangrijk”, besluit 
schipper Jan Willem. “Het zijn 
de tools waarmee je in nood-
situaties de juiste hande lingen 
kunt uitvoeren.”

de seatrac  
Uit elKaar
Het kostte de 
vrijwilligers ruim tien 
weken elke zaterdag 
en elke maandag-  en 
woensdagavond –  
om de Seatrac III bijna 
helemaal uit elkaar te 
halen, twee van de vier 
rupsbandmotoren na te 
kijken en over te spuiten 
én het hele voertuig 
te schuren, plamuren, 
verven en bestickeren.

>>
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vliegtUigje neerge-
stort op maasvlaKte 
DiVerSe reDDingStationS_ 
28 Mei 2012_WinD nW3_inZet 
DiVerSe reDDingboten  
en DiVerSe anDere  
HULpDienSten
Een Cessna-vliegtuig verdween 
vlak na 12.00 uur van de radar. 
Het vliegtuig was onderweg van 
vliegveld Midden-Zeeland naar 
Rotterdam Airport. De luchtver-
keersleiding maakt daarop meteen 
een melding en de hulpdiensten op 
het land en op het water worden 

gealarmeerd. De zoektocht wordt 
echter erg bemoeilijkt door de 
dichte mist met zicht van soms min-
der dan 100 meter. Reddingboten 
uit Stellendam, Hoek van Holland, 
Ter Heijde en Scheveningen helpen 
met de zoekactie. Er worden 
diverse zoekslagen gemaakt 
rondom het punt waar het vlieg-
tuig van de radar verdwenen is, 
maar in eerste instantie wordt niets 
gevonden. Pas als de mist optrekt 
ziet de Kustwacht vanuit de lucht 
rond 16.30 uur het wrak van het 
vliegtuig op de Tweede Maasvlakte. 

Het ligt gebroken achter een hoge 
kade. Alle hulpverleningseenheden 
reppen zich naar het toestel. De 
vrijwilligers van de KNRM zijn snel 
ter plaatse, doordat ze dicht bij het 
wrak aan land kunnen, en zetten 
mensen op de kant die de artsen 
helpen met het stabiliseren van de 
slachtoffers. De vier slachtoffers, 
waaronder twee jonge jongens, 
worden levend, maar met ernstige 
verwondingen aangetroffen en zijn 
allemaal per helikopter of ambu-
lance naar de diverse ziekenhuizen 
in de regio vervoerd. Na vele uren 

in touw geweest te zijn kunnen 
de bemanningen naar de diverse 
stations terugkeren. De bemanning 
van Scheveningen schrijft in zijn 
logboek: “’s Avonds de bemanning 
nogmaals via de telefoon gespro-
ken. Iedereen heeft de actie op zijn 
eigen manier beleefd en verwerkt 
het op z’n eigen manier. Contact 
onderling is goed. Alles bij elkaar 
een pittige, maar volgens iedereen 
een bijzondere actie geweest. Hier 
doen we het voor.” Inmiddels is 
bekend dat een van de inzittenden is 
overleden aan zijn verwondingen. 

logboeK mei jUni jUli aUg
De MeeSt aCtUeLe reDDingrapporten VinDt U op WWW.knrM.nL

vliegtUigje neergestort  
op maasvlaKte 
DiVerSe reDDingStationS_  
28 Mei 2012_WinD nW3_inZet  
DiVerSe reDDingboten en  
DiVerSe anDere HULpDienSten
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ScHIPPER JAN BAlK: ‘bij Menigeen Zag je 
De tranen oVer De Wangen roLLen. Ze 
HaDDen Het niet geMakkeLijk’

eLbUrg_24 jUni 2012_WinD ZW6_
inZet reDDingboot eVert FLoor

Jan Balk is sinds de oprichting van het red-
dingstation Elburg actief bij de KNRM. Op 24 
juni traden hij en zijn ‘maten van het eerste 
uur’ levensreddend op nadat op het Veluwe-
meer vijf zeilscheepjes in de problemen waren 
gekomen. “Wat een geluk dat we ten tijde van 
de melding al op het water zaten. Want het 
Veluwemeer mag in de ogen van veel collega’s 
misschien een sloot zijn, dit was onvervalst 
reddingwerk!”  

 

Jan Balk was dienstdoend schipper toen de 
reddingboot Evert Floor werd opgeroepen voor 
een schouw met motorproblemen. Er stond een 
krachtige zuidwestenwind, toen naast Balk ook 
Edwin Meppelink, Arjen de Gunst, Herrald Hulst, 
Jan Busch en Jan Westerink op het alarm afkwa-
men. “Allemaal kerels van het eerste uur, met 
tien jaar ervaring in de rugzak. Achteraf ben ik 
daar heel blij mee, want voor dat schouwtje was 
dat niet echt nodig, maar wij wisten toen nog 
niet dat die sleepklus een dramatische wending 
zou krijgen.” 
De schouw werd gevonden en op sleep geno-
men. Totdat de Kustwacht zich meldde. “Er 

waren kleine zeilscheepjes in nood en er zouden 
mensen in het water liggen. We hebben direct 
aan Herrald, die bij de schouw aan boord zat, 
laten weten dat we de sleep zouden losgooien. 
Er waren immers levens in gevaar.” Herrald werd 
achtergelaten en de Evert Floor zette volle kracht 
koers naar de opgegeven positie. “We wisten 
niets. De scheepjes hadden geen communicatie, 
dus we moesten het doen met die ene melding.” 
Die melding bleek te kloppen. Een harde wind-
vlaag had twee van de Valkjes doen omslaan en 
er lagen twee mensen in het water. “Er hadden 
meer mensen in het water gelegen, maar die 
waren erin geslaagd bij de andere scheepjes 
aan boord te klimmen. Voor ons was de eerste 
prioriteit de twee drenkelingen uit het water te 
halen. Dit lukte in een mum van tijd, waarna wij 
onze aandacht verlegden naar de overige zeilers.” 
Het gezelschap bleek te bestaan uit volwassenen 
én kinderen. Een deel van de groep was nat en 
koud. “Omdat we niet iedereen in een keer mee 
konden nemen, riep ik dat eerst de natte kinde-
ren en daarna de doorweekte volwassenen van 
boord moesten worden gehaald. Met tien gered-
den zetten we koers naar de vaste wal. Ik zat zelf 
op het voordek naast een jongetje. Hij zei weinig 
meer, had blauwomrande lippen en zijn ogen vie-
len steeds dicht. Dan weet je als redder genoeg. 
Ik maakte me ernstige zorgen om het jongetje, 

maar moest ook oog hebben voor de rest van 
de groep. Jan Busch en ik probeerden van alle 
geredden steeds bevestiging te krijgen dat het 
nog ging. Iedereen zei ja, maar tegelijkertijd zag 
je bij menigeen de tranen over de wangen rollen. 
Ze hadden het niet gemakkelijk.” 
Vanwege dreigende onderkoeling werden op de 
wal ambulances besteld. “We hebben de men-
sen aan land gezet en een heel snelle overdracht 
gedaan voor het ambulancepersoneel. Tijd voor af-
scheid of sterkte wensen was er niet, we moesten 
zo snel mogelijk terug naar de andere zeilbootjes.” 
Jan Westerink was op een van die bootjes achter-
gebleven. “Ja, dat gebeurt niet elke dag. Zowel 
Herrald als Jan achterlaten. Maar ook daar komt 
die ervaring weer van pas. Deze kerels kun je om 
een boodschap sturen.” De reddingboot haalde 
een tweede groep geredden van boord en liet het 
slepen van de scheepjes over aan de reddingbri-
gade en de brandweer. 
Met gepaste trots vertelt Jan zijn verhaal. “Een 
geslaagde redding is altijd mooi. Maar hier kwam 
álles bij elkaar. De tien jaren ervaring betaalden 
zich uit, de grotere gereddencapaciteit van onze 
nieuwe reddingboot kwam goed van pas en een 
week voor de actie hadden we een grote oefening 
gedraaid met een scenario dat leek op deze actie. 
Zo zie je maar: je oefent wekelijks en dan ineens 
bewijst dat zijn waarde!”

achteraf

Tekst: Edward Zwitser Beeld: Thomas Donker
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    hartproblemen  
aan boord
terSCHeLLing_1 Mei 2012_
WinD no5_inZet reDDing-
boten arie ViSSer en  
FranS HogeWinD
Pijn op de borst bij een opvarende 
aan boord van zeilklipper Oban uit 
Kampen, dat is de melding waar-
voor de reddingboten Frans Hoge-
wind en de Arie Visser worden op-
geroepen. De Arie Visser neemt het 
ambulancepersoneel mee. Iets voor 
13.00 uur is de Frans Hogewind ter 
plaatse en zet drie man over, voor-
zien van de AED en een zuurstof-
koffer. De mannen controleren de 
patiënt en dienen zuurstof toe. Een 
paar minuten later arriveert ook 
de Arie Visser. Na onderzoek en 
het toedienen van medicijnen door 
het ambulancepersoneel brengt 
de Arie Visser de patiënt op een 
brancard naar Harlingen. Vandaar 
wordt hij met de ambulance naar 
het ziekenhuis vervoerd. 

zoeKactie  
naar jongeren 
terSCHeLLing_23 Mei  
2012_WinD no3_inZet kHV
Om 22.15 uur wordt een groep  
jongeren op het eiland overvallen 
door onweer en regen. Een bezorg-
de medewerker van Staatsbosbe-
heer maakt telefonisch melding en 
direct wordt met het kusthulpverle-
ningsvoertuig (KHV), de lifeguard-
auto en diverse terreinwagens van 
bemanningsleden koers gezet naar 
het strand. In de duinen wordt een 
groepje opgemerkt. Het blijkt om 
een deel van een grotere groep te 
gaan die met schoolreis is. Nu wor-
den ook fiets- en bospaden door-
zocht. De redders treffen ook nog 
leerlingen van een andere school 
aan. Uiteindelijk leveren ze alle leer-
lingen af op hun vakantieadres.   

aU, een bijensteeK
oUDDorp_26 Mei 2012_WinD 
no4_inZet reDDingboten 
grienD en baron Van LYnDen 
Een opvarende van een motorjacht 
is in zijn gezicht gestoken door een 
bij waarop hij allergisch reageert. 
De reddingboot Griend gaat op 
weg, de reddingboot Baron van 
Lynden volgt op korte afstand met 
het ambulancepersoneel aan boord. 
Het slachtoffer krijgt zuurstof en 
een foliedeken om. In het boothuis 
Willemijntje wordt de man klaarge-
maakt voor transport naar het zie-
kenhuis. Twee opstappers varen het 
jacht terug naar de haven. 

aanvaring met  
dodelijKe afloop
breSkenS_26 Mei 2012_ 
WinD no4_inZet reDDing- 
boot ZeeManSHoop
Iets voor 18.00 uur drijft het 116 
meter lange vrachtschip Planet V 

stuurloos op de Westerschelde rich-
ting een sleepboot met sleep. De 
kapitein probeert een aanvaring te 
voorkomen door het anker uit te 
werpen. Bij deze actie breekt de an-
kerketting en wordt een opvarende 
door de ankerketting geraakt. Er 
wordt direct groot alarm geslagen. 
KNRM Breskens wordt gealarmeerd 
voor de medische evacuatie van de 
zwaargewonde zeeman van het 
vrachtschip. Nadat het ambulance-
personeel uit Oostburg aan boord 
is, wordt snel uitgevaren. Het ambu-
lancepersoneel moet vaststellen dat 
de zeeman aan zijn verwondingen 
overleden is. De KLPD handelt dit 
ongeluk verder af. 

gat in het hoofd
DorDreCHt_1 jUni 2012_ 
WinD W2_inZet reDDingboot 
kbW 1910
Op een binnenvaartschip is een 
tweejarig kind met het hoofd tegen 

de punt van een tafel gevallen en 
heeft een hoofdwond opgelopen. 
De KBW 1910 komt te hulp. Kindje 
en moeder worden aan boord geno-
men en overgedragen aan de am-
bulance die klaarstaat in de haven 
van Strijensas. Het binnenvaartschip 
vaart naar de Volkeraksluizen, waar 
Rijkswaterstaat de schipper helpt 
met afmeren zodat ook de vader 
naar zijn dochter in het ziekenhuis 
kan gaan.

motorboot zinKt, acht  
personen te water
bLariCUM/Marken_23 jUni 
2012_WinD ZW5_inZet  
reDDingboten FranS VerkaDe 
en bLariCUM 1
Op het IJmeer is rond het middag-
uur een motorboot gezonken door 
de hoge golfslag. Hierbij zijn acht 
personen te water geraakt. Een pas-
serend zeiljacht ziet het ongeval en 
zendt een ‘mayday’-bericht uit 

motorboot zinKt, acht  
personen te water
bLariCUM/Marken_23 jUni 
2012_WinD ZW5_inZet  
reDDingboten FranS 
VerkaDe en bLariCUM 1
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motorboot boven water gehaald 
en leeggepompt. Eind goed al 
goed: “Alle acht opvarenden van 
de motorboot zijn ter plaatse do-
nateur geworden van de KNRM”, 
schrijft een van de redders.

gebroKen been  
Urk_26 jUni 2012_WinD Var2_ 
inZet HenDrika pieterneLLa 
en kapiteinS HaZeWinkeL
Urk ontvangt een oproep voor een 
persoon met een gebroken on-
derbeen. De Hendrika Pieternella 
vaart alvast vooruit met spalk, 
terwijl de Kapiteins Hazewinkel 
zich klaarmaakt voor vertrek. 
De opstappers van de Hendrika 
spalken het been. De man was 
gevallen omdat het trapje naar de 
motorruimte weggepakt was we-

      op het noodkanaal van de 
Kustwacht. De reddingboot van 
Blaricum, die op oefentocht is, en 
de reddingboot van Marken wor-
den naar de plaats van het ongeval 
gestuurd. De bemanning van het 
passerende zeilschip heeft al vier 
van de acht slachtoffers uit het wa-
ter kunnen halen voordat de red-
dingboot arriveert. De KNRM redt 
de andere vier personen, die zich 
vasthouden aan drijvende onder-
delen van de boot. Aan boord van 
de reddingboot Blaricum 1 worden 
alle drenkelingen onderzocht op 
onderkoeling of letsel. Ze blijken 
allemaal in orde en worden naar 
het Amsterdamse IJburg gebracht, 
waar ze worden opgevangen  
door familie. De reddingboten uit  
Marken en een berger hebben de 

gens motorpech. Met de Kapiteins 
Hazewinkel brengt de bemanning 
het slachtoffer naar Urk, waar 
de ambulance de man naar het 
ziekenhuis brengen. De Hendrika 
Pieternella neemt intussen de krui-
ser op sleeptouw en brengt hem 
naar de haven van Urk. 

zware redding
SCHeVeningen_27 jUni 2012_
WinD W5_inZet reDDingboot 
kittY rooSMaLe nepVeU 
Melding van man overboord bij een 
ankerligger in het groot ankerge-
bied op 8 mijl west-noordwest van 
Scheveningen. Vijf minuten voor 
aankomst van de reddingboot Kitty 
Roosmale Nepveu lukt het de be-
manning van de tender Jan van Ga-
len de drenkeling scheep te krijgen. 

Twee opstappers gaan aan boord om 
bijstand te verlenen. Het slachtoffer 
is de kapitein. Door een misstap op 
de loodsladder is hij in zee gevallen. 
De man beeft hevig, maar heeft 
verder geen verwondingen. In het 
logboek schrijft de bemanning: “Met 
een geschat gewicht van ruim 200 
kilo past de man niet op de onder-
koelingsbrancard. Daarom wordt 
besloten hem aan boord van de ten-
der te laten, waar hij wordt droog-
gewreven, andere kleren krijgt en 
ingepakt wordt in dekens.” Hierna 
zetten de schepen koers naar Sche-
veningen. De man wordt overgedra-
gen aan het ambulancepersoneel en 
wordt naar het ziekenhuis vervoerd 
voor verder onderzoek. 

medische evacUatie 
voor open botbreUK
WeStkapeLLe_2 jULi 2012_
WinD ZW3_inZet reDDing- 
boot ULY   
Een Pools bemanningslid van een 
Malteser olietanker is aan boord  
vast komen te zitten in een lier en 
heeft een open botbreuk in zijn 
onderarm. Om 9.00 uur wordt red-
dingboot Uly gealarmeerd voor een 
medische evacuatie. Op verzoek van 
de Kustwacht wacht de Uly eerst op 
ambulancepersoneel en vertrekt dan 
met spoed naar de tanker. De schip-
per schrijft: “Eenmaal ter plaatse 
blijkt dat de bemanningsleden van 
het schip het slachtoffer al hebben 
verbonden en op een brancard  
hebben gelegd.” Het ambulance- 
personeel neemt de verzorging over 
en stabiliseert het slachtoffer, zodat 
hij veilig met een kraan op het 
achterdek van de reddingboot kan 
worden gehesen. Eenmaal op het 
strand wordt het slachtoffer over-
geplaatst in de KHV-truck en door 
een ambulance met spoed naar een 
ziekenhuis vervoerd. 

zware redding
SCHeVeningen_27 jUni 2012_
WinD W5_inZet reDDingboot 
kittY rooSMaLe nepVeU 

Fo
to

: b
em

an
n

in
g

 S
ch

ev
en

in
g

en

>>

12   de reddingboot verslag 217



meisje Krijgt  
Klap van de gieK
terSCHeLLing_12 jULi 2012_
WinD nW6_inZet reDDingboot 
arie ViSSer
Een 10-jarig meisje is tijdens het gij-
pen tegen haar slaap geraakt door 
de giek. Het meisje verliest daarbij 
even het bewustzijn. Ze komt wel 
bij, maar zakt telkens even weg. De 
ouders vragen via de marifoon om 
assistentie. Reddingboot Arie Vis-
ser met ambulancepersoneel aan 
boord is snel ter plaatse. Besloten 
wordt om het meisje voor nader 
onderzoek naar het ziekenhuis aan 
de vaste wal te brengen. 

Kinderpartijtje  
eindigt in chaos
egMonD_14 jULi 2012_WinD 
ZW4_inZet reDDingboot MeUn, 
kHV en MaterieeL Van DiVer-
Se anDere HULpDienSten
Alarm voor een groep van twaalf 
kinderen van 10 tot 12 jaar die  

in een mui zijn geraakt. Bij 
aankomst in het boothuis is 
de ernst van de situatie al snel 
duidelijk. Reddingboot Meun 
wordt snel klaargemaakt en 
naar het strand gereden. Het 
kusthulpverleningsvoertuig 
(KHV) en de Egmondse 
Reddingsbrigade met een 
waterscooter rijden gelijktijdig 
het strand op. De opstappers 
van de Meun schrijven in het 
logboek: “De bemanning van 
de reddingboot Meun neemt 
op zee een drenkeling over uit 
het water van een vermoeide 
zwemmer. De Reddingsbrigade 
haalt met de waterscooter 
twee personen uit het water. 
Vijf kinderen weten op eigen 
kracht het water te verlaten. 
Omstanders hebben vóór onze 
aankomst met behulp van een 
reddingslijn al vier kinderen uit 
het water gehaald. Na overleg 
met de inmiddels aangekomen 

ambulance wordt besloten de 
kinderen naar het boothuis te 
vervoeren voor verder medisch 
onderzoek.” In het boothuis is 
het een drukte van belang door 
de vele drenkelingen, redders, 
hulpverleners en begeleiders van 
de kinderen. Er zijn verschillende 
politie-eenheden die de toe- 
gangsweg afgrendelden, een 
duikteam van de brandweer, 
een mobiel medisch team, 
meerdere ambulances en twee 
helikopters. Twee kinderen 
worden uit voorzorg naar het 
ziekenhuis vervoerd, waar ze 
na een nacht observatie weer 
naar huis mogen. Het verslag 
in het logboek eindigt als 
volgt: “Ouders zijn gebeld en 
onderweg naar het boothuis.  
Om 22.30 uur gaan de laatste  
kinderen naar huis. Vervolgens  
ruimen we even het bemannings- 
verblijf op en gaan wij ook naar 
huis. De inzet en samenwerking 

tussen de Reddingsbrigade en 
KNRM was perfect!”

onfortUinlijKe dUiK
oUDDorp_22 jULi 2012_WinD 
n2_inZet reDDingboot grienD 
Tijdens het snorkelen heeft een 
zwemmer zijn voet opengehaald  
aan de schroef van zijn eigen boot. 
Eenmaal ter plaatse blijkt het te  
gaan om een slagaderlijke 
bloeding; medische hulp is dus 
noodzakelijk. De man wordt met 
zijn been omhoog vervoerd naar 
Bruinisse. Daar staat een ambulance 
op hem te wachten om hem naar  
het ziekenhuis te brengen. 

Kanoërs gestrand
SCHierMonnikoog_31 jULi 
2012_WinD ZW3_inZet kHV 
Om 9.30 uur vertrekken twee 
kanoërs uit Lauwersoog voor een 
rondje Schiermonnikoog. Aan de 
noordkant van het eiland komen 
ze in een zware bui, waardoor 
een van de mannen sterk afkoelt. 
Door de lange deining wordt deze 
man ook nog eens zeeziek. De 
tweede kanoër heeft nergens last 
van en neemt zijn compagnon 
in eerste instantie op de sleep. 
Maar uiteindelijk besluiten ze aan 
land te gaan. Via een portofoon 
nemen ze contact op met de 
zeeverkeerspost Schiermonnikoog. 
Reddingsstation Schiermonnikoog 
wordt gealarmeerd. Het Kusthulp-
verleningsvoertuig (KHV) wordt 
ingezet. De bemanning brengt de 
zieke man direct naar het boothuis, 
waar de ambulance al klaarstaat 
om hem te onderzoeken. Gelukkig 
blijkt hij geen verdere medische 
verzorging nodig te hebben. 
Uiteindelijk brengen ze de mannen 
met de twee kano’s naar de laatste 
veerboot, zodat ze naar huis 
kunnen. 

Kinderpartijtje  
eindigt in chaos
egMonD_14 jULi 2012_WinD ZW4_inZet 
reDDingboot MeUn, kHV en MaterieeL 
Van DiVerSe anDere HULpDienSten
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terSCHeLLing en VLieLanD_8 jUni 
2012_WinD ZW9_inZet reDDingboten 
arie ViSSer, FranS HogeWinD en 
DorUS rijkerS

Ongelukken zitten vaak in een klein hoekje. 
Het jacht waarop Ruud Koelman uit Kerk-
rade meevoer, strandde met slecht weer 
in de gronden, waarna hij door een breker 
overboord werd geslagen. “Toen ik aan 
boord van de reddingboot lag, voelde ik 
een knoop opkomen van mijn navel tot mijn 
keel. Ineens besefte ik wat er was gebeurd. 
En wat er had kúnnen gebeuren.”

 
Na eerst een week door de Nederlandse wateren 
te hebben gezeild, wilden de heren (Ruud en zijn 
schipper) op 8 juni naar zee. “De weersverwach-
tingen waren goed. Acht beaufort, afnemend.”  
Echter, eenmaal tussen de Waddeneilanden bleek 
de wind toenemend. “We lagen geweldig te stam-
pen; écht niet leuk meer.” Schipper Bas besloot het 
schip te ronden en Vlieland aan te lopen om beter 
weer af te wachten. “Eenmaal op tegenkoers bleek 
onze motor niet sterk genoeg. We kwamen geen 
meter vooruit.” De drie zeilers zaten gevangen. 
Ze wilden niet naar zee, maar konden ook niet 

terug. “We besloten tóch naar zee te gaan, de 
zeeën trotserend. Snel werd een koers uitgezet en 
daar is het achteraf misgegaan. Doordat de gps-
coördinaten verkeerd in de kaart werden getekend, 
liepen we langzaam uit de route.” Na ongeveer 
vijf minuten riep de derde zeiler zijn schipper toe 
dat hij recht voor hen branding ontwaarde. De 
schipper antwoordde dat dat niet kon. “Hij zei 
dat het waarschijnlijk tegengestelde stromingen 
waren. Het is heel gek, maar dan ga je twijfelen 
aan wat je ziet … Die twijfel duurde echter niet 
lang. Wat wij zagen, was geen stroming. Recht 
voor ons schip liep branding! Net toen we het 
roer wilden omgooien, liepen we met een harde 
klap aan de grond. Dát moment heeft op mij de 
meeste indruk gemaakt. Ons schip schoof krakend 
en piepend over de bodem, terwijl de zeeën ons 
van achteren beliepen.” Ondanks de schrik werd er 
snel gehandeld. Er werd een noodoproep gegeven 
en de motor werd hard achteruit geslagen, in de 
hoop weer los te komen. “Wonderwel lukte dat na 
een paar minuten. We dreven weer, omgeven door 
wat in mijn beleving een kolkende watermassa 
was.” Gelukkig voor de zeilers arriveerden vrijwel 
direct drie reddingboten en een berger. “Onge-
looflijk hoe snel die lui bij je zijn!”, oordeelt Ruud 
achteraf. Zijn schipper aanvaardde een touwtje van 
de berger. “Ik zat op het kleine voordek verbinding 
te maken en kreeg bakken water over mij heen. Ik 
was niet langer aan het zeilen, maar aan het vechten 
voor mijn eigen veiligheid.” De sleep kwam tot stand 
en Ruud kroop op handen en knieën terug naar de 
kuip. Daar aangekomen kwam de zeiler overeind 
en op hetzelfde moment werd hij door een breker 
overboord geslagen. “Je weet niet wat er gebeurt, 
het gaat te snel. Wel zag ik één van de reddingboten 
snel op mij afkomen. Ik dacht dat hij mij zou overva-
ren, maar in plaats daarvan trokken die kerels mij in 
één beweging aan boord. Goeie stuurman!” 
Sowieso is Ruud achteraf lovend over de redders. 
“Het zijn vrijwilligers. Misschien waren het boeren 
en postbodes. Maar het zijn ook eilanders en dat 
merk je: zó vertrouwd met de zee! En met een 
warm hart voor de geredden. Ik werd meegeno-
men naar Vlieland. Daar ging ik met kleren en al 
onder een warme douche, ik kreeg droge kleding, 
een kop chocomelk, een portie frites en een paar 
flauwe grappen. Die kerels weten precies hoe 
ze met mensen zoals ik moeten omgaan. Geen 
zwaar gedoe, precies goed. Ik was geen donateur 
en had geen beeld van de Redding Maatschappij. 
Mijn kennismaking was een ruwe. Maar ook een 
aangename. Fantastische lui zijn het!”

GEREDDE RUUD KOElMAN: 
‘ik kreeg Droge kLeDing, een 
kop CHoCoMeLk, een portie 
FriteS en een paar FLaUWe 
grappen. preCieS goeD’

achteraf
Tekst: Edward Zwitser Beeld: Thomas Donker
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>>  zoeKgeraaKte sloep
WeSt-terSCHeLLing en VLie-
LanD_5 aUgUStUS 2012_WinD  
ZW2_inZet reDDingboten  
arie ViSSer, graaF Van  
bYLanDt, FranS HogeWinD  
en HUibert DijkStra
Op zondagavond om 22.10 uur 
krijgen de bemanningsleden  
van Terschelling en Vlieland alarm 
voor een vaartuig dat water maakt. 
Een motorsloep die onderweg is 
van Terschelling naar Vlieland  
heeft iets op de bodem geraakt en 
is daardoor lek geslagen. Terwijl 
de boot volloopt met water, heb-
ben de opvarenden ook geen idee 
meer waar ze zijn. Uit het logboek 
van reddingstation Vlieland: “Er 
is wat onduidelijkheid over de 
positie van de sloep. Aangezien de 
sloep geen marifoon heeft, is het 
moeilijk communiceren.” Daarom 
alarmeert de Kustwacht de red-
dingstations Terschelling West, 
Terschelling Paal 8 en Vlieland. 
Ook twee boten van rederij Noord-
gat doen mee aan de zoekactie. 
Na een tijd vindt de reddingboot 
Huibert Dijkstra de sloep in de 
buurt van Vlieland. Door te hozen 
lukt het om de boot drijvende te 
houden en zelfs de motor werkt 
nog. De Huibert Dijkstra en de Arie 
Visser begeleiden de sloep naar de 

jachthaven van Vlieland, waar deze 
wordt leeggepompt.

jongen haalt  
voet open aan schelp
terSCHeLLing_5 aUgUStUS 
2012_WinD W4_inZet reD-
Dingboot arie ViSSer
Net buiten de haven van Terschel-
ling is een charterschip drooggeval-
len. Bij het van boord gaan stapt 
een 15-jarige jongen op een Japanse 
oester. Een diepe snee in zijn voet is 
het gevolg. In verband met het lage 
water gaat er vanaf de Arie Visser 
een klein rubberbootje overboord 
om dichtbij te kunnen komen. Via 
het rubberbootje, de reddingboot 
Arie Visser en de ambulance wordt 
de jongen naar een huisarts ge-
bracht om gehecht te worden.

gebroKen mast
noorDWijk_7 aUgUStUS 
2012_WinD ZW5_inZet reD-
Dingboot paUL joHanneS
Een spiksplinternieuw jacht maakt 
een proefvaart met vier personen aan 
boord. Zo’n 10 kilometer uit de kust 
van Noordwijk breekt de 30 meter 
lange mast in drieën en raakt onder 
het schip vast. Het stuurloze zeilschip 
slingert zwaar en de mast bonkt 
venijnig tegen de romp. Samen met 
de bijboot van de Zeearend (Kust-

wacht) maakt de reddingboot Paul 
Johannes een sleepverbinding. Door 
de zeegang van wel 2 meter hebben 
de redders er een zware klus aan 
om zich staande te houden op het 
slingerende schip. Als het niet lukt 
om de mast los te krijgen, besluiten 
de opstappers om de mast door te 
zagen om verdere schade te beper-
ken. Een van de twee roeren was 
al afgebroken en had een gat van 
circa 30 centimeter achter gelaten. 
De ravage is enorm, de ramen van 
de kajuit zijn ingeslagen, overal ligt 
glas en de railing van het schip hangt 
overboord. Het jacht wordt op sleep 
genomen richting Scheveningen. De 
mast wordt latere geborgen door 
een schip van de Kustwacht. 

lifegUards
zwemmers Uit  
gevaarlijKe mUi gered
terSCHeLLing_10 jULi 2012 
Ondanks de gele waarschuwings- 
vlag zijn tot twee keer toe 
zwemmers buiten het bewaakte 
zwemgebied in een muistroom 
terechtgekomen. Een lifeguard 
schiet ze zwemmend te hulp en 
weet ze uit de mui te krijgen. De mui 
is vervolgens afgezet met borden. 

raft omgeslagen  
in de branding 
terSCHeLLing_20 jULi 2012 
Ten westen van de bewaakte  
zone is een raft met acht opva-
renden in de achterste branding 
omgeslagen. Twee opvarenden 
hebben zelf het strand bereikt.  
De overige zes houden zich aan  
de raft drijvende. De lifeguards 
gaan met een rescueboard, water-
scooter en zwemmend te water 
om hulp te verlenen. De zes  
worden aan wal gebracht. 

zwemmer gered
aMeLanD_19 aUgUStUS 2012
Een vrouw komt in de problemen 
als ze in de ebstroom terechtkomt 
die het water van het binnenmeer 
naar zee afvoert. Ze komt er met 
behulp van omstanders uit, maar 
de lifeguards zijn al gealameerd. 
Omdat het zich ver van de post en 
het te bewaken gedeelte afspeelt, 
gaan de lifeguards er met de ATV 
(voertuig) naartoe en verlenen 
eerste hulp. De vrouw heeft zee-
water binnengekregen. De am-
bulance arriveert snel en brengt 
de vrouw voor controle naar de 
huisartsenpost. 

gebroKen mast
noorDWijk_7 aUgUStUS 
2012_WinD ZW5_inZet reD-
Dingboot paUL joHanneS
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in 2007 is de secretaris schumacher gerestaureerd en her-
doopt door de beheerstichting op terschelling. sinds 2010 
wordt de boot weer door paarden van eilanders gelanceerd 
voor demonstraties met een vrijwillige roeiploeg.

roeiers
Elke roeireddingboot had tien roeiers, 
een bootsman en een schipper. Het 
waren allemaal vrijwilligers. De schip-
per deelde de reddingvesten uit aan de 
roeiers die hij mee wilde nemen. 

reddingbootpaarden
Van oudsher werden reddingboten door paar-
den van locale boeren gelanceerd. Voor vervoer 
werden zes tot acht paarden ingezet, afhankelijk 
van de afstand, hoogte van het duin en gewicht 
van de boot en bootwagen.

roeireddingboot  
secretaris schUmacher
gebouwd bij de werf slof in amsterdam  1900 

lengte  8,50 meter

breedte  2,50 meter

gewicht  1450 kg

gestationeerd in ter heijde tot  1943



lier
Om de boot weer terug te 
zetten op de wagen werd 
met handkracht de red-
dingboot erop gelierd. 

voerlieden
De eigenaren van de paarden liepen zelf 
met hun paarden mee. Als vergoeding 
kregen de voerlieden een sigaar en een 
borrel. Op sommige reddingstations waren 
verzekeringsfondsen gesticht voor de paar-
den om boeren bij verlies van een paard 
nieuwe paarden te kunnen geven.

bootwagen en lanceertoUwen
De houten bootwagen had een slimme construc-
tie om met een paard en lanceertouwen (A) door 
blokken de roeireddingboot met een vaartje van de 
bootwagen in zee te trekken. 

a

walbaas
De lancering vanaf het strand werd geleid door de 
walbaas, die de lanceerplaats bepaalde en het sein gaf 
om de boot van de wagen te trekken. Door fluitsignalen 
werden alle paarden tegelijkertijd aangestuurd.

schipper/stUUrman
De schipper stuurde de boot 
met een grote roeiriem door 
een dol aan stuur- of bakboord, 
naar keuze. Bij terugkeren door 
de branding werd de schipper 
geassisteerd door de bootsman, 
die de stopzak bediende.

Foto: Henk Postma



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

We vonden het de moeite waard om deze foto 

naar jullie to
e te sturen.

Wollen KNRM-petjes moet je niet wassen op 

40 graden in de wasmachine. Dit is het 

resultaat!

Maarrrrrrr ... 
de knuffel van onze zoon 

Luca is er erg bli
j mee. Die heeft nu ook 

eindelijk een heeeeeeeerli
jk warme muts!

Maar Lucà s goede zeilvriend opa Wietse 

heeft nu een koud hoofd...

Met vriendelijke groeten
,

K. v. D.

Harderwijk

Beste redders in nood van Ouddorp, 
Wij zijn maandag 28 mei met ons zeiljachtje Salina van een zandbank (Grevelingenmeer) afge-trokken en naar Port Z elande gesleept. Onze 4 jonge kinderen mochten een stukje meevaren op die stoere reddingsboot. Een enorm avontuur dus! Ik vond het enorm jammer dat ik geen contant geld aan boord had anders had ik jullie graag op een koud pilsje getracteerd. Ik ben op papier donateur geworden maar zal dit digitaal bevestigen. Nogmaals super bedankt allemaal! 

A. d. J.
(via contactpagina website)

Geachte heer Boogaard,
Naar aanleiding van uw brief van 25 juni 2012 met als kop: “Zorgt u dat we  voldoende brandstof hebben”, wil ik  als donateur even reageren.Wordt er binnen de KNRM ook aandacht besteed aan brandstofbesparing?Ik moest denken aan de jaren dat ik, met veel plezier, een bromfiets bereed. Ik ontdekte toen dat het laatste stukje van mijn gashendel geen extra snelheid ople-verde maar wel een hoger brandstofge-bruik. Wordt er ook de instructie gegeven om surveillance en demonstratieve tochten niet volle kracht te varen?

Ik ben benieuwd naar uw reactie.Met vriendelijke groeten,L.H.

Bedankt voor het bericht met de leuke foto!  De knuffel van Luca heeft 

het maar mooi bekeken met een eigen muts. Voor het geval dat zeil-

vriend opa Wietse nu onderkoeld dreigt te raken zonder muts: er is een 

nieuwe KNRM-muts onderweg.

Geachte heer H.,
Hartelijk dank voor uw suggestie. Het besparen van brandstof door niet voluit te varen is binnen de KNRM zeker een punt van aandacht. De KNRM beperkt de reddingstations niet in het aantal keer oefenen – een goed geoefende bemanning is van levensbelang – maar we vragen de stations wel zo veel mogelijk in de buurt van het station te oefenen en niet volle kracht te varen als dit niet echt nodig is.Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Roemer Boogaard
directeur  
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bedrijven
helpen redden

met speciale initiatieven als het reddersgala en de rederskringen probeert de 
Knrm het bedrijfsleven aan zich te binden. met de opbrengsten maakt de Knrm 
een deel van haar reddingwerk mogelijk. 
Tekst: Esther ten Have

Het grootste evenement voor 
het bedrijfsleven van de KNRM 
is het Reddersgala, dat jaarlijks 
door zo’n vijfhonderd gasten 
wordt bezocht. Het gala vindt 
dit jaar plaats op 24 november 
in Grand Hotel Huis ter Duin 
in Noordwijk aan Zee en is een 
soort charitydiner. Er wordt 
geld opgehaald met het ‘ver-
kopen’ van de tafels; bedrijven 
kunnen tafels voor tien perso-
nen reserveren voor € 7.500. 
Een ander initiatief van de 
KNRM, de Rederskringen, is 
kleinschaliger. Veel reddingsta-
tions hebben een eigen Reders-
kring, waarmee bedrijven zich 
voor vijf jaar verbinden aan een 
station, door jaarlijks € 1.000  
te doneren. Een keer per jaar 
is er een speciale Redersdag, 
waarbij reders een vaartocht 
kunnen maken. Er is ook een 
mogelijkheid om voor € 100 
lid te worden van een Reders- 
kring. De bijdragen van reders 
en leden worden lokaal be-
steed. Dus een ondernemer uit 
Stellendam kan nu specifiek 
doneren voor reddingstation 
Stellendam. 
Zoekt uw bedrijf of uw werk- 
gever een goed doel om te 
steunen? De KNRM staat er 
voor open.
  

Reders worden één keer per jaar uitgenodigd voor een 
ontvangst op het reddingstation, inclusief een vaartocht.  
Op de foto een delegatie van Van Oord. 

Meer weten?
Kijk op www.reddersgala.nl. Voor meer 
informatie over de Rederskringen en de 
deelnemende reddingstations kunt u 
terecht op www.knrm.nl/rederskring.  

reddersgala en redersKringen
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in veilige haven den helder

adviezen van jeroen lemmen:
• Vaar alleen bij een rustige zee door het Molengat.
• Steek niet af tussen de Razende Bol en zuidkardinaal S14-MG17.
•  Weet dat bij eb tegen een harde zuidwester de golven hoog zijn in 

de Texelstroom.
• Let goed op de betonning rond de mosselkwekerijen in het Malzwin.
•  Luister uit op marifoonkanaal 62, Verkeerscentrale Den Helder, dan 

weet je wat er vaart.

in het marsdiep voor den helder 
komen vier vaargeulen samen: 
molengat, schulpengat, texelstroom 
en malzwin. allemaal getijwater, 
maar van een verschillend 
karakter. plaatsvervangend 
reddingbootschipper en zeezeiler 
jeroen lemmen geeft adviezen.
Tekst: Michiel Scholtes  Beeld: KNRM

een drUKKe viersprong 
rond den helder

den 
helder

windkracht 6 met wind tegen tij 
kan hier een steile zee staan en 
wordt het veel pleziervaarders te 
zwaar. Die zie je dan terugkomen, 
een beetje wit om de neus.” Hij 
vervolgt: “De geulen zijn heel 
verschillend. Het Schulpengat is 
breed, diep en verlicht. Maar het 
Molengat verzandt en is onver-
licht. Vanaf harde westelijke/
noordwestelijke wind kunnen er 
grondzeeën lopen. Alleen overdag 
en bij rustige zee heeft een jacht 
daar iets te zoeken.” Jeroen pakt 
de kaart erbij en legt zijn vinger op 
het oostelijke puntje van de Noor-
derhaaks: “Steek niet af tussen 
de Razende Bol en zuidkardinaal 
S14-MG17; de bank schuift  
steeds verder oostwaarts.”

drijvende KweKerijen
En de Waddenkant? Jeroen wijst op 
een concentratie van boeien in het 
westelijke Malzwin. “Allemaal  

prima betonde geulen, geen centje 
pijn. Maar daar liggen twee drij-
vende mosselzaadinvanginstallaties. 
Je kunt er bovenlangs door het Gat 
van de Stier of via het Malzwin 
ertussendoor. Die kwekerijen staan 
op de kaart en zijn goed gedekt door 
kardinale boeien. Toch plukken 
we daar elk jaar wel jachten weg, 
meestal deelnemers aan de Ronde 
om Noord-Holland die er ’s nachts 
gedesoriënteerd raken door de vele 
lichten. Zo’n boot peuteren we heel 
voorzichtig los. Laatst hadden we 
zo’n vastloper die ons ging vertellen 
hoe we moesten varen. Het was vast 
zijn adrenaline, maar ik dacht, als hij 
het zo goed wist, waarom is hij dan 
in die kwekerij gezeild?”  
En de Texelstroom? Jeroen peinst 
en zegt: “Mooi breed vaarwater, 
sterke stroom. Maar harde zuid-
westers tegen tij veroorzaken daar 
flinke kuilen. Zelfs wij moeten er 
met de grote Joke Dijkstra soms gas 
terugnemen. Pleziervaarders kun-
nen daar dan beter wegblijven. Of 
zo plannen, dat ze er rond stil water 
varen of met wind en tij in dezelfde 
richting. Dat scheelt enorm.”

lUister Uit
Intussen verlaat een marinefregat 
de haven Willemsoord. “Kijk,” 
zegt Jeroen, “nu is de haven  
dicht voor alle overige vaart.  
Dat gebeurt regelmatig. Als jacht- 
schipper moet je uitluisteren op 
marifoonkanaal 62, Verkeers- 
centrale Den Helder, dan weet je 
dat. Jachten die toch in- of uitva-
ren, krijgen tot hun verrassing een 

Het is er druk met veerboten, 
marineschepen, visserij en 
offshore. Hier veilig varen vraagt 
voorbereiding en kennis. Vanuit 
het KNRM-gebouw aan de Hars-
sens heb je uitzicht over het hele 
zeegebied. Jeroen Lemmen wijst 
met gestrekte arm naar het zuid- 
en noordwesten.
“Schulpengat en Molengat 
vormen het zeegat, met ertussen 
de droogte Noorderhaaks. Een 
prachtig zeilgebied. Maar vanaf 

20 de reddingboot verslag 217



br
on

: d
ie

ns
t d

er
 h

yd
ro

gr
afi

e

Luister uit op 
blokkanaal 62, 
Verkeerscentrale
Den Helder.

Harde W/NW- 
wind veroorzaakt 
grondzeeën in  
het Molengat.

Snij niet af tussen  
de Razende Bol en 
de S14-MG17.

Twee mosselzaadinvang- 
installaties door kardinale 
(licht)boeien gedekt.

Veerboot-
route

marinebewakingsvaartuig langszij. 
Op kanaal 62 hoor je ook wat de 
veerponten doen, die melden zich 
bij afvaart. Laatst lag er een jacht 
voor de veerhaven zeil te strijken 
en kwam op armlengte zo’n veer-
boot langs. Die mensen hadden 
geen idee. Schrikken hoor.”

verantwoord
Jeroen: “Iedereen maakt wel 
eens fouten en wij helpen altijd 
iedereen. Maar laatst redden we 
een kitesurfer uit de problemen. 
Zegt die knul: ‘O, dit is pas de 
derde keer dat ik me door jullie 
laat ophalen’. Kijk, die mentaliteit 
hoort hier niet thuis. In dit dyna-
mische gebied vaar je verantwoord 
of je vaart niet.”
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achter de schermen

hoe zorg je ervoor dat 1100 vrijwilligers op de hoogte worden gehouden? 
dat er voldoende inkomsten binnenkomen? en dat de Knrm voor 

het voetlicht wordt gebracht? met dit soort vragen houdt 
de afdeling communicatie en fondsenwerving zich bezig. 

we de begroting niet dichttimmeren. 
Daarom proberen we ook fondsen te wer-

ven bij het bedrijfsleven en vermogensfond-
sen. Met nieuwe initiatieven als het Reddersgala 
en de Rederskringen (zie pagina 19) lukt dat 
heel aardig. Goed relatiebeheer is enorm belang-
rijk. Nieuwe fondsen benaderen we persoonlijk, 
maar ook de relatie met bestaande fondsen 
houden we zo warm.”  

Uit eerste hand
Edward deelt zijn kantoorruimte, die uitkijkt 
over de haven van IJmuiden, met acht (part-
time)collega’s van de afdeling Communicatie en 
Fondsenwerving. Voor de deur ligt de redding-
boot Koos van Messel. Mocht er een reddingac-
tie zijn, dan krijgen Edward en zijn collega’s dat 
uit de eerste hand mee. “Maar we zijn ook goed 
op de hoogte van wat er in de rest van de orga-
nisatie speelt”, zegt Janneke Stokroos, die zich 
vooral bezighoudt met interne communicatie 
en De Reddingboot. Zij en haar communica-

Tevreden loopt Edward Zwitser naar zijn 
bureau. Hij komt net van een succesvolle 
bespreking. “We staan al jaren op de beurzen 
van HISWA te water. Vanochtend hebben 
we een meerjarenovereenkomst getekend dat 
wij kosteloos kunnen deelnemen. Dat levert 
een flinke besparing op!” Kostenbesparing is 
een belangrijk doel van de afdeling Com-
municatie en Fondsenwerving, evenals het 
binnenhalen van extra fondsen. Edward: “We 
leunen de afgelopen jaren behoorlijk op onze 
reserves, dat moet anders. We streven naar 
100.000 donateurs, maar daarmee kunnen 

tiecollega Kees Brinkman zijn als spinnen in het 
KNRM-web. Is er ergens een reddingactie? Dan 
proberen zij meteen in te schatten of dit interes-
sant is voor de media. Belt er iemand op om 
de KNRM te bedanken, dan is dat misschien 
ook een mooi verhaal voor in De Reddingboot. 
Zijn er nieuwe ontwikkelingen in project 1816 
(ontwikkeling van een nieuw type reddingboot), 
dan kan dat ook interessant zijn voor de 1100 
vrijwilligers. 

24 UUr per dag
Jannekes telefoon gaat. De organisatie van 
een krant die tijdens de Wereldhavendagen 
wordt verspreid wil een advertentie verkopen. 
Oplage: 700.000 stuks. Janneke legt uit dat 
de KNRM een charitatieve instelling is. Aan 
het eind van het gesprek mag ze gratis een 
tekst en foto’s aanleveren om te plaatsen. “We 
hebben voortdurend onze voelsprieten uitstaan. 
Intern is dat belangrijk, omdat we zo de 
vrijwilligers op de hoogte houden en betrekken 

de stem van de Knrm
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bij evenementen als de HISWA, Boot 
Holland en de Wereldhavendagen in 
Rotterdam. En de reddingstations staan 
open voor bezoekers op Reddingbootdag.” 
Fondsenwerving wordt ook door de 
afdeling gecoördineerd. Dat kan een 
geadresseerde mailing zijn, maar ook een 
informatieavond over erfrecht. Ook de 
huisstijl wordt door de afdeling bewaakt, 
zodat drukwerk, website en social media 
in woord en beeld een herkenbare stem en 
stijl hebben.

bij de organisatie, extern proberen we onze 
naamsbekendheid te vergroten en ons imago 
te versterken.” Kees knikt. “Zo ondersteunen 
we ook de pr-vrijwilligers in het land, regelen 
we lezingen en staan we de pers te woord.” De 
afdeling is ook het aanspreekpunt voor alle 
donateurs. Wie bijvoorbeeld een adreswijziging 
doorgeeft, krijgt Annelies Koolen of Aldert 
Eveleens aan de lijn. Zij proberen ook nieuwe 
donateurs te werven. Daarvoor is het belangrijk 
om te laten zien wat je doet en waar je voor 
staat. Annelies: “Daarom zijn we aanwezig 

V.l.n.r. Lieneke de Kroon, Edward Zwitser, Janneke Stokroos, Aldert Eveleens, Peter Klaassen en 
Kees Brinkman
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vele nederlanders zullen wel eens 
een kerstkaart hebben ontvangen 
die werd verkocht door de Knrm. al 
43 jaar worden kerstkaarten gekocht 
door donateurs. de opbrengst van de 
kerstkaartenactie wordt besteed aan 
redders en reddingwerk. 
Tekst: Kees Brinkman  Beeld: KNRM

Van de eerste twee kerstkaarten 
in 1969 werden bijna 7000 
dozijn verkocht. De opbrengst 
was 17.000 gulden. Reden 
genoeg om de actie in de jaren 
daarna voort te zetten. Er 
verschenen jaren achtereen spe-
ciaal voor de KNRM getekende 
kaarten in cartoonsfeer, van Jo 
Spier en later zijn zoon Peter. 
Ook de zeeschilder Reint de 
Jonge zorgde jarenlang voor  
een goede verkoop van kaarten. 
De meeste kunstenaars lever-
den de kunstwerken kosteloos, 
soms werd een kunstwerk 
aangekocht of in opdracht 
gemaakt. Dat maakte de 
KNRM-kerstkaart zo uniek.

visiteKaartje
De kerstkaartenactie werd een 
succesvolle manier om de Red-
ding Maatschappij financieel 
te ondersteunen. De verkoop 
bleef stijgen tot 1992, toen 
305.000 kaarten werden ver-

acht miljoen

De Reddingboot en de KNRM-
jaarwimpel kunnen met deze 
actie worden besteld. Dat kan via 
www.knrm.nl. Desgewenst is een 
bestelkaart aan te vragen via het 
hoofdkantoor. 

kocht en de opbrengst 210.000 
gulden bedroeg. Sindsdien is 
het versturen van kerstkaarten 
in Nederland afgenomen en dat 
is terug te zien in de verkoop-
cijfers. Maar nog steeds is de 
kerstkaartenactie, waaraan sinds 
1992 een kalender is toege-
voegd, goed voor de fondsen-
werving en naamsbekendheid. 
In 43 jaar werden 8.430.000 
kaarten verkocht. Stuk voor 
stuk kleine visitekaartjes van 
de KNRM, die in veel huis-
houdens aan de kaartenlintjes 
hebben gehangen.
De totale opbrengst sinds 1969 
is ruim € 1.750.000. Daarmee 
zijn vele mensenlevens gered en 
werden betrouwbare redding-
middelen aan de vrijwilligers 
beschikbaar gesteld.

bestellen
Ook dit jaar heeft de kerstactie 
meer dan kaarten. De kalender 
2013, de verzamelband voor 

Knrm-KerstKaarten 

Sinds 1969 geeft de KNRM al 
kerstkaarten uit.
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Knrm-KerstKaarten 

Kalender 2013
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

Met exclusieve 
foto’s van Flying Focus!

Kalender 2013
Foto: Buro Binnen

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

Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Volle maan 
Nieuwe maan
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P r e t t i g e  K e r s t d a g e n

Prettige Feestdagen

Prettige FeestdagenFijne Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar

Knrm-Kerstactie 2012
behalve kerstkaarten biedt de Knrm een kalender en een 
jaarwimpel aan. bestel nu, want de artikelen worden maar  
één keer per jaar aangeboden! 

gratis bij Uw bestelling
Kalender extra

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

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

Afmeting 10 x 21 cm 

jaarwimpel 2013  
Met de jaarwimpel toont u zichzelf een trouwe 

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

KNRM in top!  
Afmeting 35 x 50 cm. 

Prijs: € 9,95

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

Prijs: € 17,50

KerstKaarten 
De KNRM-kerstkaarten worden aangeboden per dozijn. 
Prijs per dozijn is € 9,00 (incl. enveloppen en verzendkosten). 
Voor wie alle afbeeldingen mooi vindt en moeilijk kan 
kiezen, is het gemengd dozijn een uitkomst. In een dozijn 
‘gemengd’ zitten van elke afbeelding twee kaarten.  
Afmeting: 13 x 16,5 cm.

Prijs per dozijn: € 9,00

jaarKalender 2013
Voor 2013 brengt de KNRM een jaarka-
lender uit met een maandelijks calendarium 
en ruimte voor aantekeningen. Elke maand 
toont een spectaculaire of sfeervolle foto van 
reddingboten in actie.  
Afmeting opengevouwen: 29,7 x 42 cm.

Prijs: € 7,50

bestel nu op www.KnRM.nl!

bestel nU  
Wilt u de kerstkaarten 

tijdig in huis hebben, dan 
raden wij u aan vóór  

1 december te bestellen. 
Bestellen kan via  

www.knrm.nl. Klik voor  
de producten op de 
banner ‘Kerstactie’.
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ameland
een zomerse dag in nes op ameland. duizenden 
vakantiegangers genieten van zon, zee en strand. 
tegen het middaguur is het kwik gestegen tot 32 
graden celsius. terwijl veel badgasten verkoeling 
zoeken in de schaduw van windschermen en in zee, 
turen vijf lifeguards van de Knrm ingespannen naar 
de kustlijn. speurend naar ... ja, naar wat eigenlijk?
Tekst: Esther ten Have Beeld: Olaf Kraak

op bezoeK op ameland
een vaKantiebaan van levensbelang
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Vakantiewerk als lifeguard 
op Ameland. Het klinkt als 
een droombaan. “Dat is het 
ook”, lacht Kees van Tongeren. 
“Maar het is geen vakantie. 
We zijn continu alert. Er kan 
elk moment iets gebeuren, 
we weten alleen niet waar en 
wanneer.” Kees is een van de 
achttien lifeguards op Ameland. 
Naast Nes zijn er bewaakte 
stranden in Buren, Hollum 
en Ballum. De belangrijkste 

focus van de lifeguards ligt bij 
preventie. Dat begint ’s mor-
gens vroeg al. Als de meeste 
vakantiegangers nog aan het 
ontbijt zitten, liggen de strand-
wachten van Ameland al in zee 
om de condities te checken. 
Waar bevinden zich de muien 
en zwinnen, hoe is de stroming, 
hoe staat de wind? Aan de hand 
van de bevindingen zet het team 
het zwemgebied uit, gemarkeerd 
door twee roodgele vlaggen. 

levensgevaarlijKe 
combinatie
Vandaag ligt de zee er rustig bij. 
Wel is er aflandige wind, wat 
betekent dat er geen drijvende 
voorwerpen als luchtbedden de 
zee in mogen. Kees en zijn col-
lega’s spreken talloze badgasten 
met luchtbedden en zwemban-
den aan. “Voor je het weet ben 
je in Denemarken”, grapt Kees 
tegen een tiener op een opblaas-
krokodil. Het team van Nes 

als de meeste 
vaKantiegangers 
nog aan het ontbijt 
zitten, checKen de 
strandwachten al de 
condities van de zee 

>>
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      hoeft vandaag gelukkig maar 
één keer echt in actie te komen. 
Een 7-jarige jongen is in een 
mui terechtgekomen. Zijn 
ouders liggen nog geen honderd 
meter verderop, maar hebben 
niets in de gaten. De jongen 
lijkt op en neer te springen, het 
ziet er in eerste instantie uit alsof 
hij mooi aan het spelen is. Maar 
de lifeguards weten beter. Snel 
zwemt Kees naar de jongen en 
brengt hem vakkundig in veilig-
heid. “Veel mensen beginnen als 
ze in een mui komen als een gek 
tegen de stroming in te zwem-
men, richting strand”, zegt Kees. 
“Dat is de grootste fout die je 
maken kunt. De stroming is zo 
sterk dat je daar nooit tegenin 
komt. Het gevolg: mensen raken 
in paniek en uitgeput. Een 
levensgevaarlijke combinatie.”  
De belangrijkste tip als je in een 

mui terechtkomt: blijf rustig en 
zwem naar de zijkant. 

verloren Kinderen
Iets verderop, in de lifeguardpost 
van Buren, tuurt Symen de Jong 
door de verrekijker naar een 
vader en zoon die een vlieger 
op willen laten. Vliegeren mag 
alleen buiten het afgezette zwem-
gebied, dus een collega loopt 
het strand op om de vliegeraars 
hierop te wijzen. “Een rustig 
dagje vandaag”, stelt Symen, 
doelend op het aantal incidenten. 
“We hebben een aantal pleisters 
geplakt en wat verloren kinderen 
bij hun ouders afgeleverd. Aan de 
ene kant is dat natuurlijk goed, 
het betekent dat onze preven-
tieve aanpak werkt. Maar aan de 
andere kant wil je ook wel eens 
wat actie. Maar alleen met een 
goede afloop uiteraard!” 

van reanimatie  
tot pleister 
Terug op het strand van Nes.  
Het is inmiddels 18.00 uur, het 
werk van de lifeguards zit erop 
voor vandaag. “Op papier dan”, 
lacht Kees. “We wonen op de 
post. Dat betekent dat ons  
werk eigenlijk nooit ophoudt.  
Als er ’s avonds mensen zwem-
men, houden we toch een oogje  
in het zeil. En in onze vrije tijd 
gaan we vaak met zijn allen  
nog trainen. Even een redding 
oefenen met de waterscooter, 
hardlopen of zwemmen.” Kees 
voegt de daad bij woord. Samen 
met collega Sanne Haveman 
stapt hij op de waterscooter. “Als 
lifeguard ben je verantwoordelijk 
voor de veiligheid van heel veel 
mensen. Het is belangrijk dat 
we precies weten wat we moeten 
doen. Strandgangers zien ons zit-

ten op onze post en denken:  
‘Wat een relaxt baantje’. Dat  
zien ze verkeerd, het is juist  
heel inspannend. Maar van  
reanimatie tot pleister, het is  
het mooiste werk dat er is.” 

>>

KnRM lifeguards
Drie jaar geleden is de 
KnRM gestart met kustbe-
veiliging door lifeguards. 
Inmiddels gebeurt dit op 
vier waddeneilanden: 
terschelling, Vlieland, Ame-
land en schiermonnikoog. 
In totaal werken er 80 life-
guards in de zomermaan-
den op deze eilanden. Kijk 
op www.knrmlifeguards.nl 
voor meer informatie. 

verslag 217 de reddingboot   29



Adres KNRM 
Postbus 434,  
1970 AK  IJmuiden
Haringkade 2, 1976 CP  IJmuiden
0255-548454
www.knrm.nl
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IBAN: NL40 INGB0000026363
BIC: INGBNL2A
Rabobank: rek.nr. 37.35.46.181
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BIC: RABONL2U
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De stichting Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) redt mensen op zee en  
op het ruime binnenwater in Nederland.  

Bij het uitvoeren van haar taak heeft de KNRM er vanaf de 
oprichting in 1824 voor gekozen om dit als zelfstandig opererende, 
ongesubsidieerde instelling te doen. De exploitatie wordt gedekt 
door vrijwillige bijdragen van donateurs en sponsors en uit 
schenkingen en nalatenschappen.

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 en www.knrmlifeguards.nl.

werKen voor de Knrm?
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 de KNRM een warm 
hart toedraagt is daarbij het belangrijkst. Wil je weten of we een functie 
hebben die bij je past? Kijk op www.knrm.nl/werken. 
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onze rinUs  
in national 
geographic!

goed cijfer nodig  
op school?

Ken je National Geographic  
Junior? Een blad voor kinderen 
die alles willen weten over na-
tuur en wetenschap. De komende 
jaren vind je ook de KNRM weer in National 
Geographic Junior. Met een stripverhaal van  
het Team Rinus Redder, een spel of wetens-
waardigheden. Wil je hier meer over weten? 
Kijk dan op www.knrm.nl/kids.

Geen nood, wij helpen je. Ook dit schooljaar 
kun je voor een spreekbeurt of een werkstuk 
een mooi pakket aanvragen bij de KNRM. 
Je vindt de informatie daarover ook op de 
website. Films over de KNRM, die je kunt 
gebruiken bij je spreekbeurt, staan op  
www.youtube.com/knrm. Zoek maar  
eens naar de film ‘Redders op woest  
water’. Succes verzekerd!

Knrm Kids ben je geïntereSSeerD in De knrM? WiL je  
een SpreekbeUrt HoUDen? Meer LeZen oVer  
De SpannenDe reDDingen Die De opStapperS 
VerriCHten? kijk op WWW.knrM.nL/kiDS. 
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de redder aan de wal 

wat doe je? 
Ik ben procesmanager beleggen  
bij een bank. In mijn vrije tijd ben 
ik een verwoed kitesurfer. Geleerd 
in Zuid-Spanje, waar mijn vrouw 
vandaan komt. Hier in Nederland ga 
ik altijd naar de Langevelderslag, bij 
Noordwijk. Mijn dochter van 14  
en mijn zoon van 12 kitesurfen 
inmiddels ook.

sinds wanneer ben je  
redder aan de wal? 
Sinds 2009.

waarom ben je donateUr?
Wie zoals ik veel op zee is, weet 
dat er altijd wat kan gebeuren. Als 
kitesurfer heb ik mezelf tot nu toe 
altijd kunnen redden, maar het komt 
ook regelmatig voor dat kitesurfers 
in de problemen komen, en dan heb 
je de KNRM hard nodig. Ik vind dat je 
dat moet steunen. Ik vind ook dat je 
moet voorkomen dat de KNRM voor 
niks uitrukt. Als er boards en kites 
van kitesurfers aanspoelen waar de 
naam en het telefoonnummer van de 
eigenaar niet opstaan, gaat de KNRM 

de zee op, op zoek naar die eigenaar. 
Maar die zit dan al vaak hoog en 
droog in een strandtent aan de koffie. 
Daarom moet je als kitesurfer de zeer 
slijtvaste ‘be traceable’-sticker op je 
board plakken, waarop je je naam en 
telefoonnummer kunt invullen. Op die 
manier heb ik zelf mijn board ook een 
keer teruggekregen. Dus je bewijst er 
zowel de KNRM als jezelf een grote 
dienst mee.

wie zijn jUllie?
Marc Stet (41) en zoon Jordy (12)

Tekst: Floris Dogterom Beeld: Thomas Donker


