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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.

overlevingspak van roDy

ijsvrij

De 11-jarige Rody Kampman was 
groot fan van de KNRM. Altijd als 
hij bij zijn opa en oma in Harlingen 
logeerde, moest hij even naar het 
station. Kijken of de boot er lag. 
“Rody was een echt waterman-
neke”, zegt Dolf Kampman, de 
opa van Rody. “Onvergetelijk was 
de dag dat hij mee mocht varen op 
de reddingboot. Hij glunderde van 
top tot teen.” In 2009 kwam Rody 
om het leven bij een noodlottig 

ongeval. “Je wereld stort op dat 
moment in. Om ervoor te zorgen 
dat ik niets zou vergeten, ben ik 
begonnen met schrijven.” Dat 
resulteerde in een boek, Hee Oop! 
genaamd, dat sinds november 
2012 in de boekhandels ligt. Een 
deel van de opbrengst, namelijk  
¤ 1250, schenkt Dolf Kampman 
aan de KNRM. “Hiervan wordt 
een overlevingspak aangeschaft. 
Namens Rody.”

Het ijsvrij houden van de terreinen 
rondom de reddingstations is in de win-
ter vaak een hele klus. Reden voor red-
dingstation Wijk aan Zee de HVC-groep, 
locatie Velsen, aan te schrijven. Het ijsvrij 
houden tijdens vorstdagen verloopt daar 
altijd moeizaam, vooral doordat het 
station over weinig strooizout beschikt. 
De HVC-groep, verantwoordelijk voor 
de gladheidsbestrijding in deze regio, 

reageerde enthousiast en besloot een 
strooizoutcontainer te doneren. De 
opstappers van Wijk aan Zee waren blij 
verrast toen bij levering bleek dat de con-
tainer helemaal gevuld was. De heer Van 
Tuyl van de HVC-groep gaf aan dat wan-
neer de container leeg dreigt te raken, 
een belletje naar zijn afdeling voldoende 
is om de container te laten hervullen.  
Wijk aan Zee komt de winter wel door!

rwe/essenT  
sTeunT  
knrm meT:

¤ 25.000
RWE/Essent heeft een donatie van  
€ 25.000 gedaan aan het reddingstation 
Eemshaven. Het energiebedrijf deed de 
donatie als blijk van waardering voor de 
hulp die de KNRM biedt bij het opstellen 
van veiligheidsprocedures en het oefenen 
van evacuaties voor offshorewindparken.

Voorzitter Marijke van Beek van het reddingstation 
nam het bedrag in ontvangst uit handen van Jan 
Boorsma, vertegenwoordiger van RWE/Essent voor 
het windpark Westereems in de gemeente Eem-
smond. Bij de overhandiging sprak Boorsma zijn 
waardering uit voor het werk van de KNRM. Marijke 
van Beek, in het dagelijks leven burgemeester van 
de gemeente Eemsmond, is zeer verheugd dat het 
bedrijfsleven in deze lastige economische tijden toch 
kans ziet de KNRM en in het bijzonder dit redding-
station te steunen met een forse donatie. “En als  
directe buren kunnen we ook zeggen ‘Beter een 
goede buurman dan een verre vriend’.” 
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Rody Kampman op de reddingboot van station Harlingen.



column
Roemer Boogaard

Directeur KNRM

In de vorige Reddingboot vroegen we u, de Redders aan de wal, 
een extra bijdrage voor het onderhoud aan onze reddingboten  
en boothuizen. Het is geweldig hoe u ons ook deze keer weer 
hebt geholpen. Ik wil u daarvoor heel hartelijk danken. U blijft  
het mogelijk maken dat de vrijwillige redders hun werk doen.
 
Inmiddels is het januari en het water ligt er maar stil bij. Boten en 
surfplanken zijn nog tijdelijk opgeborgen. Het leven is naar bin-
nen gekeerd, maar alles bereidt zich voor op het nieuwe seizoen. 
Bij de reddingstations van de KNRM werken de mannen en vrou-
wen hard aan de vloot en de boothuizen. Elk reddingstation kijkt 
zijn eigen materiaal na, maakt schoon, herstelt wat hersteld moet 
worden en zorgt zo dat straks in april alles weer tiptop in orde is. 
Waar nodig gaan de reddingboten voor groot onderhoud naar  
de werkplaats in IJmuiden. Maar dat is niet alles. 

Op momenten dat  de wind over de Noordzeekust raasde en u 
misschien met een glas wijn onder de kerstboom zat, maakten 
de schippers en de opstappers hun reddingboot klaar voor een 
oefening. Uitvaren tijdens storm en zware zeegang is geen pretje, 
maar het is een belangrijke ervaring. Schipper en bemanning 
willen weten wat hun reddingboot doet als de golven vier meter 
hoog zijn en de stormwind je van het dek dreigt te blazen. Dan ga 
je, als het er echt op aan komt, voorbereid naar zee. Schipper en 
bemanning verkennen de eigen grenzen en die van het materiaal. 
Daarom is het voor de vrijwillige redders van de KNRM juíst in  
de herfst en de winter belangrijk om te oefenen en onderhoud  
te plegen.

U hoeft niet uit te varen in de winter, maar als u een boot heeft,  
is het wel een goed idee om hem helemaal na te (laten) kijken  
en – net zoals wij doen – uw kennis en vaardigheden van het 
varen op peil te brengen. 
Voor je het weet is het april, en begint er weer een mooi en  
plezierig watersportseizoen. Zorg dat u er goed voorbereid van 
kan genieten.  Goede reisvoorbereiding is goed zeemanschap!

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. Wubbo Mulder, Maasstricht, € 730,00 (60ste verjaardag) Dhr. J.J. 
Veenendaal, Empe, € 300,00 (doop nieuwe boot) Daan Group/
mw. M. Loppies, Amsterdam, € 175,00 (opening nieuw kantoor) Dhr. 
H.N. van der Wal, Leiden, € 704,00 (65ste verjaardag) William 
Burger, Waddinxveen, € 79,00 (verkopen van cakejes) Dhr. J.A. Sturm, 
Leiden, € 500,00 (80ste verjaardag) Dhr. F. Bodenheim, Wormer,  
€ 300,00 (pensioen) P. Roffel, Maarssen, € 520,00 (80ste verjaardag) 
Dhr. R.W. Beekman, Amsterdam, € 350,00 (70ste verjaardag) Mw.  
M. Rook-de Jong, Krimpen a/d Lek, € 1.525,00 (80ste verjaardag) 
St. 40 mijl Bru, Roosendaal, € 800,00 (zeilrace) Mw. J.L. Sluijk van 
Santwijk, Den Haag, € 150,00 (verjaardag) Firma Van Geemen  
& Zn., Purmer, € 1.500,00 (sponsoring materialen KNRM Marken) Fam. 
Van den Heuvel, ’s-Gravendeel, € 500,00 (40-jarig huwelijksfeest) 
Dhr. H.K.A. de Lange, Eindhoven, € 600,00 (80ste verjaardag) Zeilclub 
ZC 37, Kampen, € 300,00 (75-jarig bestaan) Ir. K. Visser, Gouda,  
€ 3.915,07 (afscheid schout-bij-nacht)  B.A. Kleiburg-Kok, Spijkenisse, 
(bij overlijden i.p.v. bloemen) Fam. Rosenberg, Zwartsluis, € 565,00 
(verjaardagen)   J. de Ruiter, Goes, € 350,00 (50 jaar getrouwd) Fam. 
Muilwijk-Vermeer, Emmen, € 125,00 (verjaardag) A.W. vd Wetering-La 
Grand, Heerhugowaard, € 86,00 (verjaardag) Familie de Jager, 
Goutum, € 375,00 (jubileum) Vlootschouw Comm. Den Oever, Den 
Oever, € 3.530,07 Blueprint Automation bv, Woerden,  € 10.000,00 
(proefvaart) I.A. Berghuis, Waalre, € 530,00 (70ste verjaardag) 
Fam. W.J. Raven, Linschoten, € 500,00 (50-jarig huwelijksfeest)  
Dhr. O. Borgeld, Bentveld, € 1.856,00 (vierdaagse sponsorloop) 
R.P.M. Slobbe, Amsterdam,  € 1.360,00 (feest)  mevr. W.J. Spaans-
van der Meer, ’s-Gravenhage, € 1.160,00 (bijdrage Alpe d’Huez)  
Mw. A.P.C. de Rijk-van Druten, Veldhoven, € 300,00 (overlijden) S.J. 
Bongers, Aerdenhout, € 365,00 Dhr. en mw. E.H. Veen, Haarlem, 
€ 540,00  (25-jarig huwelijksfeest) Mw. G. Berkhouwer-Rook,  
Gouderak, € 810,00 (overlijden echtgenoot) Familie Jelierse- 
Schouten, Schagen, €  800,00 (25 -jarig huwelijksfeest). 

Actie door vrijwilligers
De vrijwilligers van het PR-station Johanna Louisa hebben € 5000,- 
opgehaald tijdens de Havendagen in IJmuiden met collecteren en 
de verkoop van gesponsorde broodjes haring en vis.

winTerwerk
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knrm journaal

Het Reddersgala, dat op 24 november 
2012 gehouden werd, bracht ¤ 411.841 
op door de verkoop van tafels en de wer-
vende activiteiten tijdens de avond. Met 
het avondvullende programma werden 
de 500 gasten vermaakt door optredens 
van onder meer Veldhuis & Kemper. 
Inhoudelijk lag de nadruk op de binnen-
vaart. Op het IJsselmeer, op de drukbe-
varen rivieren rond Rotterdam en op de 
Westerschelde komen redding-boten van 
de KNRM met regelmaat in actie voor de 
binnenvaart. Vaak zijn dat heel bijzon-
dere acties, aangezien binnenvaartsche-
pen ook varende woonhuizen zijn. Niet 
zelden halen de redders hele gezinnen 
van boord als binnenvaartschepen  
in moeilijkheden komen. Vandaar  
de onder-titel van het gala: ‘Vrouwen  
en kinderen eerst’, een term die komt  
uit de scheepvaart. Speciaal voor het  
Reddersgala is over deze acties een  
film gemaakt. Deze is te zien op  
www.youtube.com/knrm.

6 tot en met 10 
maart is er in de 
RAI in Amsterdam 
de Hiswa 2013. De 
KNRM is hier met 
een eigen stand 
aanwezig. Kijk voor 
meer informatie op 
www.hiswarai.nl.

Met twee personen en één fiets een afstand van 130 kilome-
ter (of de helft) over het strand overbruggen. 20 duo’s gingen 
op 8 december deze uitdaging aan tijdens het duursporteve-
nement West Coast Challenge. In totaal brachten zij daarmee 
¤ 18.000 op voor de KNRM. De West Coast Challenge is een 
van de zwaarste uitdagingen voor duursporters in Nederland. 
Het wisselend hardlopen en fietsen over het strand vraagt 
een buitengewone fysieke prestatie van de deelnemers.  
’s Morgens werd in alle vroegte gestart en 10 tot 12 uur later 
was de finish aan het andere eind van het Noordzeestrand. 
28 teams legden de halve afstand af. De route over het strand 
liep langs twaalf reddingstations van de KNRM, die de deel-
nemers logistiek ondersteunden en aanmoedigden. 

vrouwen en 
kinDeren eersT

hiswa
2013

opbrengsT wesT 
coasT challenge 

Directeur Roemer Boogaard, voorzitter Cees van Duyvendijk en  
journalist Frits Wester met cheque.
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Verantwoordelijk werk, maar ook lekker buiten op het strand. 
Steek jij graag de helpende hand uit en ben je nog op zoek naar 
een vakantiebaan voor komende zomer? De KNRM is op zoek 
naar lifeguards! Lees meer over de mogelijkheden, de toelatings-
eisen en de opleiding op www.redderworden.nl. De KNRM 
Lifeguards zijn in 2012 actief geweest op Vlieland, Terschellling, 
Ameland en Schiermonnikoog.

Het kersverse reddingstation Medemblik, met 
locaties Medemblik en Andijk, heeft bij de officiële 
start de nieuwe reddingboot Bernardine in gebruik 
genomen. Mevrouw W.C. Vroonland-Manshande, 
echtgenote van oud-bestuurslid en medeoprichter 
van Rescue Medemblik, de heer P.D. Vroonland, 
verzorgde de doopplechtigheid. De Bernardine 
behoort tot de Nikolaas-klasse. Deze boten zijn    

negen meter lang en worden voortgestuwd door 
een waterjet. De Bernardine is voorzien van een 
inklapbare mast, zodat ook gesloten bruggen 
gepasseerd kunnen worden voor assistentie in 
binnenhavens. De reddingboot is vernoemd naar 
mevrouw Bernardine Kasemier, die in 1998 samen 
met haar man een schenking deed waarvan een 
complete boot gefinancierd kon worden.

nieuw reDDingsTaTion 
krijgT nieuwe reDDingbooT

knrm lifeguarD 
worDen?

voor in  De agenDa: reDDingbooTDag27 april 2013

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

opbrengsT 
kersTacTie:

¤ 150.000
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‘we zoeken 
evenwichT in 
onze ambiTies’
KNRM-directeur Roemer Boogaard houdt van ouderwetse zegswijzen als 
‘wie goed doet, goed ontmoet’, maar hij ziet ook dat de moderne wereld 
om aanpassingen vraagt bij de Redding Maatschappij. Hoe verander je  
mee met de tijd, maar houd je de ziel van de KNRM in stand?
Tekst: Renée Sommer Beeld: Marijke Kodden

“Mensen zijn en blijven cruciaal 
voor de KNRM. De vraag is: wie 
zijn de redders van de toekomst, 
hoe werven we ze, hoe gaan we 
ze opleiden, en hoe zorgen we 
dat we 24/7 beschikbaarheid 
kunnen garanderen? Tot een jaar 
of tien geleden waren opstap-
pers vaak mannen die op zee 
gewerkt hadden”, vertelt Roemer. 
“Tegenwoordig zijn het nog 
steeds meestal mannen, maar 
vaak is hun zee-ervaring van 
recreatieve aard. Dat betekent 
dat we een ander type opleiding 
nodig hebben. Daar werken 
we aan met opleidingsinstituut 
STC-KNRM. Dit jaar zijn we 
begonnen met het ontwikkelen 
van speciale lesprogramma’s voor 
redders. De opstappers doen rou-
tine op met de digitale middelen 
die we steeds meer gaan gebrui-
ken, maar kunnen vanaf dit 
voorjaar ook ‘nat’ trainen in een 
drijvend zwembad. De redding-

boot Willemtje is omgebouwd 
tot kapseisboot en aangeboden 
aan STC-KNRM. Het ligt voor 
de hand dat we in de nabije 
toekomst steeds meer vrouwen 
zullen verwelkomen als opstap-
per. Dat is goed. Ook bij ons is 
diversiteit van belang. Iedereen 
brengt zijn of haar eigen kennis 
en talenten mee.” Reddingswerk 
is nog steeds gedreven door 
idealisme en altruïsme, maar het 
is ook niet ‘vies’ meer om je erva-
ring en kennis te gelde te maken. 
“We investeren in STC-KNRM, 
maar we verdienen ook geld door 
onze opleidingen te delen met 
belangstellenden uit de offshore-
industrie en varende diensten  of 
bedrijven. Zo snijdt het mes aan 
twee kanten.” 

DigiTaal sysTeem 
Het is moeilijker geworden 
mensen te vinden die hun werk 
uit hun handen kunnen laten 

vallen als de pieper gaat. Ook 
zijn mensen veel vaker dan vroe-
ger van huis voor sociale ‘uitjes’. 
Dat maakt dat de KNRM nu al 
veel meer opstappers per station 
nodig heeft dan vroeger. Die 
ontwikkeling zal waarschijnlijk 
nog doorzetten. Roemer Boog-
aard ziet ook dat de samenleving 
anders naar vrijwilligerswerk 
kijkt. “Vroeger was het vanzelf-
sprekend dat je ‘iets’ deed voor de 
medemens. Vaak ging dat via de 
kerk, de vakbond of de politieke 
partij waarbij je was aangesloten. 
Dat gevoel van vanzelfsprekend-
heid is tegenwoordig veel minder. 
Er is zo veel concurrentie op  
het gebied van vrijetijdsbeste-
ding. We werken veel, we willen 
sporten, cultuur, uit eten, stude-
ren. Vrijwilligers werk moet daar 
iets aan toevoegen of nut hebben 
voor jezelf.  De KNRM heeft 
gelukkig niets te klagen over 
belangstelling van vrijwilligers. 

Toch gebruiken we nu een digitaal 
systeem in de vorm van een app, 
waarmee opstappers per uur kun-
nen aangeven of ze beschikbaar 
zijn. Dat vermindert de druk op 
hen en het geeft de schipper van 
het reddingstation zicht op het 
aantal redders dat beschikbaar is.” 

meeDenken voor De lol
Tot nu toe heeft de KNRM  
positieve ervaringen met de 
bereidheid van mensen om iets 
te doen voor een ander. Roemer 
is optimistisch over de toe-
komst: “De KNRM heeft iets 
goeds te bieden. Het werk als 

roemer boogaarD over De ToekomsT van De knrm
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opstapper heeft zin, je helpt er 
andere mensen mee, en het geeft 
mogelijkheden om iets te leren, 
tot ontplooiing. Maar ook voor 
andere taken dan het reddingwerk 
willen we meer vrijwilligers met 
heel specifieke kennis en kunde 
op ander gebied inzetten.Wij 
kunnen vrijwilligers perspectief 
bieden, de mogelijkheid om mee 
te denken over verbetering van 
het werk. Meedenken over de 
organisatie is een deel van de lol. 
Met 1200 vrijwilligers hebben 
we allerlei disciplines in huis, van 
verpleegkundigen tot mensen 
die alles weten van social media, 
fondsenwerving of van ICT; op 

elk gebied willen we meer vrijwil-
ligers inzetten die een rol kunnen 
spelen in de ontwikkeling van  
de KNRM. Dat is goed voor de  
organisatie en werkt stimulerend.”

eigen boonTjes  
of neTwerk
Ook financieel is er het een en 
ander om over na te denken. 
De KNRM heeft gelukkig een 
enorme schare trouwe donateurs. 
Maar door de bankencrisis en de 
stijging van de kosten moet ook
de Redding Maatschappij op de 
kleintjes letten. “Dat hebben
we trouwens altijd gedaan; als 
je afhankelijk bent van donaties

denk je drie keer na voordat je 
het geld uitgeeft. Vanwege de 
schaarste van middelen en men-
sen is het meer dan ooit belang-
rijk om samen te werken met 
andere organisaties. We waren 
altijd een vrij gesloten organisa-
tie die haar eigen boontjes dopte. 
Dat is een karaktertrek die bij 
maritieme hulpverlening hoort.  
Maar dat is veranderd: we zijn 
een transparante organisatie  
met een groot maatschappelijk 
netwerk. En dan denk ik niet 
alleen aan voor de hand lig- 
gende partners als gemeenten  
of andere hulpverlenings- 
instanties, maar ook aan >>

“ we willen meer vrijwilligers 
inzeTTen Die een rol kunnen 
spelen in De onTwikkeling  
van De knrm”

De knrm heefT ieTs 
goeDs Te bieDen. heT 
werk als opsTapper 
heefT zin, je helpT 
er anDere mensen 
mee en heT geefT 
mogelijkheDen om 
ieTs Te leren.
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    watersportindustrie, bedrijfs- 
leven en de maritieme sector.  
Een goed voorbeeld is de ont-
wikkeling van de nieuwe red-
dingboot NH 1816. Daarbij 
werken we samen met scheeps-
bouwers, Technische Universiteit 
en ICT’ers. De kennis die we 
opdoen door het bouwen van 
deze reddingboot kunnen we weer 
verkopen. Zo verdienen we een  
deel van de ontwikkeling terug.”

prevenTie 
In hoeverre moet de KNRM  
nog steeds 24 uur per dag be-
schikbaar zijn? Roemer: “Een 
deel van onze toekomst ligt in 
preventie. We kunnen de nood-
zaak tot hulpverlening verkleinen 
door voorlichting. We hebben 
de kennis en vaardigheden om 
mensen te leren hoe ze pro-
blemen op het water kunnen 
voorkomen. Veiliger varen en 
recreëren moet voor iedereen 
vanzelfsprekend worden.” Het 
werk van de KNRM Lifeguards 
is voor een groot deel preventief. 
Deze dienstverlening willen  
we samen met reddingsbrigades 
graag verder uitbreiden. Door 
zwemmers en surfers in de gaten 
te houden en als dat nodig is 
tijdig te waarschuwen, voorko-
men de lifeguards gevaarlijke 
situaties. Om veilig varen door 
recreatievaarders te bevorderen 
sluit de KNRM een convenant 
met Varen doe je samen, een 
project van Stichting Recreatie 
Nederland, Rijkswaterstaat, de 
provincies en diverse maritieme 
organisaties. Roemer: “Net als  
de KNRM wil Varen doe je  
samen zorgen dat recreatievaart 
en beroepsvaart veilig en met  
oog voor elkaar op het water 
kunnen verkeren.” 

>>

ouD en nieuw
Roemer: “We prijzen ons geluk-
kig met onze trouwe achterban, 
zowel vrijwilligers als donateurs. 
Die blijven we koesteren. Ja, de 
KNRM wil groeien: in profes-
sionaliteit, in zichtbaarheid en in 
aantal donateurs. We zijn ambi-
tieus, maar we veranderen gelei-
delijk. We maken steeds meer 
gebruik van nieuwe middelen en 
andere communicatie, maar we 
doen de oude en beproefde mid-
delen niet weg. We willen laten 
zien wie we zijn, wat we doen en 
wat we daarvoor nodig hebben, 
met onze achterban als stevige 
basis. Die geeft ons stabiliteit 
bij onze geleidelijke verande-
ring. We zoeken evenwicht in 
onze ambities. Zo kunnen we 
onze – misschien wel ouder-
wetse – normen en waarden een 
volwaardige plaats geven in de 
moderne wereld. Zodat we over 
tien, over twintig en over dertig 
jaar nog steeds kunnen doen wat 
we moeten doen.” 

“ wij prijzen ons 
gelukkig meT onze 
Trouwe achTerban”

een reDDing in 2024
11 noVEMbER 2024, wind: 
Zw 6, watERtEMpERatUUR:
9° C, SEa StatE 4.
“In de branding in Noord-
wijk gaat Martijn, een goed 
getrainde kitesurfer, de uitda-
ging aan met de elementen. Na 
korte tijd komt hij na een sprong 
verkeerd terecht, raakt met zijn 
hoofd zijn plank en raakt bewus-
teloos. Onmiddellijk stuurt zijn 
killcord met bewegingssensor 
via zijn waterdichte smartphone 
een alarm naar de Kustwacht. 
Zijn reddingvest wordt door de 
sensoren automatisch geacti-
veerd, zodat Martijn veilig blijft 
drijven. Bij de Kustwacht is 
bekend wie de kitesurfer is, waar 
hij drijft en wie van zijn familie 
gewaarschuwd moet worden. 
Automatisch zijn precies die vier 
opstappers gealarmeerd die het 
dichtst in de buurt zijn

van reddingstation Noordwijk. 
Zij krijgen via hun smartphone 
alle noodzakelijke informatie. 
De motor van het Kusthulpver-
leningsvoertuig is op afstand 
al gestart en de gps-positie van 
Martijn staat al in de plotter van 
de tweepersoons Rescue Runner. 
Op het Casualty SAR-screen 
op de Rescue Runner staan de 
gegevens van Martijn. Lichaams-
temperatuur en hartslag zijn 
realtime beschikbaar. O ja, de 
vier redders zijn alle vier vrouw.”

De ogen van Roemer Boogaard 
glimmen terwijl hij het boven-
staande voordraagt: “Fantasie? 
Technisch kan het al en op ter- 
mijn is het waarschijnlijk ook 
nog betaalbaar. Het laat zien  
dat het reddingwerk gaat ver-
anderen en dat wij op de goede 
koers zitten.”

8 De reDDingbooT verslag 218



binnenvaarTschip  
in zwaar weer 
MaRkEn En EnkhUiZEn_31 
aUgUStUS 2012_wind n7_ 
inZEt REddingbotEn FRanS 
VERkadE, watERSpoRt En 
RiEn VERLoop
Op 31 augustus vertrekt binnen-
vrachtschip Bona Spes, geladen met 
670 ton grind, vanuit Amsterdam 
naar Lelystad. Elke golf water 
stroomt zo het ruim in, waardoor 
het schip zó diep komt te liggen dat 
de opvarenden het met de eigen 
pompcapaciteit niet kunnen bijhou-

den. Verschillende reddingstations 
worden gealarmeerd, waaronder 
station Marken en station Enkhui-
zen. De reddingboot Frans Verkade 
van station Marken is als eerste ter 
plaatse. Het bevindt zich dan 4 mijl 
zuid van Lelystad. Door de storm-
achtige noordenwind kracht 7 tot 
8 is de golfhoogte toegenomen tot 
ruim anderhalve meter. Het schip 
heeft moeite om de kop in de wind 
te houden, waardoor er steeds 
meer golven het ruim inrollen. “Wij 
van reddingstation Marken heb-
ben ter plaatse direct pompen op 

het schip geplaatst om instroming 
te voorkomen. We hebben twee 
opvarenden van de Bona Spes van 
boord gehaald, zodat alleen de 
schipper aan boord bleef”, aldus de 
schipper van Marken. 
Inmiddels zijn ook de reddingbo-
ten Watersport en Rien Verloop 
van KNRM-station Enkhuizen 
gearriveerd. Uit het logboek van 
de schipper van Enkhuizen: “De 
reddingboot Watersport maakt 
een sleepverbinding om het schip 
met de kop in de wind te houden. 
Inmiddels is ook het politievaartuig 

P87 ter plaatse en een schip van 
Rijkswaterstaat voor scheepvaartbe-
geleiding. Het KWC heeft inmid-
dels ook gelieerd station Zeevang 
gealarmeerd voor extra pomp-
capaciteit. Met vier pompen wordt 
geprobeerd het overkomende 
water voor te blijven, dit lukt maar 
met moeite. De lading grind raakt 
steeds meer verzadigd met water 
en het schip begint ook licht slagzij 
te maken. Het lijkt een verloren 
zaak totdat het binnenvaart-  
duwschip Northtrans zich meldt om  
te helpen.” De Northtrans biedt 

logboek aug sepT okT nov
dE MEESt aCtUELE REddingRappoRtEn Vindt U op www.knRM.nL

binnenvaarTschip  
in zwaar weer  
MaRkEn En EnkhUiZEn_31  
aUgUStUS 2012_wind n7_inZEt 
REddingbotEn FRanS VERkadE,  
watERSpoRt En RiEn VERLoop
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JacOLINE ZILvERENTaNT: 
‘tUURLiJk doEn diE MannEn 
hUn wERk, MaaR dat ZE 
Zo goEd VooR ME gEZoRgd 
hEbbEn, waaRdEER ik 
ZEER. ik Vond dat ik hEn 
dat MoESt VERtELLEn’  

wESt tERSChELLing_15 SEptEM- 
bER 2012_nw4_inZEt REddingboot 
aRiE ViSSER

“Het gaat wel weer …”, zegt Jacoline Zilveren-
tant uit Bilthoven, terwijl ze met een van  
pijn vertrokken gezicht aan de eettafel gaat 
zitten. Drie weken eerder was de zeekanoër 
door Terschellinger redders zwaar onderkoeld 
uit haar kano geplukt. “Ik weet er weinig  
meer van. Weet alleen nog dat een van die 
kerels al die tijd mijn hand vasthield.”

 

Jacoline maakte deel uit van een 16-koppige 
groep kanoërs die op zaterdag 15 september  
de oversteek wilde maken van Harlingen naar 
Vlieland, om op dat eiland aan een kanoweek 
deel te nemen. “Ik zag best een beetje op tegen 
die overtocht. Niet conditioneel, maar het idee 
dat je zo ver uit de kant raakt, hield mij bezig.” 
Al dan niet vanwege die spanning at ze voor 
aanvang van de tocht te weinig. “En tijdens  
het kanoën heb je eigenlijk geen gelegenheid  
om te eten.” Het tekort aan eten veroorzaakte  
een gevoel van zeeziekte en daarmee was de 
vicieuze cirkel een feit. “Omdat ik me niet  
lekker voelde, at en dronk ik niet meer.” 

Twee uur na de start laste de groep een rust-
pauze in. “Voor mij te laat”, concludeert Jacoline 
achteraf. “Ik kreeg het steeds kouder en mijn 
blikveld begon zich te vernauwen.” De groeps-
leider ondernam actie door Jacoline eerst op  
kop van de groep te zetten en toen dat ook  
niet hielp haar juist op sleep te nemen. “Dat  
laatste leek een uitkomst, maar omdat ik geen  
inspanning meer leverde, koelde ik nóg sneller 
af.” En op dat moment eindigen haar herinnerin-
gen en moet ze het verder hebben van verhalen 
van anderen. “Een van mijn maatjes kwam naast  
mij varen om te informeren hoe het ging en het 
leek wel of ik op die gelegenheid had gewacht. 
Ineens kreeg ik de kans in te storten. Ik viel om, 
boven op zijn kano. En zo ben ik al die tijd  
blijven liggen, hevig rillend …”  
De groep sloeg alarm en bij toeval bleek de  
reddingboot Arie Visser juist onderweg van  
Harlingen naar Terschelling. “Mijn kano lag  
ingeklemd tussen twee andere toen de red- 
dingboot arriveerde. Naar het schijnt heb ik  
nog mijn verbazing uitgesproken over de komst 
van een reddingboot. Blijkbaar was ik helemaal 
de weg kwijt. Wél weet ik nog dat ik uit mijn 
kano werd getrokken.” Eenmaal aan boord van 
de reddingboot werd Jacoline op een onder-
koelingsbrancard ingepakt en werd koers gezet 
richting Vlieland. “Een van mijn collegaatjes  

ging mee. Volgens haar ging de reis ‘als een 
speer’.” Het enige dat zij zelf nog weet, is  
dat haar hand al die tijd werd vastgehouden. 
Op Vlieland ging de Bilthovense over in een  
ambulance die haar naar het plaatselijke  
bejaardenhuis bracht. Daar werd zij met kleren  
en al onder een douche gezet en kwam ze  
langzaam weer op verhaal. “Toch bleef ik  
een soort zombie, óók toen ik opgewarmd  
en in droge kleren naar onze camping liep.” 
“Ik heb gewoon gevaren die week. En dat  
ging goed, met uitzondering van één grote  
paniekaanval in de branding. Ik had in mijn  
leven nog nooit zo hard geschreeuwd …”  
Pas toen ze een week na het incident thuis- 
kwam en in haar e-mail een foto onder ogen 
kreeg waarop zij duidelijk herkenbaar te zien  
was, knakte de sterke sportvrouw. “Ik werd 
enorm emotioneel en kreeg ’s nachts nacht- 
merries. Ik moet leren inzien dat dit verhaal  
over mij gaat. Dat kost moeite, maar het  
gaat steeds beter.” 
De mannen van de Arie Visser stuurde ze  
een bedankmail. “Tuurlijk doen die mannen  
hun werk, maar dat ze zo goed voor me  
gezorgd hebben, waardeer ik zeer. Ik vond  
dat ik hen dat moest vertellen. En daarnaast  
word ik natuurlijk donateur. Dat is wel het 
minste.”

achTeraf

Tekst: Edward Zwitser Beeld: Axel Schoevers
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      aan om lij te geven. Hierdoor 
wordt de zee dermate afgevlakt dat 
de golven minder het dek op slaan. 
Eindelijk kunnen de pompen hun 
werk doen en na een lange tijd is er 
voldoende water weggepompt om 
koers te zetten naar Lelystad. “Rond 
elf uur ligt het schip afgemeerd bij de 
Noordersluis in Lelystad en kunnen 
de pompen weer worden opge-
ruimd. Zonder de collegialiteit van 
de Northtrans was het waarschijnlijk 
heel anders afgelopen.”

reanimaTie TijDens  
regaTTarace
EnkhUiZEn_7 SEptEMbER 
2012_wind w4_inZEt  
REddingbotEn RiEn VERLoop  
En watERSpoRt
Op 7 september vindt er een Re-
gatta plaats op het IJsselmeer. Op 
een van de deelnemende jachten is 
iemand onwel geworden. Op het 
moment dat de organisatie met een 
rubberboot met AED ter plaatse 
komt, wordt er al gereanimeerd. 
Het reddingstation Enkhuizen wordt 
gealarmeerd en de reddingboot 
Rien Verloop vaart direct uit om 
assistentie te verlenen, terwijl de 
bemanning van de reddingboot 
Watersport bij het boothuis wacht 
op de ambulance. Uit het logboek: 
“Toen we ter plaatse kwamen, 
zijn twee van onze opstappers aan 
boord gegaan om de reanimatie 
over te nemen. Vijf minuten later 
waren ook onze collega’s ter plaatse 
om het ambulancepersoneel over te 
zetten. Het jacht is daarna op eigen 
kracht naar de Compagnieshaven 
gevaren. De havenmeester had na 
ons telefoontje de haven en de 
steiger vrijgemaakt, zodat we zo 
konden aanschieten.” In de haven 
wordt alles op alles gezet om het le-
ven van de 41-jarige man te redden, 
maar de hulp mag helaas niet meer 

baten. De overige bemanningsleden 
van het jacht worden in het boot-
huis opgevangen. 

DriemasTer  
maakT waTer
VLiELand En tERSChEL-
Ling_15 SEptEMbER 2012_
wind nw5_inZEt REdding-
botEn aRiE ViSSER, FRanS 
hogEwind En gRaaF Van 
byLandt 
De Arie Visser stond op het punt 
om met de bezoekende leden van 
de Raad van Toezicht het water 
op te gaan, toen een melding bin-
nenkwam van het bruinevlootschip 
Morgana. Deze charter met 28 pas-
sagiers aan boord maakte water. 
Het zijzwaard van het schip was 
bij het optrekken blijven hangen 
achter een rand, waardoor klinkna-
gels afgebroken waren en er water 
tussen de staalplaten naar binnen 
drong. De reddingboten Arie Visser, 
Frans Hogewind en de Graaf van 

Bylandt (Vlieland) voeren meteen 
uit. De Arie Visser arriveerde als 
eerste. Bergers ontfermden zich over 
de Morgana. De Arie Visser haalde 
de 28 passagiers van boord. Uit het 
logboek van de schipper: “De twee 
bemanningsleden bleven aan boord. 
De passagiers werden afgeleverd op 
Terschelling en vervolgens opgevan-
gen in het boothuis (met koffie). De 
Morgana kon worden leeggepompt 
en arriveerde later op eigen kracht 
in de haven van Terschelling. De 
groep doneerde 191 euro aan de 
KNRM.” 

rib-TochT sTranDT  
op De rassen
wEStkapELLE En bRESkEnS_ 
22 SEptEMbER 2012_wind n4_
inZEt REddingbotEn ChRiStiEn 
En StEUR
Als de reddingboot Christien van het 
reddingstation Breskens zich voor 
de vaste zaterdagmiddagoefening 
aanmeldt bij de Kustwacht, krijgt 

de bemanning meteen de vraag om 
koers te zetten naar de Geul van de 
Rassen. Daar zijn naar verluidt zes 
Rigid Inflatable Boats (RIB’s), met in 
totaal zo’n 50 personen aan boord, 
gestrand. Ook het reddingstation 
Westkapelle is gealarmeerd. Met de 
grootste spoed zetten beide red-
dingboten koers richting de Rassen 
in de monding van de Westerschel-
de. Eenmaal ter plaatse blijkt het om 
in totaal elf RIB’s te gaan, waarvan 
er nog twee vastzitten. Kort erna 
komt een daarvan al los. Van de 
laatste RIB hebben vijf opvarenden 
inmiddels de boot verlaten en pro-
beren met een sleeplijn de boot los 
te trekken. In de branding lukt dat 
niet en de opvarenden drijven af. De 
reddingboot Steur schiet te hulp en 
neemt de drenkelingen aan boord. 
Omdat enkelen licht onderkoeld 
zijn, worden de drenkelingen direct 
overgezet op reddingboot Christien. 
Uiteindelijk komt ook de laatste RIB 
los en kan reddingboot Steur 

rib-TochT sTranDT  
op De rassen
wEStkapELLE En 
bRESkEnS_22 SEptEMbER 
2012_wind n4_inZEt 
REddingbotEn ChRiStiEn  
En StEUR
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pers van de reddingboot Evert Floor 
meerdere malen contact met het 
Kustwachtcentrum. De Duitse man  
is vertrokken vanaf Strand Nulde  
en is  het viaduct nabij Harderwijk 
gepasseerd. Voor de reddingboot-
schipper is dit de aanwijzing om 
naar de waterskibaan op het Velu-
wemeer te varen. Hier begint het 
zoekwerk. Als ze halverwege de 
waterskibaan zijn, spotten ze in  
de rietkraag een zwaaiende man. 
Wanneer de opstappers de man 
aanspreken, zien ze dat hij kletsnat 
is, maar verder in goede gezond-
heid verkeert. Uit het logboek van 
de schipper: “Hij vertelde dat hij 
aan het vissen was en toen hij beet 
kreeg, tikte hij met zijn knie de 
gashendel aan. Door de plotselinge 
versnelling verloor hij het evenwicht 
en sloeg overboord. De speedboot 
voer zonder hem op hoge snelheid 
verder. Deze eindigde op de wal 
zonder verdere gewonden te ver-
oorzaken. De boot was total loss.  
Na opmaken van het reddingrap-

      van Westkapelle terug naar 
Westkapelle. Reddingboot Christien 
zet met veertien geredden koers 
naar Breskens. Alle RIB’s volgen in 
haar kielzog. Eenmaal in Breskens 
aangekomen wordt een persoon 
met rugklachten gelijk overgedragen 
aan de gereedstaande ambulance. 
De dertien kletsnatte personen 
worden opgevangen in de loods van 
Breskens Yacht Service, waar mede-
werkers van de jachtwerf ze gelijk 
voorzien van droge kleding. Na een 
check blijkt gelukkig dat iedereen 
in orde is. 

man overboorD,  
booT op hol!
ELbURg_23 SEptEMbER 2012_
wind nw3_inZEt REddingboot 
EVERt FLooR 
Reddingstation Elburg krijgt een 
verontrustende melding over een 
vermiste man, die overboord is ge-
vallen. Zijn positie is niet bekend  
en zijn boot vaart onbemand verder. 
Bij het uitvaren hebben de opstap-

port en een nieuwe donateur rijker 
retour boothuis gevaren.”

solozeiler overleDen
dEn oEVER_27 SEptEMbER 
2012_wind Zw2_inZEt REd-
dingboot Johanna MaRgaREta
Op 27 september kwam er bij sta-
tion Den Oever een melding binnen 
dat  een jacht in de problemen was 
op het IJsselmeer ter hoogte van 
het monument op de Afsluitdijk. 

Op het moment dat de reddingboot 
ter plaatse kwam, lag het jacht met 
gehesen zeil en fok tegen de dijk. 
Naast de boot dreef een opvarende 
aan een lifeline in het water. Een 
bemanningslid van de reddingboot 
stapte in het water en maakte de  
lifeline los van het schip. Het 
slachtoffer is vervolgens aan boord 
gehesen. Na korte tijd arriveerde 
de eveneens gealarmeerde redding-
helikopter.Samen met de redding-
bootbemanning van Hindeloopen 
is onderzocht  of er eventueel nog 
meer mensen aan boord waren. 
Uit het logboek aan boord bleek 
echter dat het slachtoffer deelnam 
aan een solozeilrace. De redding-
boot Johanna Margareta heeft het 
slachtoffer naar Den Oever over-
gebracht. Het zeiljacht is door de 
politieboot P49 meegenomen.

binnen Twee Dagen 
Twee keer branD  
aan boorD
StELLEndaM_8 En 10 oktobER 
2012_wind VaR_inZEt REdding-
botEn antoinEttE En koop-
ManSdank En nEELtJE StRUiJS 
In één jaar twee keer moeten uitruk-
ken voor een brand aan boord is 
een zeldzaamheid bij de KNRM. Het 
overkomt reddingstation Stellendam 

binnen Twee Dagen  
Twee keer branD aan boorD
StELLEndaM_8 En 10 oktobER 2012_wind 
VaR_inZEt REddingbotEn antoinEttE En 
koopManSdank En nEELtJE StRUiJS 
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begin oktober echter twee keer in 
twee dagen. De eerste keer gaat 
het om een vissersbootje op open 
zee. Als de bemanningsleden van de 
Antoinette bij het brandende bootje 
aankomen, zijn de drie opvarenden 
al uit het water gehaald door een 
groot containerschip. Ondertussen 
is een marineschip druk bezig met 
blussen. Ook de reddingboot van 
Neeltje Jans arriveert ter plaatse. 
Van beide reddingboten wordt een 
opstapper overgezet op het con-
tainerschip, zodat zij zich kunnen 
ontfermen over de drie slachtof-
fers, die uiteindelijk per helikopter 
naar Rotterdam vervoerd worden. 
Ondertussen is de brand niet onder 
controle te krijgen. Uit het logboek 
van de schipper van de Antoinette: 
“Doordat we veel water in het 
bootje moesten blazen om het uit te 
krijgen, is het bootje uiteindelijk ge-
zonken.” Twee dagen daarna krijgt 
Stellendam opnieuw een melding 
van een brand aan boord. Deze keer 
gaat het om een bootje in de bin-
nenhaven. Uit het logboek van de 
schipper: “Aangekomen besloten, 
omdat de brand zo groot was, de 
reddingboot Antoinette er ook bij 
te halen, zodat die een schuimlaag 
kan leggen op de brand. Het bootje 
geblust met schuim, zodat de vlam-

men er af waren. De reddingboot 
Neeltje Struijs  heeft het bootje op 
sleep genomen en de Antoinette is 
erbij gebleven om te blijven blussen. 
In de haven het bootje afgemeerd 
en overgedragen aan de brandweer, 
die het nablussen heeft gedaan.”

vrouw waaiT van pier
wiJk aan ZEE_27 oktobER 
2012_wind no4_inZEt khV  
En REddingboot donatEUR
Een wandeling op de Noordpier bij 
Velsen-Noord is bij slecht weer of 
hoge golven niet zonder gevaar.  
Op 27 oktober zijn de weersom-
standigheden zodanig dat de gol-
ven over de pier slaan. Een vrouw 
die op de kop van de pier staat 
denkt twee surfers in nood te zien 
en slaat hiervoor alarm. Tijdens het 
telefoongesprek wordt zij door  
een golf van de pier geslagen en  
belandt tussen de grote betonblok-
ken. Zij kan daar met geen moge-
lijkheid zelf tussenuit komen. De 
twee surfers, waarvan zij dacht dat 
ze in nood waren, horen haar hulp-
geroep en zwemmen naar de pier 
om de vrouw te helpen. Eenmaal  
op de pier beschermen zij de ge-
wonde vrouw tegen het overspoe-
lend water, door hun surfplanken 
naast haar te houden. De redding-

boot en het kusthulpverleningsvoer-
tuig van Wijk aan Zee komen ook 
ter plaatse, waar leden van de IJmui-
der Reddingsbrigade zich inmiddels 
ook over het slachtoffer hebben 
ontfermd. Door het overslaande 
water kan de ambulance niet verder 
de Noordpier op. Het kusthulpver-
leningsvoertuig rijdt daarom verder 
om de vrouw op te halen. Uit het 
logboek van de schipper: “Het 
slachtoffer oogde zeer bleek, had 
het erg koud en gaf aan overal pijn 
te hebben. Het slachtoffer is in een 
foliedeken gewikkeld, de onderkoe-
lingsbrancard werd gereedgemaakt 
en het slachtoffer is daarin gelegd. 
Daarna in de kuipbrancard gelegd, 
een extra deken over haar heen 
gedrapeerd en vervolgens het KHV 
ingeschoven. Tijdens het terugrij-
den wordt de truck twee keer door 
golven overspoeld, maar komt 
veilig bij de ambulance.” De schip-
per noemt in zijn rapport nogmaals 

de bijzonder goede samenwerking 
tussen reddingsbrigade, KNRM en 
ambulance. Maar de grootste waar-
dering gaat uit naar de twee surfers 
die haar uit het water en tussen de 
blokken hebben gered. 

hoogbejaarDe per-
sonen na 48 uur  
gereD van vasTgelopen  
moTorbooT
bLaRiCUM/hUiZEn_27 okto-
bER 2012_wind no2_inZEt 
bLaRiCUM 1 En nikoLaaS 
wiJSEnbEEk
De reddingboot uit Blaricum treft 
rond 14.00 uur op het Gooimeer  
bij Naarden twee hoogbejaarde  
personen aan op een vastgelopen 
motorboot. De opvarenden, een 
82-jarige man en 75-jarige vrouw, 
zijn twee dagen daarvoor vertrok-
ken uit Muiden. Onderweg naar de 
haven van Huizen zijn zij in het don-
ker vastgelopen op een ondiepte >>
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tERSChELLing En SChiERMonnikoog_
25 noVEMbER 2012_wind VaR9_ 
inZEt REddingbotEn aRiE ViSSER  
En koning wiLLEM i

Op het moment dat Henk Huizinga (55) op 
Schiermonnikoog zijn verhaal doet, vertrekken 
de reddingboten van Scheveningen en Hoek 
van Holland naar de locatie waar een dag 
eerder bij een aanvaring elf zeelui de dood 
vonden. “Die jongens gaan nu doen wat wij 
op 25 november ook deden: uitvaren terwijl  
er niets meer te redden valt.” 

Ten tijde van het gesprek waait het stevig, maar 
het is níets in vergelijking met de omstandigheden 
waaronder Henk en zijn maten naar zee moesten. 
“Het was boos weer die zondag”, zegt Huizinga, 
nog zichtbaar onder de indruk. “Ik was bij mijn 
schoonouders toen de pieper ging. Mijn schoonva-
der heeft zelf lang op de reddingboot gevaren, maar 
gesproken werd er niet. ‘Het wordt een lange!’, 
was het enige dat ik nog riep, voordat ik rennend 
het huis verliet. Toen wij met de bemanning naar 
de steiger reden, wisten we alleen dat het bar weer 
was (uitschieters tot 10 Bft), dat de duisternis aan het 

intreden was en dat het een zoekactie zou worden.” 
Terwijl in het stuurhuis de laatste losse inventaris 
stormvast werd gezet, begon aan boord van de 
reddingboot Koning Willem I de informatie binnen 
te stromen. Er waren twee bemanningsleden van 
een vrachtschip overboord geslagen. Geen overle-
vingspakken, alleen reddingvesten. Huizinga staart 
in de lege ruimte. “Vanaf dat moment wisten we 
dat de kans op redding verkeken was. Het binnen-
brengen van stoffelijke overschotten werd voor ons  
het hoogst haalbare.” Toch werd de reis (van een 
slordige 100 kilometer!) door niemand ter discussie 
gesteld. “Je probeert wat je kan voor de nabestaan-
den. Dus gewoon gaan!” Dat ‘gewoon’ betekende 
dit keer echter wel dat de reddingboot in duisternis 
het zeegat uit moest, terwijl er tien meter hoge 
zeeën liepen. “Gert Jan, onze schipper, zat aan het 
roer. Hij heeft geen moment zicht naar voren gehad. 
De reddingboot werd constant bedolven onder mu-
ren van water. De opstappers aan weerszijden van 
de schipper moesten hem bijpraten en waarschuwen 
voor aankomende brekers. Dat werkte goed, maar 
toch hebben we een paar beste dreunen gehad.” 
De zeven eilanders hadden het slechtste deel van 
de reis gehad toen de Koning Willem I vlak bij de 
grote scheepvaartroute aan voortstuwing verloor. 
“De kracht was eraf. Hierop is Gert Jan door een luik 

naar beneden gegaan. Terwijl hij benedendeks was, 
vloog in één klap alle elektriciteit eruit. Communica-
tie, navigatie, verlichting, alles was weg!” Huizinga 
weerspreekt met klem dat er op dat moment paniek 
uitbrak onder de bemanningsleden, zoals dat in de 
NRC werd gemeld. “Was geen sprake van. Wij heb-
ben ons geen moment onveilig gevoeld; wel onge-
makkelijk ...” De schipper besloot, na het probleem 
gedeeltelijk te hebben opgelost, om terug te keren 
naar Schiermonnikoog. De reddingboot Arie Visser 
van Terschelling, die naar dezelfde positie onderweg 
was, kreeg van de Kustwacht eveneens opdracht om 
terug te keren. “De Kustwacht vond het onverant-
woord dat wij nóg meer risico’s zouden nemen, ter-
wijl er ver op zee geen levens meer te redden waren.”  
Voor de zee uit keerde de Koning Willem I terug naar 
de steiger, alwaar de bemanning rond 19.30 uur door 
de volledige plaatselijke commissie werd opgewacht. 
“Onze secretaris en oud-machinist Theo Kooy is res-
tauranthouder. Hij had voor ons een grote pan snert 
meegenomen. En terwijl wij de actie nabespraken, 
dook Kooy onderdeks op zoek naar het euvel van de 
storing.” Terugkijkend op de ‘memorabel zware reis’ 
kan Huizinga zichzelf en zijn medebemanningsleden 
niets verwijten. “We hebben ons best gedaan. En 
toch frustreert het dat we hebben moeten stoppen. 
Stoppen en redders gaan immers niet samen.”    

REDDER HENK HuIZINga: 
‘wE wiStEn dat dE kanS 
op REdding VERkEkEn waS. 
hEt binnEnbREngEn Van 
StoFFELiJkE oVERSChottEn 
wERd hEt hoogSt haaLbaRE’

achTeraf
Tekst: Edward Zwitser Beeld: Ruben Meijerink
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     buiten de doorgaande route.  
Ondanks enkele verwoede pogin-
gen is het hen bijna twee dagen 
lang niet gelukt de aandacht te 
trekken van passerende schepen. 
Aan boord is ook geen verwar-
ming, voedsel en water. Het echt-
paar heeft water gedronken uit 
het Gooimeer tegen de dorst. De 
man en vrouw worden door de 
reddingboot uit Blaricum vervoerd 
naar Huizen, waar zij opgevangen 
worden in het boothuis van de 
KNRM. De twee zijn geschrokken, 
maar maken het naar omstandig-
heden goed. De motorboot, die 
ook nog water blijkt te maken, 
is geborgen door de KNRM uit 
Huizen.

meDische evacuaTie 
vanaf zanDzuiger
bLaRiCUM En hUiZEn_1 no-
VEMbER 2012_windZ3_inZEt 
REddingbotEn bLaRiCUM-1 
En nikoLaaS wiJSEnbEEk
Donderdagmiddag even na half  
drie worden de reddingboten uit 
Blaricum en Huizen gealarmeerd 
voor een medische evacuatie. Aan 
boord van een werkschip op het 
Gooimeer, ter hoogte van eiland 
de Schel, heeft een man door on-
bekende oorzaak letsel aan zijn 
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meDische evacuaTie 
vanaf zanDzuiger
bLaRiCUM En hUiZEn_1 
noVEMbER 2012_windZ3_
inZEt REddingbotEn 
bLaRiCUM-1 En niko-
LaaS wiJSEnbEEk

hulpverlening knrm raDio meDische DiensT

jichT Door rauwe vis
De schipper van een grote hektrawler kampt ineens 
met een pijnlijke, rode grote teen. De RMD-arts 
vermoedt een jichtaanval en behandelt hem met de 
aangewezen medicatie. De schipper meldt een paar 
weken later aan de RMD dat de diagnose juist was. 
Hij had een dag eerder drie grote hompen zalm en 
een stuk of tien rauwe haringen gegeten. Daardoor 
was zijn urinezuurspiegel verhoogd, wat een aanval 
van jicht uitlokte.
 
suikerklonTjes
Een opvarende van een viskotter belt met de vraag 
of een reddingboot hem kan ophalen van zijn 
schip, 20 mijl uit de kust bij Scheveningen. Hij 
voelt zich niet lekker en heeft een bloedsuiker van 
3. De RMD-arts ziet meer heil in een paar suiker-
klontjes en een boterham dan in de inzet van een 
reddingboot.

arm gebroken
Bij flinke zeegang (Z/ZW 8-9) zijn aan boord 
van een vrachtschip twee matrozen ten val 
gekomen. Een van hen heeft vermoedelijk een 

gebroken bovenarm, de ander heeft mogelijk 
gebroken wervels. Beiden worden door de red-
dingboot van boord gehaald en overgedragen 
aan de ambulance op de kade. In het ziekenhuis 
blijkt de een inderdaad een gebroken bovenarm 
te hebben en te moeten worden geopereerd, de 
andere man had gelukkig slechts een gebroken 
rib en wat kneuzingen. 

roesTDeelTje
Een opvarende van een vrachtschip in de mon-
ding van de Orinoco heeft bij het afbikken van 
verf een roestdeeltje in het oog gekregen. Op de 
meegestuurde digitale foto is duidelijk te zien dat 
het deeltje zich in het hoornvlies heeft genesteld. 
Met behulp van instructies van de RMD-arts lukt 
het de eerste stuurman om het oog te verdoven en 
het deeltje met een dubbelgeslagen stukje nylon-
draad te verwijderen. 

geheimschrifT
Een kapitein heeft een van zijn bemanningsleden 
in een haven in Italië naar de dokter moeten 
sturen voor een medische behandeling. Hij krijgt 
het medisch rapport terug met nadere instruc-
ties, maar daar wordt niemand wijs uit. Ook de 
RMD-arts kan het niet ontcijferen. Geadviseerd 
wordt om via de scheepsagent de dokter om een 
beter leesbaar rapport te vragen.

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:

been opgelopen. De man wordt 
door zijn collega’s uit het water 
gehaald, waarna de schipper van 
het schip 112 belt. De redding-
boot Blaricum-1 spoedt zich naar 
de zandzuiger, evenals de red-
dingboot Nikolaas Wijsenbeek van 
station Huizen, die ambulance- 
personeel aan boord heeft ge- 
nomen. Het lukt de bemanning 
van de reddingboten samen  
met het ambulancepersoneel 
de man te stabilliseren en klaar 
te maken voor transport. Het 
slachtoffer wordt met behulp 
van de Nikolaas Wijsenbeek naar 
de haven van Huizen gebracht, 
waarna hij met de gereedstaande 
ambulance naar het ziekenhuis 
gebracht wordt.

>>
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De komende twintig jaar zullen 
de boten uit de Arie Visserklasse, 
de huidige zware jongens van de 
KNRM, een voor een worden ver-
vangen door de NH 1816-klasse, 
vernoemd naar verzekeraar de 
Noordhollandsche van 1816, 
wiens goededoelenstichting de 
aanschaf van een nieuw type 
reddingboot financiert. Een 
compleet nieuw type zelfs, want 
het ontwerp van de NH 1816 
borduurt niet voort op de Arie 
Visser, zegt Sjoerd Jan Ribberink, 
projectmanager High Speed Craft 

bij Damen Shipyards in Gorin-
chem. Damen ontwikkelde de 
NH 1816 in samenwerking met 
de KNRM, architect De Vries 
Lentsch en de TU Delft. “De Arie 
Visser heeft een romp die lijkt op 
een grote surfplank met een ronde 
kop, terwijl de NH 1816 een 
scherpe romp en een bijlvormige 
boeg heeft”, zegt Sjoerd Jan. 

brekers onTwijken 
Die typische rompvorm zorgt 
ervoor dat de boot minder zware 
klappen op het water maakt  

dan de Arie Visser, aldus  
Leendert Langbroek, lid van  
de projectgroep NH 1816,  
jarenlang schipper op de Koos  
van Wessel van station IJmuiden, 
en beoogd schipper van de  
NH 1816. “De boot snijdt  
beter door het water dan de  
Arie Visser en de G-krachten  
worden 45 procent minder. 
Bovendien accelereert de NH 
1816 beter, waardoor hij wend-
baarder is als je brekers wilt 
ontwijken op een ruwe zee.”
Daarnaast zijn het kunststof 

stuurhuis en de aluminium romp   
met een tussenlaag van rubber aan 
elkaar verbonden. Daardoor heeft 
de bemanning minder last van 
trillingen, en van lawaai, want dat 
gaat omlaag van circa 90 decibel 
naar ongeveer 75. “Daardoor 
kunnen we weer met elkaar praten 
zonder headset, wat ook minder 
vermoeiend is”, zegt Leendert.

overzichTelijk
Andere verschillen met de  
Arie Visser zijn de betere onder-
houdsmogelijkheden (meer 

booT van De ToekomsT
het duurt nog driekwart jaar voor hij te water gaat. maar afgelopen december 
werd gestart met de bouw van het toekomstige paradepaardje van de knrm. 
De nh 1816, de eerste boot én naamgever van een nieuwe klasse redding- 
boten, zal het leven van opstappers aan boord makkelijker maken, en veiliger.  
het spectaculaire ontwerp is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven.
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ruimte in de machinekamer), 
airconditioning (in de zomer  
kan het stuurhuis in een broei- 
kas veranderen) en de ergono-
mische opstelling van de beeld-
schermen. Daar zijn er maar  
vijf van, en alle apparatuur  
en communicatiemiddelen 
kunnen ermee bediend worden. 
Leendert: “Op de Arie Visser  
hebben we een veelvoud aan 
apparatuur. Dit is veel over- 
zichtelijker. Samenvattend  
kun je zeggen dat alles op de  
NH 1816 erop gericht is om  

de arbeidsomstandigheden  
optimaal te maken.”

voorTrekkersrol
Hij voegt eraan toe: “Ik keek wel 
eens om me heen als we de haven 
uitliepen en zag dat iedereen met 
de apparatuur en schermen bezig 
was. Alleen de stuurman keek 
naar buiten. Nu alles geïntegreerd 
is kunnen we de aandacht weer 
naar buiten richten. Want daar 
komt het gevaar vandaan.”
Afgelopen december is gestart 
met het op maat snijden van de 

aluminium onderdelen van de 
NH 1816 op een werf in Polen, 
aan wie Damen Shipyards dat 
deel van het proces heeft uitbe-
steed. In april komt het casco 
naar Gorinchem, waar Damen 
het schip af zal bouwen. In 
oktober staat de eerste proefvaart 
van het nieuwe paradepaardje 
gepland. De eerste NH 1816 
is een prototype en zal door de 
KNRM uitvoerig getest worden 
in dezelfde zware omstandighe-
den waarin ook de Arie Visser al 
jaren zijn diensten heeft bewezen. 

De beoogde kwaliteiten van de 
NH 1816 hebben internatio-
naal de aandacht getrokken. Er 
is interesse uit Nieuw-Zeeland, 
Canada, Singapore, China en 
Maleisië. Het heeft er daarom alle 
schijn van dat de KNRM in het 
wereldwijde reddingwezen een 
voortrekkersrol zal vervullen. >>
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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.

reDDingbooT nh 1816
sterke punten van de nh 1816 zijn de manoeuvreerbaar-
heid bij hoge en lage snelheden en het grotere comfort 
voor de bemanning. maar de nieuwe reddingboot heeft 
meer in zijn mars.
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saTellieTonTvanger
De meterslange ‘middengolfsprieten’ zijn overbodig geworden.  
De communicatie verloopt via satellieten. Dankzij de grotere band-
breedte kan bijvoorbeeld de Kustwacht rechtstreeks kaarten van 
zoekgebieden ‘projecteren’ op de beeldschermen.

kunsTsTof sTuurhuis
20% lichter dan aluminium. Het stuurhuis staat ‘los’ van de romp, 
met rubberen dempers ertussen. Dit vermindert het lawaai en de 
trillingen aanzienlijk. Bij extreme bewegingen treedt een
verankeringsmechanisme in werking.

Drenkelingenklep
Met een kantelbare klep
kunnen de opstappers
drenkelingen makkelijk
aan boord halen.

uiTschuifvinnen
De uitschuifbare vinnen maken, mits er voldoende 
water onder de kiel is, het snijden op de golven bijna 
onmogelijk. Om de wendbaarheid te vergroten kun-
nen de vinnen tijdens het manoeuvreren worden 
ingetrokken.



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

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.
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voyage DaTa recorDing
Ofwel het vastleggen van de gegevens 
van een actie. Hiermee kunnen red-
dingsoperaties gereconstrueerd wor-
den in een simulator, die de opleiding 
van vrijwilligers ondersteunt.

semi-bijlboeg
Door deze rompvorm worden de G-krachten 
met 45% verminderd. Door de semi-bijlboeg
versnelt de NH 1816 in een lineaire lijn, waar 
de romp van de Arie Visser boven de 25 kno-
pen opeens uit het water ‘jumpt’. De NH 1816 
accelereert daardoor beter.

geïnTegreerDe brug
Alle apparatuur en communicatiesystemen worden bediend 
via vijf 17-inch beeldschermen. Roerganger, communicator 
en navigator kiezen uit ECDIS of radar of een combinatie 
daarvan. Electronic Chart Display Information System is
een navigatiesysteem met elektronische zeekaarten.

aanDrijving
Twee motoren en twee waterjets vormen 
de aandrijving. Water wordt opgezogen, 
de druk ervan verhoogd en met enorme 
kracht uit de straalbuizen geperst. De 
motorkamers zijn ruimer voor extra 
gemak tijdens onderhoud. 



meDemblik
anDijk

medemblik en 
andijk hadden 
beide een zelf-
standig, particulier, 
reddingstation. 
sinds vorige zomer 
werken ze als één 
station met twee 
uitruklocaties 
onder de knrm-
vlag. “we trekken 
nu van begin tot 
eind samen op.”
Tekst: Annemarie Bergfeld

Beeld: Marijke Kodden

Elke dinsdagavond treffen de 
bemanningsleden, vijftien man-
nen en één vrouw, van redding-
boot �t Span in Andijk elkaar in 
het bemanningsverblijf op de 
jachthaven. Na afloop van de 
wekelijkse oefening scharen ze 
zich rond de lange houten tafel die 
oprichter Joop de Jonge eigenhan-
dig voor ‘zijn jongens’ timmerde. 
Met uitzicht op het IJsselmeer, 
een biertje of cola erbij, evalueren 
ze de oefening, passeren eerdere 
reddingsacties nog eens de revue 

of wordt er gewoon gekletst over 
wat zich voordoet. Zo doen ze 
dat al sinds de oprichting van het 
station in 1987. Toch is er sinds 
kort iets veranderd: van een zelf-
standig station is Andijk vorig jaar 
juli overgegaan naar de KNRM. 
Samen met Rescue Medemblik, 
in 1998 ook uit een particulier 
initiatief voortgekomen, vormen 
ze nu KNRM-station Medem-
blik: één station met twee uitruk-
locaties. In het supermoderne, 
drijvende bemanningsverblijf 

annex boothuis van Medemblik 
(4,2 mijl verder, op een prachtige 
plek tussen de historische panden 
aan de Oosterhaven) vertellen 
schipper Hans Brouwer van 
Andijk en operationeel leider en 
oud-schipper Broos Docter van 
Medemblik wat de overstap naar 
de KNRM voor hen betekende.

gezonDe rivaliTeiT
“Een nieuwe boot bijvoorbeeld”, 
lacht Hans Brouwer. “We varen nu 
nog met een tien jaar oude Delta, 

op bezoek in meDemblik-anDijk
samen De klus klaren

>>
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broos DocTer:
‘ we hebben 
aansluiTing bij De 
knrm aangevraagD 
vanwege De 
professionaliTeiT’ 

>>
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     maar we krijgen binnenkort net 
als Medemblik een reddingboot 
van de Nikolaas-klasse. Ik kan 
niet wachten tot �ie er is. En een 
AED, een dieselpomp, zuurstof, 
een hogedrukreiniger, de mooi-
ste spullen worden naar binnen 
geschoven.” Al die spullen zijn fan-
tastisch en de mannen worden er 
oprecht blij van, maar die vormen 
niet de belangrijkste reden voor de 
overstap. “We hebben aansluiting 
bij de KNRM aangevraagd van-
wege de professionaliteit”, vervolgt 
Hans. “De naam KNRM staat 
voor een bepaalde kwaliteitsnorm, 
waar we graag bij wilden horen.”
Broos: “We waren dan wel twee 
aparte reddingstations, maar we 
oefenden al regelmatig gezamen-
lijk en bij reddingen werkten 
we natuurlijk ook goed samen. 
Hoewel ik eerlijk moet zeggen 
dat er ook wel concurrentiegevoe-
lens speelden. Nou ja, noem het 
gezonde rivaliteit. Je wilde toch 
altijd allebei graag de eerste zijn en 
de klus klaren. Dat gevoel zijn we 
kwijt. Nu trekken we van begin 
tot eind samen op.” In 2012 was 
dat overigens een recordaantal 
keren: 54, tegen in andere jaren 
gemiddeld 40 keer. 

nooDvuurwerk
Voor de opstappers en tijdens 
de acties op het water is er in de 
praktijk niet veel veranderd. De 
meeste wijzigingen zijn achter 
de schermen voelbaar. Hans: 
“Het werd voor ons bestuur 
bijvoorbeeld steeds moeilijker om 
subsidies binnen te krijgen. Daar 
zijn we nu van verlost. Een groot 
voordeel is ook de cursussen die de 
KNRM voor alle opstappers orga-
niseert. Dat gaat van Marcom-B 
tot EHBO en van Vaarbewijs I en 
II tot radarwaarnemer.” Broos: “Ik 
ben jaloers op al die opleidingen 
die mijn negentien mannen en ene 
vrouw mogen doen. Dat had ik 
ook wel gewild.” Broos heeft nog 
meer voordelen paraat: “De regel-
geving wordt steeds ingewikkelder, 
het kost moeite om dat allemaal 
zelf uit te vogelen. En naast meer 
financiële ruimte hebben we nu 
ook meer technische begeleiding.” 
Aan de andere kant moeten beide 
mannen er nog wel aan wennen 
dat de lijnen langer zijn. Hans: 
“Als ik voorheen een nieuw pak 
nodig had, dan gaf ik dat bij het 
bestuur aan en ging ik het halen. 
Nu moet je een verzoek indienen 
bij het hoofdkantoor en afwachten 

wanneer het geleverd wordt.” 
Broos herkent dit, maar zegt: 
“Het is ook wel heel lekker dat 
ik hier binnenloop en zie dat 
een nieuwe voorraad noodvuur-
werk is afgeleverd, nog voordat 
ik had bedacht dat het aan 
vervanging toe was.”

popelen
Nog meer voordelen? Nade-
len? De mannen zijn het eens: 
eigenlijk alleen maar voordelen, 
want de KNRM staat voor 
professionaliteit en kwaliteit. 
“En,” voegt Broos toe, “we heb-
ben straks twee dezelfde boten. 
Beide bemanningen zijn dan 
volledig uitwisselbaar.” Net als 
Hans kijken ook de Andijker 
opstappers reikhalzend uit 
naar de komst van de nieuwe 
reddingboot. Hoewel ook 
die een kleine keerzijde heeft. 
Hans: “Op de Delta passen zes 
bemanningsleden, de Nikolaas-
klasse heeft maar vier plaatsen. 
Bij elke uitruk staat iedereen te 
popelen om mee te gaan. Ik zal 
straks vaker opstappers moeten 
teleurstellen. Gelukkig oefenen 
we elke dinsdag. Tegelijk met 
Medemblik.” 

>>

‘ik ben jaloers op al Die opleiDingen Die mijn 
negenTien mannen en ene vrouw mogen Doen. 
DaT haD ik ook wel gewilD’ 
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in veilige haven neelTje jans

aDviezen van  
johannes posT:
•  Zorg voor een goed geïnstal-

leerde marifoon.
• Volg de weersvoorspellingen.
•  Ken de ligging van geulen, 

banken en betonning.
•  Kijk uit naar oostkardinaal 

‘Caisson’; die ligt op een hard 
obstakel.

•  Zorg voor brandstoffilters en 
genoeg brandstof.

•  Houd voldoende afstand tot  
de veiligheidslijn voor de kering.

De monding van de oosterschelde 
is ingewikkeld vaarwater. het getij 
spoelt er door een stelsel van banken 
en geulen en dwars in de weg ligt 
de stormvloedkering. johannes post, 
schipper van knrm-station neeltje  
jans, legt uit hoe je hier veilig vaart.
Tekst: Michiel Scholtes  Beeld: KNRM

een fuik voor 
De oosTerschelDe

neelTje
jans

“Knelpunten?” Schipper Johannes 
kijkt vanuit boothuis Wim Klem 
over ‘zijn’ zeegebied. “Man, het is 
prachtig varen hier: duinen, vogels, 
bruinvissen, zeehonden, noem 
maar op. We hebben drie diepe 
betonde geulen van en naar zee: 
Geul van de Banjaard, Roompot 
en Westgat/Oude Roompot. Die 
worden druk bevaren en natuurlijk 
gaat dat meestal probleemloos. 
Maar we zijn meestal lagerwal, bij 
veel wind tegen tij staat hier een 
rotzee. En ja, we hebben knelpun-
ten: een doolhof van zandbanken 
en de stormvloedkering.
Met vloed rijst het water 3 tot 4 
meter en zie je geen ondieptes. 
Menigeen vaart hier dan ook alsof 
het altijd diep genoeg is. Maar 
bij laagwater kun je mijlenver 
pootjebaden en op sommige plek-
ken kun je voetballen, zo droog. 
Laatst hadden we hier een kapitaal 

motorjacht dat ondanks moderne 
navigatieapparatuur vastliep op de 
Zeehondenplaat voor Schouwen, 
mijlen van de betonde geul. Je 
vraagt: wat deed u hier in vredes-
naam? Dan hoor je: we wisten niet 
dat het hier zo ondiep was. Die 
hadden dus geen benul van kaart 
of tij.”

zegen en vloek
En de stormvloedkering? Dat is 
toch een geruststellende naam. 
Johannes moet lachen.
“Ja, voor landrotten. Op zee 
duwt de vloed met kracht naar 
die kering, op de Oosterschelde 
de eb. Drijvende veiligheidslij-
nen voorkomen dat boten onder 
de ophaalbare schuiven worden 
getrokken. Die lijnen zijn een 
zegen en een vloek: ze houden 
boten tegen, maar jaarlijks raken 
heel wat slachtoffers erin verstrikt. 
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Beluister de 
marifoonweer-
berichten op
kanaal 23 of 83

Volg de diepe,  
betonde geulen  
(Roompot onverlicht)

Blijf oost van  
oostkardinaal Caisson 
(1.3m).

Blijf weg bij de drijvende 
veiligheidslijnen voor de 
Stormvloedkering

Die zijn zich dan niet bewust 
van de dwarsstroom of hadden 
motorpech, waardoor ze in zo’n 
veiligheidslijn belanden. Daar 
hebben we veel werk aan. We 
vliegen er met de Koopmansdank 
en de Fred naartoe, Fred vecht die 
lijn vrij en Koopmansdank sleept 
de pechvogel in veiligheid. 
Maar afgelopen maart spoelde 
er een visbootje overheen. Eén 
sportvisser zag kans op zo’n schuif 
te springen, de ander spoelde met 
bootje en al door de kering. Het 
bootje zonk, de man klampte 
zich op de Oosterschelde vast aan 
een boei, flink onderkoeld, daar 
hebben wij hem gered. Het loopt 
helaas wel eens minder goed af.”

bewusTworDing
Hoe voorkom je zulke ongeluk-
ken? Johannes weet wel raad. 
“Voorbereiding! Een schipper 
die hier tussen de groene OR11 
en de rode OR12 doorvaart en 
meteen op de Hompels strandt, 
heeft zich vooraf niet in de 
betonning verdiept. Bestudeer de 
kaart. Zet voor vertrek een route 
door diep water in de plotter. 
Neem reservefilters mee, tank 
genoeg voor de geplande tocht. 
En houd de weerberichten bij. 
Ook als je naar de Oosterschelde 
bent geschut, daar loeren dezelfde 
gevaren. Ik heb goed contact 
met de Zeeuwse georganiseerde 
sportvisserij. Die werkt mee aan 
bewustwording, de leden hebben 
hun spullen doorgaans op orde. 
Maar sommige mensen onder-
schatten de zee. Als je ze dan ver 
buitengaats ophaalt, vinden ze 
dat heel gewoon. Ze geven je een 
hand en dat is het dan. Ik hoop 
maar dat we de volgende keer 
weer op tijd bij ze zullen zijn.”
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fanmail & klachTen
De redactie behoudt zich het recht voor brieven en mails in te korten

Besten,

Ik word er niet vrolijk va
n dat u zich 

heeft laten verleiden een donatie 

te accepteren
 van Oranje Casino. Los van de vraag of O

ranje Casino bin-

nen de grenzen van de Nederlandse wet opereert, i
s het internetgok-

wezen een bedrijfstak met een reputatie die ik
 niet graag ve

rbonden 

zie aan een zo nette instelling als de KNRM. 

Met vriendelijke groet,

S.B. uit Den Haag

Beste mensen van de KNRM,

Op 23 oktober waren we vertrokken uit de stadshaven van Veere. We bedach-ten dat het wel eens leuk zou zijn tussen het eiland en de Arneplaat door te varen. Bij de Goudplaat ging het mis. Aan de grond en goed ook. Op zich was er weinig aan de hand, we waren niet in levensgevaar, de boot lag in stil water. De zon scheen … Dan voel je je wel bezwaard om de Kust-wacht te bellen. In minder dan een halfuur was reddingboot De Meerval aanwezig, die ons schuintrok zodat we los konden komen. We zetten onze reis voort met enige vertraging en een ervaring rijker. Rest ons de mensen van Veere zeer hartelijk te bedanken. Bij onze bestelling van kerstkaarten en een kalender hebben we het bedrag (  24,-) aangevuld met een extra kerstgift van  76,- tot 100,-

Vriendelijke groeten,
J. en S. R. uit Zwijndrecht

Beste redactie,
Altijd lees ik De Reddingboot met veel aandacht. Deze keer werd mijn aandacht getrokken door het Achteraf-verhaal van Ruud Koelman (oktober 2012). Hieruit blijkt eens te meer dat de KNRM haar reddings-acties op een professionele wijze uitvoert en dat de redders zich onzelfzuchtig in bestwel gevaarlijke omstandigheden begeven om mensen in nood te helpen. Toch heb ik me over dit specifieke verhaal verbaasd. Met name de zinsnede ‘De weersver-wachtingen waren goed. Acht beaufort, afnemend’ begrijp ik niet! Met een dergelijk vooruitzicht heb je naar mijn mening niets te zoeken op zee. Wat ik mis in dit verhaal is een noot van de redactie met betrekking tot de interpretatie van dit weerbericht en de beslissing van de schipper om de haven te verlaten en zich willens en wetens bloot te stellen aan het toch wel zware weer. Niet zozeer om de schipper te ‘beleren’ maar eerder om andere watersporters bewust te maken.

Hartelijke groet, R. W.

Het klopt dat de KNRM giften ontvangt van Oranje Casino. De KNRM heeft 

zorgvuldig onderzocht wat de status van dit bedrijf is. De uitkomsten van 

het onderzoek zijn voor de KNRM geen beletsel gebleken om een schen-

king met naamgeving van een reddingboot te accepteren. In 2010 werd 

dat reddingboot Oranje voor reddingstation Veere; in het eerste kwartaal 

van dit jaar zal Oranje Casino de KNRM wederom een reddingboot schen-

ken. Ik hoop u hiermee naar genoegen te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet,

R.A. Boogaard

directeur

Hartelijk dank voor uw kritische beschouwing. Het is onze stelregel dat we in De Reddingboot geen oor-deel vellen over oorzaken of gebeurtenissen die ten grondslag liggen aan hulpverleningen en reddingen. In heel veel gevallen kun je achteraf de conclusie trekken dat iemand verkeerd heeft gehandeld of in-schattingsfouten gemaakt heeft. Maar ook de meest ervaren zeilers maken inschattingsfouten. Gelukkig is ook daarvoor het vangnet van de KNRM en worden we gesteund door watersporters zoals u, die dat be-seffen. Met onze neutrale verslaggeving werpen we geen blokkades op voor geredden om hun verhaal te doen, zodat anderen ervan kunnen leren.
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De groTe 
beurT

alle boten van de knrm worden iedere drie jaar grondig nagekeken in de werkplaats in 
ijmuiden. onlangs was het de beurt aan de veronica uit harlingen. monteur ed van noordt 
haalde haar op en bracht haar weer terug.

De Veronica, een boot uit 
de Atlantic 75-klasse, wordt 

in Harlingen uit het water 
gehesen door vrijwilliger Gerard 

Pont. Tijdens het meerjaarlijks 
onderhoud krijgt het station 

een andere boot uit dezelfde 
klasse in bruikleen.

Op de achtergrond ‘kijkt’ de 
andere boot van station Harlingen 
‘toe’. Deze is getooid met de 
intrigerende naam Wiecher  
en Jap Visser-Politiek.

Deze keer gaat de Veronica niet 
het boothuis in, maar de weg op.

Tekst: Floris Dogterom 
 
Beeld: Ruben Meijerink

1

2

3

>>
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Monteur Ed van Noordt zet de Veronica 
goed vast op de trailer achter de 

vrachtwagen. Daarna gaat hij door naar 
station Lemmer om nog een  

andere boot op te halen.

Via de Afsluitdijk op weg naar IJmuiden, langs het beeld van de steenzetter. 
Op de vrachtwagen de boot uit Lemmer, op de aanhanger de Veronica.

De hijsspruit wordt bevestigd aan het hijsoog van de 
Veronica. De hijsspruit is op maat gemaakt. Daardoor  
hangt de boot mooi recht.

Met op de achtergrond het hoofdkantoor 
wordt de Veronica de werkplaats in IJmuiden 
binnengereden voor een onderhoudsbeurt 
die een dikke maand zal duren.

De boot was volgens Ed in goede staat. “We vonden 
geen buitensporige dingen. Wel heeft hij een nieuwe 
zool gekregen, een soort beschermende plakstrip  
van kunststof. Hoewel we de strip tegenwoordig  
niet meer erop plakken, maar erop spuiten.”

4

5

6

7
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“Na de proefvaart strippen we 
de boot compleet”, zegt Ed. “Als 
we schimmel vinden, spuiten we 
dat weg met een hogedrukspuit. 
Daarna kan de boot in de loods, 

bij kamertemperatuur, lekker 
uitdampen en droog worden.”

Ed: “Soms doen we een MaMo, een materiaalmodificatie, 
bijvoorbeeld een extra lamp op alle boten van deze klasse. 
Dan wordt de boot dus zwaarder. Dat houden we allemaal 
bij in een document.”

Monteurs van de werkplaats in 
IJmuiden maken voor en na de 
onderhoudsbeurt een proefvaart.

De sleeptros is nog goed. Het touw wordt 
andersom opgerold, zodat de komende jaren 
vooral de andere kant gebruikt wordt.

De Veronica is terug in Harlingen, 
helemaal tiptop in orde. 

Zowel bij binnenkomst als na afloop wordt de boot gewogen. 
Ed: “We vergelijken het resultaat met de vorige weging. Als hij 
een stuk zwaarder is, kan er een verborgen lek zijn.”

8

9
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Adres KNRM 
Postbus 434,  
1970 AK  IJmuiden
Haringkade 2, 1976 CP  IJmuiden
0255-548454
www.knrm.nl

Bankrelaties Nederland
ING: rek.nr. 26363
IBAN: NL40 INGB0000026363
BIC: INGBNL2A
Rabobank: rek.nr. 37.35.46.181
IBAN: NL27 Rabo 0373 546181
BIC: RABONL2U

Kamer van Koophandel
Inschrijfnummer 411 99789
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informaTie
www.knrm.nl

De stichting Koninklijke Nederlandse Redding 
Maatschappij (KNRM) redt mensen op zee en  
op het ruime binnenwater in Nederland.  

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

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

wilT u De knrm sTeunen? 

gifTen 
Wilt u de KNRM steunen met een extra gift? Bel dan  
met ons hoofdkantoor in IJmuiden 0255-548454 of  
kijk op www.knrm.nl onder ‘steun ons’.

schenken en nalaTen 
U kunt de KNRM ook opnemen in uw testament, naast 
familieleden en andere personen en instellingen.  
Neem voor vragen contact op met mevrouw Cora Bartels  
of de heer Cees Prins via 0255-548454 of kijk op  
www.knrm.nl onder ‘steun ons’.

TwiTTer
Volg het laatste nieuws van de KNRM op Twitter: @knrm

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

pinTeresT
Kijk voor meer informatie en vooral veel foto’s op ons digitale  
prikbord op http://pinterest.com/knrmsearescue/

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.
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reDDer aan heT werk

“Ik ben in Andijk opgegroeid en heb altijd affiniteit gehad met het water. Toen ik na mijn  
studie weer op het dorp terugkeerde, wilde ik me, naast mijn werk, ook verder maatschap-

pelijk nuttig maken. Ik twijfelde tussen de brandweer en de KNRM. De brandweer wilde  
mij niet hebben omdat ik destijds een dorp verderop werkte. Bij de KNRM was ik wel  

welkom. Voor hen bleek het ook geen probleem dat ik tot kwart over 3 niet oproep-
baar ben – op dat tijdstip gaan de kinderen naar huis. Wel heb ik altijd de pieper  
aanstaan, ook in de klas, want ik wil graag weten wat er speelt. De kinderen vinden  
het geweldig als hij afgaat en roepen: ‘Ga maar juf!’ Maar dat kan natuurlijk niet.  
Door mij en mijn pieper zijn ze erg betrokken bij het reddingwerk. Ik vertel er regel-  

matig over en ik probeer ieder jaar een excursie naar het station te organiseren.  
Tijdens de vele vakanties in het onderwijs  ben ik vaak wel beschikbaar  

voor oproepen, net als na schooltijd en in het weekend.”

‘ik ben leerkrachT én reDDer’

Tekst: Floris Dogterom 

Beeld: Marijke Kodden

Naam: Mirjam Uittendijk • Leeftijd: 28 Beroep: leerkracht en intern begeleider basisonderwijs • Reddingstation: Medemblik, locatie Andijk


