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Dhr. E. Lagerweij, Bunnik, € 500 (80ste verjaardag) * Dhr. M. Plugg, Zoetermeer, € 145 (overlijden) * Dhr. F.L.A. Bloot,  Den Haag, € 250 (afscheid werk) * Dhr P. Wouterse, Amersfoort, € 1.600 (sponsorkorting lasklus pakkendroger) * Dhr. B.R. Wissekerke, Ouddorp, € 825 Dhr. en mw.  
H. Beekman, Ugchelen, € 550 (40-jarig huwelijksfeest) * Dhr. T. Meester, Bennekom, € 500 (85ste verjaardag)  * J. Kuipers,   Coevorden,  € 575 (95ste verjaardag) * Paris MoU on Port State Control,  Den Haag, € 220 (i.p.v. kerstpakketten) * Mw.G.J. van de Velde, Ouddorp ,  € 1.745  (afscheid als 
burgemeester) * Dhr. B. Cornelis, Huizen, € 700 (70ste verjaardag) * Mw. G. van der Boom, Amersfoort, € 300  (65ste    verjaardag) * Dhr. T. Augustijn, Hoofddorp,  € 175 (afscheid werk) * Dhr. J.G. Doekes, Bloemendaal, € 40 * Dhr. A.S. de Lange, Heelsum, € 245  (90ste verjaardag) * ZangVer. 
Crescendo, Hoek van Holland,  € 200 (opheffen koor) * De heer en mevrouw S. Mars, Schagerbrug, € 286 (40-jarig   huwelijksfeest) * Rabobank Nederland, Utrecht, € 500 * Vroon BV, Breskens,  € 2.500 (uitsparing kerstkaarten) * Scheepsreparatiebedrijf Lauwersoog, Lauwersoog 
(reddingboot Koning Willem 1 mocht kosteloos op de helling) * Dhr. P. Tienpont, Ouwerkerk,  € 1.100 (90ste verjaar    dag) * Dhr. Y. Dejaeghere, Hombeek-Mechelen,  € 3.840 (afscheidsfeest) * ABAB Groep B.V., Tilburg, € 5.000 (opbrengst kerstpakkettenactie) 

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

Loffelijke initiatieven

BEDANKT

Stichting NH 1816 wint 
Gouden Wimpel KNRM
Op de openingsdag van Boot Holland reikte de KNRM de Gouden 
Wimpel 2012 uit aan de goededoelenstichting van de verzekerings-
maatschappij Noordhollandsche van 1816. Deze stichting doneerde  
in 2008 anderhalf miljoen euro, bestemd voor de ontwikkeling van  
een nieuwe reddingbootklasse. Toen dat enorme bedrag recent  
onvoldoende bleek te zijn, verhoogde de stichting de bijdrage met  
een aanvullende schenking. De Zilveren Wimpel ging naar Vierdaagse-
loper Onno Borgeld en de Bronzen Wimpel kwam in handen van Frits 
Wester. De wimpels zijn een blijk van waardering voor partijen die 
zich belangeloos inzetten voor de KNRM. De KNRM bepaalde de  
shortlist van genomineerden en een groep van bijna 15.000 donateurs 
én de ruim 1.100 KNRM-vrijwilligers kozen uiteindelijk de winnaar. 

Bekijk De 
Reddingboot 
met layar
Enkele pagina’s van deze 
editie van De Reddingboot 
zijn verrijkt met digitale 
extra’s, zoals foto’s  
en filmpjes. 
U kunt ze bekijken met de layar-app 

op uw smartphone of tablet. Deze 

is te downloaden in de app store of 

via Google Play. Scan vervolgens de 

pagina (dus niet alleen het layar-logo) 

met uw smartphone of tablet en de 

filmpjes of fotoseries verschijnen  

vanzelf op uw beeldscherm.  

De digitale extra’s zijn te vinden  

op pagina’s met een layar-logo. 

Dit is een voor-
beeld. Zo staat 
het op de betref-
fende pagina’s.
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Dhr. E. Lagerweij, Bunnik, € 500 (80ste verjaardag) * Dhr. M. Plugg, Zoetermeer, € 145 (overlijden) * Dhr. F.L.A. Bloot,  Den Haag, € 250 (afscheid werk) * Dhr P. Wouterse, Amersfoort, € 1.600 (sponsorkorting lasklus pakkendroger) * Dhr. B.R. Wissekerke, Ouddorp, € 825 Dhr. en mw.  
H. Beekman, Ugchelen, € 550 (40-jarig huwelijksfeest) * Dhr. T. Meester, Bennekom, € 500 (85ste verjaardag)  * J. Kuipers,   Coevorden,  € 575 (95ste verjaardag) * Paris MoU on Port State Control,  Den Haag, € 220 (i.p.v. kerstpakketten) * Mw.G.J. van de Velde, Ouddorp ,  € 1.745  (afscheid als 
burgemeester) * Dhr. B. Cornelis, Huizen, € 700 (70ste verjaardag) * Mw. G. van der Boom, Amersfoort, € 300  (65ste    verjaardag) * Dhr. T. Augustijn, Hoofddorp,  € 175 (afscheid werk) * Dhr. J.G. Doekes, Bloemendaal, € 40 * Dhr. A.S. de Lange, Heelsum, € 245  (90ste verjaardag) * ZangVer. 
Crescendo, Hoek van Holland,  € 200 (opheffen koor) * De heer en mevrouw S. Mars, Schagerbrug, € 286 (40-jarig   huwelijksfeest) * Rabobank Nederland, Utrecht, € 500 * Vroon BV, Breskens,  € 2.500 (uitsparing kerstkaarten) * Scheepsreparatiebedrijf Lauwersoog, Lauwersoog 
(reddingboot Koning Willem 1 mocht kosteloos op de helling) * Dhr. P. Tienpont, Ouwerkerk,  € 1.100 (90ste verjaar    dag) * Dhr. Y. Dejaeghere, Hombeek-Mechelen,  € 3.840 (afscheidsfeest) * ABAB Groep B.V., Tilburg, € 5.000 (opbrengst kerstpakkettenactie) 

Goede reclame

Dank aan Koning Dorus 
en De Blauwe Zeeridders

Het nieuwe KNRM-station  

Medemblik ging afgelopen  

zomer tijdens Reddingboot-

dag officieel van start. Om het 

nieuwe station meteen goed 

voor de dag te laten komen had 

opstapper Jaap Docter, die in 

het dagelijks leven ontwerper is 

bij een reclamebureau, speciale 

spandoeken en reclameborden 

gemaakt. Zijn werkgever De 

Groot Reclame droeg daar  

graag een steentje aan bij. Jaap:  

“We mochten alle materialen  

tegen inkoopprijs afnemen.  

Het is fijn dat mijn werkgever  

op deze manier mijn werk voor 

de KNRM ondersteunt!” 

Ze vernoemde haar beide bedrijven 
naar zeehelden en is gevestigd in 
Den Helder. Sinds een paar jaar 
doneert eigenaar Mieke van Twillert 
aan de KNRM. “Ik houd net als de 
KNRM van een no-nonsenseaanpak.”
Een aantal jaren geleden startte 
Mieke van Twillert haar eigen bureau 
in personeelsadvies en coaching 
genaamd Koning Dorus. Deze roei-
redder redde tussen 1872 en 1910 

meer dan vijfhonderd schipbreuke-
lingen. Inmiddels is ze een tweede 
bedrijf gestart in rouwbegeleiding 
voor kinderen, De Blauwe Zeerid-
ders. “Met mijn werk kan ik veel voor 
mensen betekenen. De KNRM redt 
letterlijk mensenlevens. Daar wil ik 
graag een financiële bijdrage aan 
leveren”, aldus Van Twillert, die dit 
jaar € 1.000 schonk. 

Meer dan duizend Nederlandse redders hebben de afgelopen 

dertig jaar hun opleiding bij de KRNM afgerond bij het Mari-

time Rescue Institute aan de ruige Schotse kust van Stoneha-

ven. Die achtdaagse cursus was een soort meesterproef voor 

onze opstappers; een intensieve training onder uitdagende 

omstandigheden. Tegelijkertijd werd er een groep gesmeed 

die waardering had voor elkaars kennis en vaardigheden.  

En vaak groeiden er vriendschappen voor het leven. 

In december werd Stonehaven getroffen door een heftige 

storm, waarbij een deel van het materiaal van het MRI 

verloren ging. Dat betekende de nekslag voor deze nonprofit-

organisatie die het toch al moeilijk had.

Na meer dan dertig jaar opleidingen verzorgd te hebben voor 

internationale zeevarenden, redders en offshore-werkers 

moest het MRI zichzelf opheffen. De KNRM moet dus op  

zoek naar een andere plek waar onze mannen hun opleiding 

kunnen afronden. Om afscheid te nemen van het MRI ben ik 

naar Stonehaven gegaan, na afloop van de laatste cursus die 

de Schotten voor acht opstappers van de KNRM organiseer-

den. Als blijk van vriendschap en waardering is de zilveren 

legmedaille van de KNRM aan de MRI toegekend.  

De KNRM kreeg als afscheidscadeau een traditionele whisky-

kelk, een quaich, met een mooie fles whisky. In de Schotse 

traditie hebben de aanwezige KNRM’ers samen met de Schot-

ten de quaich geledigd. Een emotioneel en waardig afscheid.  

De vriendschapsbanden blijven: ‘We’ll tak a cup o’ kindness 

yet, for auld lang syne.’ 

Afscheid

Roemer Boogaard

Directeur KNRM

‘For auld lang syne’

Roemer Boogaard
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Varen doe  
je samenDe KNRM organiseert bijeenkomsten over schenken en nalaten, waar een  

regionale notaris al uw vragen persoonlijk beantwoordt. Bij het opstellen  

van uw testament moet u nadenken over vragen als ‘Wat zijn mijn wensen?’. 

De KNRM heeft veel ervaring met testamenten en helpt u graag uw vragen 

te beantwoorden. Meer informatie vindt u op www.knrm.nl/nalatenschap  

of in de brochure die u kunt aanvragen via info@knrm.nl. 

Nalaten en schenken

Met een goede voorbereiding kan veel leed voorkomen  
worden. De campagne Varen Doe Je Samen is erop gericht  
om watersporters zo goed mogelijk voorbereid op pad te laten 
gaan. De nieuwe veiligheidscampagne is een aanvulling op 
het in 2008 getekende Varen Doe Je Samen (VDJS)-programma 
en behandelt de thema’s veilig, duurzaam en plezierig varen. 
Onderwerpen die daar bij passen zijn o.a.: 
snelvaren, ’s nachts varen, varen in slecht 
weer en nautische borden en seinen. 
Behalve bestaande convenantpartners, 
zoals Rijkswaterstaat, alle provincies, 
HISWA Vereniging, Watersportverbond 
en ANWB,  doen aan de nieuwe cam-
pagne mee: KNRM, Nederlands Platform 
voor Waterrecreatie, Reddingsbrigade 
Nederland, Sportvisserij Nederland,  
Unie van Waterschappen en Waternet.

KNRM journaal

De bijeenkomsten zijn vrij  

toegankelijk en geheel vrijblij-

vend. U kunt zich aanmelden  

bij Cora Bartels of Cees Prins 

via 0255 54 84 54 of op 

info@knrm.nl. De bijeen- 

komsten vinden plaats op:

• 22 april in Rozendaal (GE)

• 27 mei in Hoek van Holland.
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Een keer per jaar organiseert 
de Yachtclub Seaport Ymuiden 
de Ronde om Noord-Holland, 
van Muiden naar IJmuiden. De 
organisatie verraste de KNRM 
met een donatie van € 1690 aan 
statiegeld van niet ingeleverde 
startnummers. Schipper Ton 
Haasnoot van de IJmuider  
Reddingboot nam de cheque  
in ontvangst.

Klaar voor 
de start?

Leden van de Yachtclub Seaport Ymuiden, mevrouw R. Timmerman e n de heer G. Spijker, overhandigen de cheque aan 

schipper Ton Haasnoot.
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De bouw van de reddingboot werd 

voor een groot deel bekostigd door 

de stichting Vrienden van ’t Span. 

Mede daarom draagt de nieuwe boot 

dezelfde naam als de huidige boot:  

‘t Span. Deze naam verwijst naar een 

ondiepte voor de kust van Andijk.   

Andijk is sinds 1 juli 2012 onderdeel 

van het KNRM-reddingstation Medem-

blik. KNRM Medemblik is ontstaan uit 

de twee gelieerde stations Reddings-

brigade ‘t Span uit Andijk en Rescue 

Medemblik. De locatie Andijk heeft  

24 actieve vrijwilligers in zowel 

varende  als walfuncties. De nieuwe 

reddingboot ’t Span is na Huizen,  

Dordrecht, Veere, Elburg, Neeltje Jans, 

Medemblik en een reserveboot de 

achtste boot van het type Nikolaas. 

Deze 9-meterboten zijn specifiek 

bestemd voor hulpverlening en red-

dingen op het ruime binnenwater. 

Het nieuwste reddingstation 
Lelystad is naar verwachting na 
de zomer operationeel inzetbaar. 
Tijdens Reddingbootdag kunnen 
geïnteresseerden alvast een 
bezoekje brengen.

De Lelystadse vrijwilligers zijn al volop aan 
het trainen. Komende maanden ronden ze  
de opleiding af met een Search and Rescue 

(SAR)-training. Cruciaal zijn natuurlijk de 
trainingen op het water. Met een reserve- 
reddingboot zijn de vaartrainingen dit 
voorjaar gestart. Ondertussen worden  
de voorbereidingen getroffen voor  
de bouw van een drijvend boothuis. 

Waarom dit nieuwe station? 
Uit onderzoek door de KNRM bleek dat er  
aan de oostkant van het Markermeer een  
reddingstation nodig is. Het is een druk 

bevaren water met veel watersport en de 
scheepvaartroute Amsterdam-Lemmer. Voor 
omringende reddingstations is het lastig dit 
SAR-gebied binnen de zelfopgelegde presta-
tienorm te bereiken. In 2011 kreeg de KNRM 
de vraag van de gemeente Lelystad om daar 
een station te vestigen. Inmiddels zijn er 
ongeveer dertig vrijwilligers aangetrokken, 
zowel bemanning, mensen voor de walploeg 
als leden voor de Plaatselijke Commissie.

KNRM Medemblik, locatie Andijk, heeft een nieuwe 
reddingboot van het type Nikolaas.

De redders van de KNRM krijgen in de loop van het jaar allemaal 
een nieuw overlevingspak. Het nieuwe pak, met ingebouwd red-
dingvest, combineert de bestaande beschermende kwaliteiten 
met een veel betere warmtehuishouding en een groter draag-
comfort. Alle pakken worden op maat geleverd door Survival-One.

Nieuwe look

9-meterboot voor Andijk

Lelystad in opleiding

Boot van het type Nikolaas

2

5

6

3 7

8

9

4

Type Johannes Frederik

Type Valentijn

Type Harder

Type Atlantic

Type Avon

Type Float 500Type Nikolaas

Type Arie Visser

Type Unimog Type Ginaf

1
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Samen in actie! 
Kom naar Nationale Reddingbootdag 
op 27 april! Traditiegetrouw openen de 
reddingstations van de KNRM in het voorjaar 
een keer hun deuren om iedereen te laten zien 
hoe zij werken. Vaartochtjes op de reddingboot, 
een rondleiding door het boothuis, een goed 
gesprek met een redder, informatieve filmpjes, 
een lekker gebakken visje; alles halen de 
reddingstations uit de kast om het bezoekers 
naar de zin te maken. 

Dank, dank, dank
Donateurs hebben zich vaak enorm vindingrijk 
getoond in het bedenken van acties om ons te helpen. 
Wij kunnen niet genoeg benadrukken hoe blij we zijn 
met alle steun die we ontvangen!

 

Mijnactie.knrm.nl 
Onze redders komen graag voor 

u in actie als dat nodig is. Komt u 

ook in actie voor hen? Wij kunnen 

niet zonder u! Bedenk een manier 

om geld in te zamelen voor de 

KNRM en plaats uw actie op  

mijnactie.knrm.nl. Zo kunt u op 

een gemakkelijke manier veel 

mensen aanmoedigen een bij-

drage te leveren. Denk aan spor-

tieve activiteiten (een bike-run-

bike, de Vierdaagse voor de KNRM, 

een sponsorloop op school), een 

verjaardag waarvoor u eigenlijk 

geen cadeau hoeft, een jubileum 

of een actie op uw werk. 

… meer foto’s
Na 15 mei is de fotowedstrijd  

nog niet afgelopen. Blijf uw  

mooiste KNRM-foto’s insturen  

tot 11 november en maak  

opnieuw kans op leuke prijzen! 

Even lachen!
Het wordt al bijna een traditie: 

de fotowedstrijd tijdens Redding-

bootdag. Deze keer staat hij in het 

teken van het thema ACTIE!  

Breng de mooiste acties in beeld 

en zet de foto vóór 15 mei 2013 op 

knrm.nl/fotowedstrijd.knrm.nl. 

Wie weet staat uw foto in De  

Reddingboot van juli 2013.

 
Help ons redden 
De KNRM kan op allerlei gebieden 

versterking gebruiken. Van het 

varen op reddingboten tot het 

beheren van bunkerbootjes. Wilt 

u actief worden voor de KNRM? 

Meld u aan bij info@knrm.nl of 

kijk op www.knrm.nl/werken  

hoe u zich kunt inzetten voor  

de KNRM. 

Drie, twee, een … actie!
Heeft u een leuk filmpje gemaakt 

tijdens Reddingbootdag? Zet  

het op YouTube en laat anderen 

meegenieten. Gebruik in uw titel 

wel de volgende zoekwoorden: 

KNRM, Reddingbootdag 2013 of  

de hashtags #knrm en #rbd2013. 

Graag veel bezoek 
Reddingbootdag is er vooral 

voor de donateurs; als dank voor 

de steun die zij de KRNM geven. 

Maar wij willen graag nieuwe 

donateurs werven om ook in de 

toekomst te kunnen zorgen voor 

veiligheid op het water. Nodig 

dus gerust familie en vrienden 

uit om mee te gaan naar onze 

open dag. Zij zijn meer dan 

welkom!

27 april

Schrijf het in

je agenda!reddingbootdag
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Bekijk hier een filmpje en het  
programma van Reddingbootdag 
op het reddingstation van uw 
keuze. Alle informatie staat ook 
op www.reddingbootdag.nl 

 

Social media
Binnen uw sociale netwerken  

kunt u aandacht vragen voor onze 

landelijke open dag.

Wat kunt u zoal doen? In uw bericht-

jes een link plaatsen naar de web-

sites http://reddingbootdag.nl en 

http://www.krnm.nl/fotowedstrijd.

Vertel uw volgers op Twitter over 

Reddingbootdag 2013. Plaats er een 

link naar een van onze websites/

social media bij en gebruik hashtags:

•  De hashtag van Reddingbootdag  

is #RBD2013.

•  De hashtag voor de fotowedstrijd  

is #knrmactie.

Bij de berichten is het slim om 

ook #knrm toe te voegen en de 

#plaatsnaam waar je reddingstation 

gevestigd is. Zo laat je ook twitteraars 

uit jouw plaats weten dat er een 

evenement in de buurt is.

Boarding pass
Bij deze Reddingboot treft  

u een boardingpass. Op  

vertoon van deze pas kan  

je tijdens reddingbootdag 

meevaren op een redding-

boot, of indien verhinderd, 

iemand anders een vaar-

tocht aanbieden. 
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De ruim 25 voordeelbedrijven zijn de 
KNRM aangeboden door Yacht Card, 
een voordeelpas waarmee bij ruim 
450 bedrijven kan worden geprofi-
teerd van duizenden exclusieve voor-
delen, speciaal voor de watersporter. 
Uit dat totaalaanbod zijn ruim 25 
voordeelbedrijven ‘gekopieerd’ naar 
de KNRM-donateurspas. “Waarbij we 
bij de selectie van de aanbiedingen 
ook rekening hebben gehouden 
met donateurs die géén waterspor-
ter zijn”, aldus Henk van Egmond, 
directeur van Yacht Card. Zo zijn er 
bijvoorbeeld ook hotels en restau-
rants in het pakket opgenomen. 

Aanbod bekijken 
De voordelen die aan de donateurs-
pas zijn verbonden, zijn terug te 
vinden op www.yachtcard.nl/knrm.  
Daarbij moet gezegd dat de dona-
teurspas niet technisch geladen is, 
maar dat de voordelen bij de deel- 
nemende bedrijven uitsluitend 
gelden op vertoon van de pas.  
Omgekeerd geven de bedrijven  
door middel van een duidelijke  
sticker blijk van hun medewerking. 

Nog meer voordeel 
Voor de donateur die niet bij ruim 25, 
maar bij meer dan 450 voordeelbe-

drijven wil genieten van voordelen, 
bestaat de kans om de officiële Yacht 
Card tegen een zeer gereduceerd 
tarief aan te schaffen. Van Egmond 
daarover: “Ik ben zelf ook al jaren 
Redder aan de wal. Mijn collega-
donateurs betalen geen € 24,95, maar 
slechts € 10 voor de complete Yacht 
Card.” En voor € 5 extra is het mogelijk 
een persoonlijke kaart te maken met 
een eigen foto. 
 

Kortingscode
Dat voordeel kan worden verzilverd 
door naar www.yachtcard.nl te gaan 
en te klikken op Bestel Yacht Card.  
In de bestelprocedure dient bij 
stap 3 de kortingscode DONATEUR 
ingevuld te worden. “En van dat tien-
tje doneren wij vervolgens weer € 2  
aan de KNRM”, lacht Van Egmond. 

Bij deze bedrijven krijgt u korting met uw donateurspas

De KNRM-donateurspas is sinds kort méér dan uit-
sluitend een aantoonbaar bewijs van structurele 
steun aan de KNRM. De pas biedt ook voordeel bij 
ruim 25 ondernemingen. “Niet dat de Redders aan de 
wal daarom hebben gevraagd, hoor”, zegt Jolan van 
den Broek van de KNRM. “Het is simpelweg een ge-
baar van waardering naar al die trouwe supporters.” 

Korting met pas
Nu veel voordeel bij ruim 25 bedrijven
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LOGBOEK                    dec | jan | feb 

DIVErSE STATIONS_13-15 DECEMBEr 
2012_INZET rEDDINGBOTEN BEUrSPlEIN 5, 
FrANCINE KrOESEN, ZAlM, JOKE  
DIJKSTrA EN KOEN OBErMAN 

Op de bres voor  
Johannes/Johanna



Dubbele onder-
beenbreuk  
NEElTJE JANS_1 JANUArI 
2013_WIND ZW6_INZET rED-
DINGBOOT KOOPMANSDANK

Het nieuwe jaar is nog geen dag 
oud als de piepers bij de beman-
ning van reddingstation Neeltje 
Jans afgaan: medevac (medische 
evacuatie, red.), prio 1. Op de Yogi, 
een multifunctioneel werkschip, 
is een verbindingsstuk van een 
ankerketting losgeschoten, waar-
door twee opvarenden bekneld 
zijn geraakt. De Koopmansdank 
is in een halfuur ter plaatse. 
Opstapper Lennard Klap en twee 
man ambulancepersoneel stap-

Tweets

@MoniqueStaal1 Negatieve be-
richten over @KNRM , helemaal 
onterecht, hebben er alles aan 
gedaan!! #topvrijwillgers voor 
mens & dier #groteinzet24/7!!

@Dierenbescherming: Wat  
verschrikkelijk jammer: Redding 
#bultrug niet mogelijk http://
ow.ly/g5T4Y @ecomaretexel en  
 @KNRM hebben alles geprobeerd.

@Mariëtte 86: Echt diep respect 
voor alle medewerkers van de  
@KNRM !!! Ondanks dat alle hoop 
bijna vervlogen is, toch nog een 
reddingspoging!!! #bultrug

@peijenalan  Vrijwilligers laten 
hun dagelijks werk vallen om te 
proberen een van de mooiste 
dieren op aarde te redden. Ben 
een trotse donateur!

@HedzerFaber: Wat een wen- 
dingen: bultrug bevrijdt zich, 
weer vast, ten dode opgeschre-
ven, leeft toch nog, kan niet  
meer geholpen, nu toch reddings-
poging! 

@Ecomare-Texel: Het is nu te don-
ker, morgen gaan we terug naar de 
bultrug. Hopelijk loopt het goed af.

@KNRM Levende bultrug gestrand 
op Razende Bol: In de ochtend 
wordt vanuit de lucht de 12 meter 
lange bultrug gesignaleerd. http://
bit.ly/U7qjiN Sluiten

Sidny van Zon van de Francine 
Kroesen: “Hij raakte in paniek en 
sloeg met z’n staart, dat wil je 
niet weten. Dat zijn gigantische 
klappen, die een mens kunnen 
doden.” Op YouTube zijn indruk-
wekkende beelden van de actie 
te zien, die werd bijgelicht door 
de helikopter van de Kustwacht. 
Alle pogingen om het enorme dier 
te redden lopen op niets uit. De 
volgende dag besluit het Ministe-
rie van Economische Zaken, waar 
natuurbescherming onder valt, 
om het dier te euthanaseren. De 
Francine Kroesen haalt daartoe 
op verzoek van de burgemeester 
van Texel twee dierenartsen op in 
Den Helder. Doordat de bultrug 
nog steeds met de staart kan 
slaan, is het niet mogelijk om een 

bloedvat te vinden in de buurt 
van de staart, waar het spek dun 
is. Daarom injecteren de dieren-
artsen het euthanasiemiddel in 
de borstspier. Het middel werkt 
echter niet en de bultrug sterft 
de volgende dag een natuurlijke 
dood. Sidny vond de actie indruk-
wekkend. “Zo’n beest kijkt je echt 
aan, waardoor je er emotioneel  
bij betrokken raakt.”

Een gestrande bultrug op de  
Razende Bol bij Texel. De pogin- 
gen om het dier te redden, en zijn 
uiteindelijke dood, brengen medio 
december het land in rep en roer. 
Nadat op donderdag 13 decem-
ber het Kustwachtcentrum een 
prio 4 heeft afgegeven voor een 

dier in problemen, proberen drie 
KNRM-boten de walvis tevergeefs 
naar dieper water te begeleiden. 
De volgende dag wordt nog een 
ultieme poging ondernomen om de 
bultrug te redden, waarbij de Beurs-
plein 5 onder meer probeert met 
zijn waterjets een geul te maken 
bij wijze van ontsnappingsroute 
voor de bultrug. Daarna trachten 
de opstappers van de verschillende 
reddingboten een net om het dier 
aan te brengen, wat bepaald geen 
eenvoudige klus blijkt. Schipper 

Op de bres voor Johannes/Johanna
DIVErSE STATIONS_13-15 DECEMBEr 2012_INZET rEDDING-
BOTEN BEUrSPlEIN 5, FrANCINE KrOESEN, ZAlM, JOKE 
DIJKSTrA EN KOEN OBErMAN 

LOGBOEK 

“Zo’n beest kijkt je echt aan, waardoor 
je er emotioneel bij betrokken raakt.”
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pen over. De patiënt evacueren 
mogen ze echter niet, omdat het 
Kustwachtcentrum oordeelt dat 
dit per heli moet gebeuren. De 
heli moet uit Leeuwarden komen 
en laat op zich wachten. Lennard: 
“Een van de twee gewonden lag 
op een brancard en had ontzet-
tend veel pijn. Er was 100 meter 
ankerketting over zijn been gera-
teld. Hij was nat, lag in de wind 
en zijn brancard kon op de Yogi 
niet binnengezet worden. Toen er 
ook nog golven over dek sloegen 
werd het mij te gortig en heb ik 
besloten om niet langer op de 
heli te wachten.” Hoewel het de 
schipper van de Yogi aanvankelijk 
te riskant lijkt om de patiënt over 
te zetten, gaat de Koopmansdank 

langszij liggen. Bij de tweede 
poging lukt het om de gewonde 
over te zetten. Een takel is in dit 
geval niet nodig, vanwege de lage 
en stabiele ligging van het werk-
schip. Lennard: “Kwestie van de 
reddingboot ertegenaan plakken, 
de brancard met drie man vast-
pakken en nooit meer loslaten.” 
Ook de lichtgewonde opvarende 
stapt over. De Koopmansdank 
keert terug naar de wal, waar de 
ambulance de patiënten naar het 
ziekenhuis in Goes brengt. De een, 
een 33-jarige Filippijn, blijkt zijn 
onderbeen op twee plaatsen te 
hebben gebroken. De ander, een 
Nederlander van 52, komt er met 
een aantal gebroken tenen vanaf.

Aan het einde van het jaar komen 
tot twee keer toe groepen wande-
laars in de problemen op de Zand-
motor, een kunstmatig schiereiland 
voor de kust van Zuid-Holland, dat 
is aangelegd voor de zandsuppletie. 
Op 29 december komt er om 14.10 
uur zowel in Scheveningen als Ter 
Heijde een melding binnen van een 

gezin met twee kleine kinderen, dat 
ingesloten is op een zandbank ten 
noorden van de Zandmotor. Twee 
reddingboten, twee KHV’s en de 
reddingbrigade Monster schieten 
te hulp. De laatste haalt met de wa-
terscooter het gezin van de bank. 
Twee weken daarvoor is een veel 
grotere groep wandelaars de weg 
kwijt. Vijftig middelbareschoolkin-
deren met hun begeleiders kunnen 
in het donker – het is 20.30 uur – de 
weg terug naar het strand niet 
meer vinden. Ook dit keer gaan de 
reddingboten en de KHV’s erop 
af, en daarnaast de brandweer, de 

politie en de reddingbrigades van 
Monster en ’s-Gravenzande. De 
groep was van plan geweest om 
langs de vloedlijn van Ter Heijde 
naar Kijkduin te lopen, om daar 
in een pannenkoekenhuis hun 
reünie af te sluiten. “Omdat de 
Zandmotor een schiereiland is, 
ben je er op de noordelijke punt 

aan drie kanten omgeven door 
water”, vertelt Debora Pronk, 
chauffeur van de KHV van Sche-
veningen. “Het was pikkedonker; 
de groep kwam uit Gorinchem en 
was onbekend met het terrein. 
Daardoor raakten ze een beetje 
in paniek. Twee van hen waren al 
de een meter diepe mui naar het 
strand overgestoken.” De KHV’s 
en de reddingbrigade brengen de 
pubers en hun begeleiders naar 
een verzamelpunt, vanwaar hun 
touringcar hen aflevert in Kijk-
duin. Alwaar ze zich alsnog op  
de pannenkoeken storten.

DE MEEST ACTUElE rEDDINGrAPPOrTEN VINDT U OP WWW.KNrM.Nl

>>

“Het was pikkedonker en de groep  
was onbekend met het terrein”

Tweemaal verdwaald  
op de Zandmotor
SCHEVENINGEN EN TEr HEIJDE_14 EN 29 DECEMBEr 2012_WIND 
ZW 5 (14 DECEMBEr) EN Z6 (29 DECEMBEr)_INZET rEDDINGBOTEN 
KITTY rOOSMAlE NEPVEU, GEOrGE DIJKSTrA EN KHV’S

Tweemaal verdwaald 
op de Zandmotor
SCHEVENINGEN EN TEr 
HEIJDE_14 EN 29 DECEM-
BEr 2012_WIND ZW 5 (14 
DECEMBEr) EN Z6 (29 
DECEMBEr)_INZET rED-
DINGBOTEN KITTY rOOS-
MAlE NEPVEU, GEOrGE 
DIJKSTrA EN KHV’S
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achteraf

Het reddingstation IJmuiden heeft  
een opvallend jonge ploeg vrijwilligers.  
Toen op 9 december 2012 de bulkcarrier 
Ocean Victory in slecht weer dreigde te 
stranden op het strand van Zandvoort, 
nam schipper Ton Haasnoot alleen zijn 
meest ervaren bemanningsleden mee. 
Onder hen twee ‘jonkies’, Marcel Poppe 
(29) en Dave Mol (26).  

Eerst de feiten op een rij. Bij het aanlopen 

van de haven van IJmuiden overvoer 

de Ocean Victory een boei, waarbij de 

boeiketting in de schroef sloeg. Het schip 

dreef onbestuurbaar richting kust, in een 

noordwesterstorm en vier tot vijf meter 

hoge golven. Diverse sleepboten zetten 

koers naar het Panamese zeeschip en de 

Kustwacht alarmeerde de reddingboot 

Koos van Messel van KNRM IJmuiden. 

Dave en Marcel hoorden tot de eersten die 

aankwamen. Marcel: “Even later stonden 

er wel tien bemanningsleden op de stei-

ger. De schipper moest een keuze maken, 

aangezien onder deze omstandigheden 

iedereen in de riemen moest kunnen zit-

ten.” Richard, Ward, Jan, Marcel en Dave 

werden verkozen. “Daarna ging het snel”, 

vertelt Dave. Marcel knikt. “Toen tussen 

de pieren het gas erop ging, schreeuwden 

we elkaar toe dat we scherp moesten zijn. 

’t Was slecht …” 

De Ocean Victory dreef ongeveer 5 mijl uit 

de kust toen de reddingboot ter plaatse 

kwam. De eerste sleepboot ondernam 

toen al een poging om  verbinding te 

maken. Het was de eerste van vele pogin-

gen; uiteindelijk moesten drie sleepboten 

terug naar de haven en slaagde de vierde 

er niet in verbinding te maken. En al die 

tijd lag de Koos van Messel op korte af-

stand te stampen en te rollen. “Stilliggen 

is funest”, erkent Dave. “Je wordt moe en 

katterig, te meer omdat er voor ons geen 

actie was.” Dat veranderde toen de derde 

sleepboot vertrok en de kapitein om hulp 

riep. Marcel: “Wij konden natuurlijk niet 

slepen, maar wij konden wel proberen 

een verbinding tot stand te brengen voor 

de laatste sleper, zo voorkomend dat de 

sleepboot geweldige risico’s moest nemen 

om langszij te gaan.” De redders besloten 

een schietlijn te gebruiken. Marcel lacht. 

“Die lijnen behoren niet meer tot onze 

standaarduitrusting. Toevallig hadden 

wij er nog twee aan boord. Ik duwde 

mijzelf op het achterdek in een hoekje en 

probeerde in het deklicht de gebruiksaan-

wijzing te lezen, terwijl ik van tijd tot tijd 

bedolven werd onder overkomend water.” 

De schietpoging slaagde en de Koos van 

Messel wist een sleeptros op de sleepboot 

Triton te krijgen. Deze verbinding hield 

wél stand. “Voor ons zat toen het werk 

erop”, zucht Dave. “Ruim zeven uur na  

het alarm.”

Rest de vraag of dit een redding was of 

een bergingsklus. “Ertussenin”, zeggen 

beiden stellig. “We hebben de bergers ge-

holpen en daarbij met name ook hún vei-

ligheid voor ogen gehad. Vergeet niet: een 

van de sleepboten verloor het sleepgerei 

als gevolg van een overkomende zee. Als 

materiaal van het dek spoelt, kunnen er 

ook kerels overboord slaan.” En dus zijn de 

mannen voldaan. “Maar geen gejuich. De 

blijdschap en de trots zitten van binnen.”

Marcel Poppe (rechts):
‘WE SCHrEEUWDEN ElKAAr 
TOE DAT WE SCHErP MOESTEN 
ZIJN. ‘T WAS SlECHT’

Tekst: Edward Zwitser  Beeld: Ruben Meijerink
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Jacht gaat in vlammen op
DEN HElDEr_3 MAArT 2013_WIND O2_INZET rEDDINGBOOT  
JOKE DIJKSTrA 

Autoboot zinkt op Noordzee
DIVErSE STATIONS_5 DECEMBEr 2012_WIND N8_INZET DIVErSE 
rEDDINGBOTEN EN ANDErE HUlPDIENSTEN

      Groot alarm op sinterklaas-
avond. Bij diverse stations komt 
de alarmerende melding ‘vessel 
sinking’ binnen. Circa 50 mijl uit 
de kust, ter hoogte van Goede-
reede, is het vrachtschip Baltic Ace 
in aanvaring gekomen met het 
containerschip Corvus J. De 148 
meter lange Baltic Ace, onderweg 
naar Finland met 1400 auto’s uit 
Japan en Thailand, zinkt binnen 
een kwartier. De Corvus J heeft 
wel enige schade, maar kan op 
eigen kracht de haven bereiken. 
Naast de drie reddingboten van 
de KNRM nemen patrouillevaar-

tuigen Groningen en Friesland van 
de marine aan de reddingsactie 
deel, en in de lucht is er onder-
steuning van de SAR-helikopters 
en een vliegtuig van de Kust-
wacht. De coördinatie op zee is in 
handen van de Hr. Ms. Friesland. 
Van de 24 opvarenden worden er 
door de heli’s dertien levend uit 
reddingvlotten gehaald. Tijdens 
de zoektocht worden vijf doden 
geborgen uit het tien graden 
koude water. Uit het logboek van 
de Koopmansdank: “Na een barre 
tocht van dik twee uur komen 
we aan op de plaats waar de 
aanvaring had plaatsgevonden. 
Tijdens de hele actie is het weer 
slecht geweest. De bemanning en 
de Koopmansdank houden zich 

goed. Vier van de zeven mannen 
zijn zeeziek, maar kunnen na het 
spugen hun taken weer doen. Ook 
op de Antoinette en de Zeemans-
hoop  zijn enkele mannen ziek.” 
Op de plaats des onheils haalt de 
bemanning  zwemvesten, boeien 
en vlotten uit het water. “Als je 
zo’n zwemvest laat liggen, denkt 
de volgende boot misschien dat er 
nog iemand inzit”, zegt schipper 
Eric Rodenhuis. Hij ziet ook een 
lichaam drijven. “Maar dat zie je 
dan heel even, het schip draait 
en het volgende moment dat het 
licht over het water glijdt ben 

je hem alweer kwijt.”Toch bergt 
de Antoinette wel   een stoffelijk 
overschot. Een vissersschip heeft 
het opgemerkt en kan het door 
het slechte weer niet zelf uit 
het water halen. Om omstreeks 
2.00 uur in de nacht beëindigt de 
Kustwacht de zoekactie. Enkele 
reddingboten zoeken de volgende 
dag bij daglicht verder  naar 
slachtoffers. Enkele dagen later 
maakt de eigenaar van de Baltic 
Ace bekend dat de zes nog vermis-
te opvarenden zijn doodverklaard. 
Twee weken na het incident vaart 
reddingboot Koos van Messel 
van IJmuiden uit om een ontzield 
lichaam te bergen. Later wordt 
bekend dat het ging om de eerste 
stuurman van de Baltic Ace.

LOGBOEK 

De Helderse Verkeerscentrale 
krijgt een melding binnen van 
een zeiljacht op het wad dat een 
brandende motorsailor in het 
vizier heeft. De enige opvarende 
steekt vuurpijlen af en weet het 
schip tegen de dijk te zetten op 
het marineterrein. De Verkeers-
centrale licht het Kustwachtcen-
trum in, dat onmiddellijk station 
Den Helder en de brandweer 
alarmeert. Zes brandweermannen 
stappen samen met negen KNRM’-
ers aan boord van reddingboot 
Joke Dijkstra. Als de Joke Dijkstra 
bij het brandende jacht aankomt, 
staat de onfortuinlijke schipper 
al op de wal. “Toen we zagen dat 
de opvarende in veiligheid was, 
wisten we dat onze belangrijkste 
taak tijdens deze actie het zo goed 
mogelijk ondersteunen van de 
brandweer zou zijn”, zegt schip-

per Michel de Jong. Hij brengt de 
reddingboot in een zo gunstig 
mogelijke positie ten opzichte 
van het brandende jacht, terwijl 
de opstappers het blusmateriaal 
gereedmaken voor de brandweer. 
Terwijl de brandweermannen van-
af de reddingboot aan het blussen 
zijn, arriveren er ook enkele blus-
wagens van de marinebrandweer. 
De brand is echter moeilijk onder 
controle te krijgen. Toevallig varen 
er net twee sleepboten van de 
marine voorbij. In overleg met de 
brandweer wordt besloten om 
deze schepen in te zetten, omdat 
zij over grotere bluskanonnen 
bezitten. Door de gezamenlijke 
inzet is de brand nu snel onder 
controle. Helaas zijn alle pogingen 
om het jacht te redden tevergeefs, 
het schip is total loss. Gelukkig is 
de eigenaar ongedeerd gebleven.

“Vier van de zeven redders zijn 
zeeziek, maar kunnen na het spugen 
hun taak weer hervatten”
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‘Gestoken’ door een horsmakreel
IJMUIDEN_3 JANUArI 2013_WIND ZW5_
INZET rEDDINGBOOT KOOS VAN MESSEl 

‘Gestoken’ door  
een horsmakreel
IJMUIDEN_3 JANUArI 2013_
WIND ZW5_INZET rEDDINGBOOT 
KOOS VAN MESSEl 

 
Schipper wordt  
onwel en overlijdt 
UrK_30 NOVEMBEr 2012_WIND 
ZW4_INZET rEDDINGBOTEN 
KAPITEINS HAZEWINKEl EN 
HENDrIKA PIETErNEllA

LOGBOEK  kort

Op vrijdagavond om 20.18 uur 
worden de vrijwilligers van red-
dingstation Urk gealarmeerd voor 
een prio 1 medevac. Een 51-jarige 
man aan boord van een afge-
meerd binnenvaartschip is onwel 
geworden. Het schip ligt aan de 
loswal op het Ketelmeer, naast 
twee zandzuigers. “De ambulance 
was er al”, zegt plaatsvervangend 
schipper Pieter Kaptein. “Maar 
omdat de man 140 kilo woog, 
zagen de ambulancebroeders 
het niet zitten om hem op een 
brancard over drie schepen naar 
de wal te brengen. Vandaar dat 
onze hulp werd ingeroepen.” Er 
wordt besloten om de Kapiteins 
Hazewinkel met de achterkant 
tegen het binnenvaartschip aan 
te meren. Pieter: “De achterkant 
is helemaal recht. Dat bleek in dit 
geval handig, omdat we daardoor 
de brancard met de zware patiënt 
makkelijker van boord konden 
tillen.” Op het dek van de Urker 
reddingboot blijkt dat de man 
geen circulatie meer heeft. Terwijl 
de Kapiteins Hazewinkel op vol 
vermogen naar de volgende loswal 
vaart, proberen de opstappers de 
man te reanimeren. Een halfuur 
lang blijven de vrijwilligers en het 
ambulancepersoneel beurtelings 
proberen de schipper te reanime-
ren, maar alle hulp mag niet baten. 
De man wordt naar het ziekenhuis 
in Lelystad gebracht, waar hij 
komt te overlijden.

Medevac, prio 2. Een visser aan 
boord van een hektrawler is enkele 
dagen geleden ‘gestoken’ door 
een horsmakreel. Daar had hij 
aanvankelijk weinig last van, maar 
nu heeft hij pijnklachten. Er wordt 
aan fijt gedacht, een ontsteking die, 
onbehandeld, botten, gewrichten 
en pezen kan aantasten. De patiënt 
moet in een ziekenhuis onderzocht 
worden. De Koos van Messel rukt 
uit, terwijl de visser hem tegemoet- 
vaart. Op 25 mijl uit de kust kan 
de visser zelf aan boord van de 
reddingboot stappen. In IJmuiden 
staat zijn vrouw al op hem te wach-
ten om hem naar het ziekenhuis te 
brengen. Schipper Ton Haasnoot, 
zelf oud-visser: “De horsmakreel 
heeft een hoop stekels. Hij steekt je 
niet echt, maar je prikt je er zelf eer-
der aan. Bij de visser is zo’n stekel 
gaan zweren. Als zich dat ontwik-
kelt tot fijt, is dat zeer pijnlijk.”

Dode op de Hors
TEXEl DE KOOG_1 JANUArI 
2013_WIND 2_INZET KHV 

Om 14.55 uur gaat het alarm. 
Wandelaars hebben een stof-
felijk overschot aangetroffen 
op De Hors, een natuurgebied 
in het zuiden van Texel. De KHV 
spoedt zich erheen, vlak achter de 
politie. De politieauto rijdt zich 
vast, waardoor de KHV hem los 
moet trekken. Ondertussen lopen 
schipper Sidny van Zon en enkele 
opstappers alvast naar de plek 

waar het slachtoffer ligt. Omdat 
het lichaam gedeeltelijk onder het 
zand ligt worden scheppen meege-
nomen om het uit te graven, naast 
een brancard en een bodybag. Na 
overleg met de politie wordt het 
lichaam naar het uitvaartcentrum 
in Den Burg gebracht. Het blijkt te 
gaan om een 70-jarige vrouw uit 
Den Helder die de dag voor kerst 
als vermist is opgegeven.

Lift van een  
reddingboot
HUIZEN/BlArICUM_25 NOVEM-
BEr 2012_WIND ZW7_INZET  
NIKOlAAS WIJSENBEEK EN 
BlArICUM 1

Op een stormachtige zondag doet 
de Nikolaas Wijsenbeek tijdens 
een oefentocht de Dode Hond aan, 
een eiland in het Eemmeer. Op de 
wal staan zes mensen met kano’s, 
wat de bemanning, gelet op de 
weersomstandigheden, vreemd 
voorkomt. Het blijkt om een groep 
leden van Kanovereniging Keistad 
te gaan, die de nacht op het eiland 
hebben doorgebracht. Er is op zich 
geen sprake van een noodsitu-
atie of paniek en de groep heeft 
voldoende te eten en te drinken, 
maar door de harde wind kunnen 
de kanoërs de oversteek naar de 
monding van de Eem niet maken. 
De bemanning besluit de groep een 
lift aan te bieden, wat in dankbaar-
heid wordt aanvaard. De Nikolaas 

Wijsenbeek en de Blaricum-1 van 
station Blaricum, die via de alarm-
centrale te hulp is geroepen, ne-
men de kanoërs en hun spullen aan 
boord en zetten hen op de Eem aan 
wal, vanwaar de groep peddelend 
weer richting Amersfoort gaat.

Zeiljacht lek
ElBUrG_13 NOVEMBEr  
2012_WIND ZW4_INZET  
TJEPKE EKKElBOOM

Op een donkere novemberavond 
wil de eigenaar van een acht meter 
lang kajuitjacht zijn boot overbren-
gen van de Elburgse jachthaven 
Admiraal van Kinsbergen naar de 
winterstalling bij Jachtcenter Elburg. 
De korte trip verloopt anders dan ge-
pland. De schipper vergeet zijn kiel 
op te halen en loopt in volle vaart 
aan de grond op de kop van de strek-
dam, op een mijl van het jachtcenter. 
De boot begint onmiddellijk water te 
maken. Wanneer de reserveredding-
boot Tjepke Ekkelboom ter plaatse 
komt staat er al 20 centimeter water 
in het schip. De motorpomp wordt 
ingezet, waarna de situatie snel 
onder controle is. De reddingboot 
sleept het schip naar het jachtcen-
ter, waar een gereedstaande kraan 
het schip uit het water tilt. Als blijk 
van waardering wordt de eigenaar 
donateur van de KNRM.

Lees meer reddingrapporten 
op www.knrm.nl.
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HArlINGEN_3 FEBrUArI 2013_ 
WIND_ZW7_INZET rEDDINGBOTEN 
WIECHEr EN JAP VISSEr-POlITIEK  
EN MArIA PAUlA

Richard Blok is uitermate ervaren. Hij zeilt 

zo lang hij zich kan heugen en niet zelden 

in zijn eentje. “Héérlijk is dat! Je bent dan 

echt met de elementen bezig, in plaats van 

met het filevaren”, zo stelt Richard, die op de 

bewuste zondag hulp kreeg van de redding-

boten van Harlingen. “Ik was op thuisreis 

van Vlieland naar Harlingen. De wind was 

gunstig: 5 tot 6 en 7 in de buien. Uiteindelijk 

kreeg ik maar één felle bui te verwerken en 

die nekte mij ook. Ik voer een stukje hoog 

aan de wind toen ik opeens een harde bonk 

hoorde. Het schip schudde geweldig en di-

rect daarop zag ik dat mijn voorstag het had 

begeven. Ik vreesde, mede vanwege de harde 

wind, dat mijn mast overboord zou gaan. 

Tegelijkertijd liep mijn schip uit zijn roer en 

dreigde ik op een rotplek aan de grond te lo-

pen. Dat moest ik koste wat het kost voorko-

men. Ik deed wat ik kon en riep ondertussen 

hulp in. De Brandaris meldde al snel dat de 

reddingboot van Harlingen onderweg was. 

Toen ik die zag aankomen, voelde dat als 

een enorme opluchting. In no-time stonden 

er drie opstappers aan boord. Dat is drúk 

voor iemand die altijd alleen vaart”, grapt de 

ondernemer uit Leeuwarden. “De mannen 

zetten eerst een noodstag en daarna hebben 

we kort overlegd. Ze namen het schip niet 

over, maar gaven mij het gevoel dat ik nog 

steeds schipper was op mijn eigen schip. 

Héél prettig! Sowieso vond ik de sfeer onder 

die kerels opvallend goed. Gemoedelijk én 

daadkrachtig. Je kon merken dat ze me graag 

wilden helpen. En dat staat haaks op de 

houding van sommige watersporters, bij wie 

kritiek en afgunst soms voelbaar is. Ook bij 

deze reis waren achteraf de ‘wijsheden’ niet 

van de lucht. De redders zul je daar niet op 

betrappen. Ze hielpen, maar bleven verder 

neutraal. Prachtig is dat …” 

Terwijl Richard met de redders overlegde, 

vloog het voorzeil met grote snelheid in de 

rondte, met aan het uiteinde een rvs-trom-

mel. “Een gevaarlijke situatie! We hebben 

getracht de boel binnenboord te halen, maar 

ook met drie man lukte dat niet. Moet je 

nagaan hoeveel krachten er dan vrijkomen!” 

De redders adviseerden Blok onder begelei-

ding van de reddingboten naar de haven 

te motoren. Nadat in de haven de situatie 

onder controle werd gebracht, belde Richard 

met thuis. Partner Willeke was opgelucht en 

weldra vond ze op Facebook de eerste foto’s. 

Willeke: “Bij het zien van die beelden vond 

ik dat er wel een bedankje af kon naar die 

mannen. Geweldig dat de KNRM er is!”Tekst: Edward Zwitser  Beeld: Ruben Meijerink

achteraf

Geredde Richard Blok:
‘ZE NAMEN HET SCHIP NIET 
OVEr,MAAr GAVEN MIJ HET 
GEVOEl DAT IK SCHIPPEr 
BlEEF OP MIJN EIGEN SCHIP’

Benieuwd naar de andere 
kant van dit verhaal? Kijk  
op www.knrm.nl/achteraf

Op 3 februari kwam Richard Blok op de 
Waddenzee in problemen. Hij zeilde solo en 
de wind was in buien 7 beaufort toen zijn 
voorstag het begaf. “Andere zeilers zeggen 
dan al snel: ‘Wat deed je daar dan ook in je 
eentje?’ De redders hoor je daar niet over.” 
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De Radio Medische Dienst

Casus 1
Een mammoettanker vaart op de Atlan-
tische Oceaan, vier dagen van Panama. 
Een van de bemanningsleden heeft al een 
paar uur pijn in de rechteronderbuik. De 
stuurman vertrouwt het niet. De RMD-arts 
vraagt hem een foto van de buik te sturen 
waarop hij met een marker heeft aangege-
ven waar de pijn precies zit.

Casus 2
Noordzee, 40 mijl uit de kust. Alarme-
rend bericht van een koopvaardijschip. 
De RMD-arts denkt dat de patiënt van 
boord moet. Via de Kustwacht laat hij 
een marinehelikopter waarschuwen. De 
helikopterpiloot besluit – na overleg – uit 
te vliegen met marinearts en helper en 
haalt de patiënt van boord. 

Zo werkt dat

‘Een van de mannen 
verliest bloed uit z’n darmen. 

Ik schat een liter.’ 

‘Zou het blindedarmontsteking 
kunnen zijn? Over.’ 

‘Foute boel. Probeer een infuus in 
te brengen. Ik bel de Kustwacht 
om een helikopter te regelen.’

‘Zou goed kunnen, ja. Ik mail je een 
combinatie van drie antibiotica uit de 
scheepsapotheek die hij moet krijgen, 
elke acht uur. Daarmee gaat een blin-

dedarmontsteking vaak opvallend snel 
beter en verminderen we het risico op 

buikvliesontsteking. In Panama moet hij 
zo snel mogelijk van boord. Over.’ 

Dagelijks krijgen de vijf artsen van 
de Radio Medische Dienst van de KNRM te 
maken met heel verschillende medische 
vragen. De RMD geeft advies aan ieder die 
daarom vraagt, gratis, wereldwijd, 24/7.

Tekst: Renée Sommer Beeld: Ivo van IJzendoorn
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De Radio Medische Dienst

Als een van de RMD-artsen via de Nederlandse Kustwacht per 
radio, telefoon of e-mail een vraag krijgt van een stuurman – die 
is in de regel de ‘dokter’ aan boord – besluit hij na flink door-
vragen of de patiënt aan boord behandeld kan worden, naar de 
dichtstbijzijnde haven moet varen of van boord gehaald moet 
worden door de KNRM of een helikopter. Die laatste opties zijn 
niet altijd mogelijk.

Casus 5
Voor de rede van Rotterdam ligt een 
containerschip. Een van de mannen 
is met zijn pink bekneld geraakt.

Casus 4
Voor de kust van Chili ligt een enorme visserstrawler, zo 
een waar vis naar binnen gaat en vissticks uitkomen. Een 
van de mannen heeft zijn pols verwond, het lijkt of er een 
heel stuk huid weg is.

Casus 3
Een vissersboot op de Noordzee, 30 mijl uit 
de kust. Na de eerste hulp laat de RMD-arts 
de stuurman met behulp van een fluoresceine-
papiertje kijken hoe het hoornvlies eraan 
toe is. Daar zit inderdaad een  wondje.  
Hij zegt de stuurman zelf naar de dichtst-
bijzijnde haven te varen.

‘Een van de mannen 
heeft accuzuur in z’n oog 

gekregen!’

‘Stuur even een foto
van de pols’

‘Spoelen, spoelen, spoelen. 
Onder de lauwe douche, terwijl 

de patiënt omhoog kijkt. Daarna 
antibioticazalf en afplakken.’

‘Ik zie dat de huid is opgestroopt. 
Het lijkt dus mee te vallen. Begin 

maar met verdoven, daarna de 
huid terugleggen over de wond 
en hechten zoals ik op de foto 

heb aangegeven.’

‘Iemand is met zijn pink bekneld 
geraakt tussen twee stalen pijpen. 

Het lijkt me een open botbreuk.’

‘Het is erg slecht 
winters weer, maar er 

komt een KNRM-redding-
boot om hem op te halen. 

De vinger moet goed 
gespalkt en verbonden 
worden. Daarna de hele 
arm in een mitella. Start 

alvast met antibiotica en 
pijn stilling.’

verslag 219  DE REDDINGBOOT   17



Redden  
rond Goeree

In veilige Haven • Ouddorp

De Voordelta is geliefd bij windsurfers, kitesurfers, 
zeekanoërs en sportvissers. Binnen de Brouwersdam 
ligt bovendien watersportparadijs Grevelingen. 
Heel dit gebied is het werkterrein van KNRM-station 
Ouddorp. Reddingbootschipper Coen van der Linde 
legt uit hoe watersporters hier veilig varen.

Tekst: Michiel Scholtes  Beeld: Buro Binnen

“Man, het is hier verschrikkelijk 

mooi! Eb en vloed, golven en 

wind, geulen en banken, beschut 

en onbeschut: heel dynamisch. 

Daarom moeten we flexibel zijn. 

We hebben dan ook twee snelle 

Atlantics, een voor de Grevelin-

gen en een voor op zee. Zo nodig 

zijn we een kwartier na tewa-

terlating voor de Maasvlakte. 

Diezelfde dynamiek maakt het 

voor watersporters en redders 

ook lastig.”  

Welke problemen doen zich het 

meeste voor? Coen trekt een vin-

ger langs de stranden op de kaart. 

“Het meeste werk hebben we aan 

afgedreven surfers en kitesurfers. 

Wat wil je, op mooie dagen recre-

eren hier honderden surfers. Als 

wij er dan een paar uit het water 

vissen, is dat verhoudingsgewijs 

niet veel. Ook die hebben een 

goede conditie en prima spullen. 

Wat ze tekortkomen is beheer-

sing van hun sport. Bij aflandige 

wind raken ze te ver van het 

strand, ze vallen, kunnen niet 

terugkomen, raken vermoeid  

en onderkoeld. Dan moeten wij 

er zijn, anders verdrinken ze.”

Stickers met nummer
Regelmatig lees je rapporten over 

zoekacties naar watersporters 

die al lang niet meer in het water 

liggen. Coen: “Klopt, dat kan 

frustrerend zijn. Laatst sloegen 

vrienden van een surfer alarm, 

hij was al veel te lang weg. De 

Kustwacht zette een uitgebreide 

zoekactie op. Wij zoeken en 

zoeken. Hoorde die vermiste 

surfer via Twitter nota bene dat 

er twee heli’s en twee redding-

boten naar hem op zoek waren. 

Intussen lag hij allang thuis op 

de bank. Verwanten slaan mak-

kelijk alarm, maar als iemand 

terecht is, verzuimen ze vaak in 

hun opluchting ons te melden 

dat het in orde is. Je wilt niet 

weten wat dat de KNRM kost aan 

olie en mankracht. Daarom geeft 

de KNRM speciale stickers uit 

(aanvragen via www.knrm.nl/

sticker); schrijf je mobiele num-

mer erop en plak ze op je spul-

len. Vinden wij of anderen een 

plank of zeil, dan kunnen we je 

tenminste bellen om te vragen 

of je in veiligheid bent.”

Bezuiniging
Reddingstation Ouddorp ‘dekt’ 

ook de Grevelingen. “Heel ander 

water”, zegt Coen. “Geen getij of 

stroom. Een vakantieoord. We 

helpen er bij medische gevallen 

en bijvoorbeeld bij duikonge-

vallen. En we trekken er veel 

vastgelopen jachten los. Rijks-

waterstaat heeft er ter bezuini-

ging de jachtbetonning wegge-

haald en de hoofdbetonning op 

de rand van de geulen gelegd. 

Iets buiten de tonnen varen en 

je loopt meteen vast. Je moet er 

toch recente kaarten hebben en 

weten waar je vaart.”

Extra ogen
Af en toe raakt er een jacht ver-

zeild tussen de banken van de 

Voordelta. Werk voor de grote 

reddingboten van Stellendam 

en Neeltje Jans? Coen lacht.

“Bij het zoeken tussen de ban-

ken zijn wij met onze ondiepe 

Atlantics in het voordeel, wij 

hebben aan 40 centimeter 

water genoeg. De vuurtoren, 

Adviezen van  
Coen van der Linde:
•  Ga bij aflandige wind niet  

surfen als je de sport onvol- 
doende beheerst.

•  Merk je spullen met je tele- 
foonnummer, dan kunnen  
we je bellen.

•  Meld je als je in veiligheid  
bent maar je spullen nog  
ergens drijven, anders gaan  
we je voor niets zoeken.  
Bel de Kustwacht: 0900- 0111

•  Blijf op de Grevelingen  
binnen de betonning.

•  Ga je naar zee, meld je dan  
bij vertrek en terugkomst  
bij Post Ouddorp, kanaal  
25 (zee), 71 (binnenwater)  
(weerbericht ieder halfuur). 

‘Post Ouddorp’, kijkt uit over het 

hele gebied. Vuurtorenwachters 

dirigeren ons precies naar het 

slachtoffer. Zij zijn onze extra 

ogen en oren.”
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Meld problemen bij Post 
Ouddorp (kanaal 25), 
Kustwacht (kanaal 16 
of alarmnummer 0900 
0111). Meld je ook als je 
weer in veiligheid bent.

Betonning ligt op de 
rand van de banken, 
blijf ruim binnen de 
tonnenlijn.

(Kite)surfers, bij aflandige wind 
is het moeilijk terugkomen naar 
het strand!

Ouddorp

verslag 219  DE REDDINGBOOT   19



Elke seconde telt ...
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Selectiedag KNRM Lifeguards

400 meter zwemmen binnen acht minuten. Daar 
moet je voor getraind hebben, wil je dat halen. 
De deelnemers aan de selectiedag voor KNRM 
Lifeguards in Amsterdam wachten in spanning 
hun beurt af. Bijna allemaal krijgen ze na acht 
baantjes de felbegeerde groene kaart; ze mogen 
door naar het tweede onderdeel van de selectie. 
Tekst: Esther ten Have  Beeld: Marijke Kodden

Terwijl langs de kant van het 

50-meterbad van het Sloterpark-

bad drie mogelijke lifeguards 

in spe het geel-rode werktenue 

passen, ligt de achttienjarige 

Bart Berghout gespannen in het 

water. Dit is het moment waar 

hij de afgelopen tijd naartoe 

geleefd heeft. Wekenlang heeft 

hij zeker drie keer in de week 

getraind om de zwemtest te kun-

nen doorstaan, maar nog nooit 

heeft hij de afstand binnen de 

toegestane tijdslimiet van acht 

minuten gezwommen. Vandaag 

moet en zal het lukken. Een 

medewerker van de KNRM houdt 

een stopwatch in de hand en telt 

af: drie, twee, een, start! Na zeven 

minuten en 45 seconden tikt Bart 

buiten adem maar dolgelukkig 

de kant aan. Gehaald! Breed 

lachend pakt hij de groene kaart 

aan en loopt hij naar de kleedka-

mers: “Wat ben ik blij! Het lijkt 

me fantastisch om deze vakan-

tie als lifeguard op een van de 

Waddeneilanden aan de slag te 

gaan. Die droom is nu een stapje 

dichterbij.” Slechts drie van de  

39 deelnemers halen de zwem-

test niet, zij kunnen weer naar 

huis. De overige deelnemers 

mogen allemaal door naar de 

tweede selectieronde: de samen-

werkingsopdracht.

Werk of vakantie
In totaal heeft de KNRM honderd 

lifeguards nodig die deze zomer 

de stranden van Ameland, Ter-

schelling, Vlieland en Schiermon-

nikoog gaan bewaken. Ongeveer 

zestig hoopt de KNRM binnen te 

halen via de vier selectiedagen  

in Amsterdam en Groningen.  

De overige veertig hebben vorig 

jaar ook al als lifeguard gewerkt 

en hoeven geen selectie meer  

te doorstaan. “Alleen een opfris-

cursus”, zegt verpleegkundige 

Anne Maasbach, die dit jaar  

voor het derde jaar lifeguard  

is. Ze is vandaag om half zes  

’s ochtends vertrokken vanuit 

haar woonplaats Tiel om op tijd 

bij de selectiedag te kunnen zijn. 

Daar vangt ze de deelnemers 

op en laat hen alvast de kleding 

passen. “In mijn vakantie ga ik 

aan de slag op Terschelling of 

Ameland. Het is geweldig werk, 

maar ik zie het ook als een soort 

vakantie. De sfeer op de eilanden 

is fantastisch.”  

Vier weken wachten
In een zaaltje boven het zwem-

bad zitten vijftien deelnemers te 

zweten op de samenwerkings-

opdracht. Alle competenties die 

lifeguards nodig hebben, zoals 

onder stress kunnen werken, 

een open houding en een goed 

observatievermogen, komen 

in deze opdracht terug. Ten 

slotte hebben alle deelnemers 

nog een persoonlijk gesprekje. 

Deze onderdelen tellen net zo 

zwaar mee als de zwemtest. Aan 

het eind van de dag praten de 

deelnemers nog wat na. Bart 

heeft wel een goed gevoel over 

de samenwerkingsopdracht, 

vertelt hij zijn vader, die de 

hele ochtend geduldig op zijn 

zoon heeft zitten wachten in de 

ontvangstruimte. “Dankzij hem 

doe ik trouwens vandaag mee”, 

vertelt Bart. “ Mijn vader is Red-

der aan de wal en hij wees me 

op de oproep in De Reddingboot. 

Ik was meteen enthousiast. 

Dat ben ik nog steeds. Jammer 

genoeg moet ik nu nog vier 

weken wachten op de uitslag …” 

Bekijk hier extra 
foto’s van de
selectiedag op
8 februari 2013.
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De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij werd in 1824 opgericht. 

Dat is 188 jaar geleden! In de tussentijd zijn de reddingboten erg veranderd. 

Zie jij de verschillen?

Vroeger en nu 

1. Vroeger werden er acht paarden 

gebruikt om een reddingboot het 

water in te trekken.

Tegenwoordig wordt de boot met de 

seatrac, een soort tractor, in de zee 

gelanceerd.

2. Vroeger waren de reddingboten van 

hout.
 Tegenwoordig zijn de boten gemaakt 

van aluminium.

3. Vroeger bestond de stootrand van 

de boot uit zeildoel gevuld met 

kapok, een soort watten.

Tegenwoordig is de stootrand van 

kunststof en gevuld met lucht en 

schuim.

4. Vroeger moesten de redders naar het 

schip in nood roeien met spierkracht 

(2 pk).
Tegenwoordig hebben de nieuwe, groot-

ste reddingboten twee motoren van elk 

1.000 pk.

5. Vroeger hadden de redders alleen 

een magnetisch kompas om mee te 

navigeren.
Tegenwoordig zijn de reddingboten 

uitgerust met computers en radio’s om te 

navigeren en communiceren. 

6. Vroeger voeren reddingboten niet uit 

in het donker.
Tegenwoordig staan er enorme 

zoeklichten boven op het schip en is dat 

wel mogelijk.

Kijk op 
www.knrm.nl/kids 

voor meer informatie.

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Beleef de KNRM-
geschiedenis! Ga naar 
Reddingmuseum.nl.
Gratis toegang met  
je donateurspasje!
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Druk Gooimeer bezorgt  
Huizers handenvol werk

Eén reddingstation, 
één ploeg, twee  
organisaties. En 

twee boten. Sinds 
2006 is de KNRM 
operationeel in  

Huizen, waar de 
Reddingsbrigade  

al vanaf 1969  
over de wateren 
waakte. De twee  

organisaties werken  
naadloos samen.

Tekst: Floris Dogterom  

Beeld: Marijke Kodden

De originele kalkovens werden in 1989 afgebroken 

en in 1997 steen voor steen herbouwd. Er huist nu 

een restaurant onder de schoorstenen.  Het redding-

station van Huizen kijkt hierop uit.

Door de grotere woon-werkafstanden wordt het voor 

opstappers steeds lastiger om binnen 10 minuten op 

het station te zijn. Met behulp van het beschikbaar-

heidssysteem ASK kunnen ze via internet aangeven 

wanneer ze oppiepbaar zijn.

Huizen

De komst van de KNRM  

ontstond uit de behoefte  

van de gemeente Huizen aan  

meer professionaliteit en  

continuïteit bij het redding-

wezen. Geen overbodige luxe, 

want Huizen mag dan een  

binnenstation zijn, de ligging 

aan het bij de recreatievaart zeer 

populaire Gooimeer zorgt voor 

een hoog aantal oproepen.

De volledig versmolten  

organisatie verricht alle  

oorspronkelijke taken  

van zowel de KNRM als de  

Reddingsbrigade. Schipper Joost 

Leeuwerke: “Soms bewaakt  

de ene boot een surfwedstrijd – 

die is dan van de Reddings- 

brigade. En de KNRM-boot is 

stand-by voor Search  

and Rescue.”
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De Nikolaas Wijsenbeek ligt veilig en  

droog op zijn drijvende bok in het boothuis.  

Hij werd in 2009 in de vaart genomen als naam-

gever van een nieuwe klasse reddingboten.

Het reddingstation van Huizen telt 

37 vrijwilligers. De varende beman-

ning bestaat uit 25 mannen en twee 

vrouwen. Ze oefenen meestal op 

maandagavond en zaterdagmiddag.

Op de oefendag in februari dit jaar wordt met 

behulp van het drenkelingennet een onder-

koelingsslachtoffer uit het water gehaald. 

In 2012 moesten de Huizer redders vier keer 

uitrukken voor een MOB (man overboord).

Vastgelopen vaartuigen waren vorig jaar 

goed voor 37 van de 137 oproepen. In de 

haven van Huizen oefent de bemanning 

met het losslepen van schepen, hier met 

een zandschip van de kalksteenfabriek. 

Huizen
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Uitzicht op Huizer historie
Huizen is niet van vandaag of gis-

teren. In de veertiende eeuw kreeg 

het dorp zijn naam, volgens de 

overlevering omdat het het eerste 

dorp in Het Gooi was met stenen 

huizen. Enkele eeuwen later werd 

het bekend als vissersdorp, maar 

het duurde nog tot 1854 tot er een 

haven werd gegraven, tegenwoor-

dig bekend als de Oude Haven.

Daar werd in 2007 het nieuwe red-

dingstation geopend, pal tegenover 

vier historische kalkovens met  

hun kenmerkende schoorstenen. 

De kalkbranderij was een van de 

oudste industrieën in Huizen, 

waarbij schelpen uit de Zuiderzee 

werden verbrand voor de productie 

van ongebluste kalk. 

Andere historische gebouwen en 

vijf klassieke botters bepalen mede 

het beeld van het nautisch kwartier. 

De redders in hun station kunnen 

zich geen mooier uitzicht wensen.

Scan deze pa-
gina en bekijk de 
extra foto’s van 
deze oefening.
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Jaarverslag 2012

Vaker in actie  
voor beroepsvaart

De drukste dag voor de KNRM-  
reddingstations was zaterdag  
26 mei in het pinksterweekend.  
Die dag voerden de vrijwilligers van 
de KNRM maar liefst 37 acties uit. 
Vooral de recreatievaart deed een 
beroep op de KNRM, maar er was 
ook een langdurige zoekactie naar 
een neergestort sportvliegtuig dat 
uiteindelijk op de Maasvlakte werd 
gevonden. De drukste maanden 
waren juli en augustus. Ook in  
deze maanden werden de redding-
acties vooral voor de recreatievaart 
uitgevoerd.

Langdurige  
zoekacties op zee
In 2012 kwam de KNRM vaak in 
actie voor de beroepsvaart; er 
waren veel scheepsongelukken  
op zee. Op 20 januari liep het 

vrachtschip Aztec Maiden vast  
op het strand bij Wijk aan Zee.  
De IJmuider reddingboot hielp met 
het maken van de sleepverbinding, 
terwijl de reddingboten van Wijk 
aan Zee en Egmond stand-by ston-
den. In stormachtig weer sloegen 
op 25 november twee opvarenden 
overboord van het vrachtschip 
Timberland. De reddingboten van 
West-Terschelling en Schiermon-
nikoog voeren uit. Op 5 december 
zonk de autocarrier Baltic Ace 
binnen een kwartier na aanvaring 
met een containerschip. De KNRM 
stations Neeltje Jans, Stellendam 
en Breskens waren langdurig 
in actie. Veertien opvarenden 
werden door helikopters gered 
uit reddingvlotten. De volgende 
dag werd de zoekactie voortgezet. 
Helaas kwamen ondanks de lang-

In 2012 voer de KNRM meer dan 2100 keer uit 
en werden ruim 3600 mensen in veiligheid 
gebracht. Cijfers die laten zien dat de KNRM 
aanzienlijk meer reddingacties uitvoerde dan 
het jaar daarvoor. Ook waren afgelopen jaar 
meer lifeguards actief – voor de eerste maal  
op alle Friese Waddeneilanden.

Oorzaken
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durige en uitgebreide zoekacties 
elf bemanningsleden om.
Later die maand kreeg het 
vrachtschip Ocean Victory een 
ketting in de schroef. Ook voor dit 
schip kwam de KNRM in actie. De 
gestrande bultrug op de Razende 
Bol trok medio december massaal 
de media-aandacht. Veel hulpver-
leners, waaronder de vrijwilligers 
van de KNRM, deden pogingen het 
dier weer naar zee te krijgen.

Lifeguards, nieuwe sta-
tions en reddingboten
Kosteloos hulp verlenen aan 
mensen in nood is de kerntaak van 
de KNRM. Ook in 2012 was de hele 
organisatie erop gericht mensen  
te redden. De KNRM zette het  
afgelopen jaar in op de uitbrei-
ding van haar reddingstations en 
lifeguards. Dat de KNRM vorig jaar 
vaker in actie kwam, hangt onder 
meer samen met de komst van drie 

Aard van de 2.102 acties
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nieuwe reddingstations in Blari-
cum en Medemblik/Andijk. Ook in 
Lelystad kwam een nieuw redding-
station, dat in 2013 operationeel 
wordt. Daarnaast zijn vier nieuwe 
lifeguardposten op Ameland 
geopend. De tachtig lifeguards op 
de vier Friese Waddeneilanden 
Vlieland, Terschelling, Ameland 
en Schiermonnikoog verleenden 
afgelopen zomer ruim duizend 
keer hulp. De vloot van de KNRM 
werd afgelopen jaar uitgebreid 
met twee nieuwe reddingboten. 
Urk kreeg een reddingboot van 
het type Atlantic 75, de Hendrika 
Petronella, en Medemblik nam een 
nieuwe boot van de Nicolaasklasse 
in gebruik, de Bernardine. Op de val-
reep van het jaar werd gestart met de 

bouw van het nieuwe paradepaardje 
van de KNRM de NH 1816. 
 
Fondsenwerving  
blijft belangrijk
De KNRM is volledig zelfstandig en 
krijgt geen geld van de overheid 
voor haar reddingwerk. De vele do-
naties, nalatenschappen en giften 
tonen de enorme betrokkenheid 
van veel mensen en zijn de meest 
waardevolle inkomstenbron voor 
de KNRM. In 2012 zijn de opbreng-
sten uit fondsenwerving gestegen 
en hebben de beleggingen boven 
verwachting gerendeerd, waardoor 
het tekort kon worden gedekt. De 
KNRM houdt de komende jaren 
evenwel rekening met een lager 
rendement uit beleggingen, daarom 

blijft fondsenwerving belangrijk. 
Veel reddingstations startten een ei-
gen Rederskring. Dat wil zeggen dat 
bedrijven zich voor vijf jaar kunnen 
verbinden aan een reddingstation 

in hun buurt door jaarlijks duizend 
euro te doneren. Op deze manier 
dragen donateurs uit de eigen regio 
bij aan de exploitatiekosten van een 
reddingstation bij hen in de buurt. 

Nieuwe inkomstenbron
De KNRM BV is in 2012 opgericht om 
een derde inkomstenbron voor het 
reddingwerk te ontwikkelen: het te 
gelde maken van de kennis en de 
ervaring van de KNRM. De nieuwe 
reddingboot NH 1816 is een goed 
voorbeeld. Bij verkoop van schepen 
van dit type deelt de KNRM in de 
opbrengst. Zo wordt een deel van de 
ontwikkelkosten terugverdiend. Een 
ander voorbeeld is de structurele sa-
menwerking met het opleidingsinsti-
tuut STC-KNRM. De KNRM verdient 
geld door opleidingen in Rotterdam 
te delen met belangstellenden uit 
de offshore-industrie en varende 
diensten of bedrijven. 

Groei aantal 
hulpacties 
hangt samen 
met nieuwe 
reddingstations

* De goedgekeurde jaarrekening was bij het ter perse gaan nog niet gereed. U vindt de volledige jaarrekening op www.knrm.nl/jaarverslag.

Drukste dagen 2013

Vaargroep
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Acties

Totale bestedingen

Exploitatiedekking*

Acties per vaargebied
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Horizontaal:
2. Reddingboot van IJmuiden; 13. positieve  

elektrode; 14. bijwoord; 15. voorzetsel;  

16. Nieuw-Zeelander; 17. vent; 20. vaarrichting;  

22. persoonlijk vnw.; 24. zeehond; 25. wilde 

haver; 27. bierpot; 28. bijwoord; 29. vlaktemaat; 

31. hetzelfde als drift, dwarsverzetting van de 

scheepsromp door de wind; 33. vlekkenwater; 

 34. zakdoek; 37. dienst doen; 40. gevierde  

actrice; 41. antwoord; 43. doorloop;  

44. langharige jachthond; 46. kuststrook;  

49. bijbelse vrouw; 50. medische hulpdienst van 

de KNRM; 52. lokmiddel; 54. bijbelse stad;  

56. knaagdier; 58. streling; 59. sluitpin;  

60. Chinese munt; 61. onderwijs; 63. gepelde 

gerst; 65. gelijk; 67. klein soort hert; 68. scheeps-

emmertje; 70. verwoestend; 72. keukengerei;  

73. drijftil; 75. schijfklamp ofwel dubbeling  

met rol op de voorsteven voor ankerlijn;  

76. toespraak; 78. tafelgast; 80. gravure;  

81. Engelse titel; 83. scheppen; 85. kleurstof;  

87. bergplaats; 88. vogelproduct; 89. bejaard;  

91. landbouwwerktuig; 92. thans; 93. voorzetsel; 

94. boegbeeld van KNRM kids; 95. computer.

Verticaal:
1. Het meest zuidelijk gelegen reddingstation 

van de KNRM; 2. etenbereider; 3. rivier in Duits-

land; 4. zeer oud; 5. huid; 6. winters voertuig;  

7. muzieknoot; 8. bouwland; 9. sappig en mals; 

10. Engelse titel; 11. niet verpakt; 12. schuin weg-

gesneden kop van plaat of balk om belasting  

te verdelen; 18. waterstand; 19. reuzenslang;  

21. voorzetsel; 23. ooit; 25. zwaardwalvis;  

26. glanzige zijde; 28. roofvogel; 30. kwaal;  

31. luchtgesteldheid; 32. zedig; 33. torenomgang; 

35. bosgod; 36. vreemde munt; 38. visgerei;  

39. gelijkmatig; 42. bewusteloosheid; 45. rivier 

in Spanje; 47. getroffen; 48. bijstand; 50. weefsel 

met nopjes; 51. verschillend; 53. holte onderin 

het dieptelood; 55. geur; 57. insect; 59. stap;  

60. rivier in België; 62. 11 1/4 graad, één van 32 

sectoren van een kompasroos; 64. Europeaan;  

66. hoog in een tram bevestigde handgreep;  

67. behouden v.d. ondergang; 69. vleesgerecht; 

71. karakter; 72. uitdrukking; 74. gereedschap;  

76. graansoort; 77. aantal minuten dat deel- 

nemers aan de selectiedag voor Lifeguards 

zwemmend over vierhonderd meter mogen 

doen; 79. zuiver; 81. song; 82. pleisterkalk; 84. straf- 

werktuig; 86. wolvlokje; 89. rund; 90. lidwoord.

Puzzel mee en win!
Stuur de oplossing in en maak kans op een overnachting 
voor twee personen in een luxe Executive hotelkamer van 
Palace Hotel in Noordwijk aan Zee, inclusief uitgebreid 
ontbijtbuffet. Vrij gebruik van zwembad, sauna, Turks 
stoombad, whirlpool en fitnessruimte.  
De prijs wordt beschikbaar gesteld door het Palace Hotel 
in Noordwijk aan Zee.

Hoe doet u mee?
Los de puzzel op en noteer de letters uit de corresponderende vakjes in de oplosbalk.  
Mail het woord dat ontstaat en uw adres en telefoonnummer voor 15 mei 2013 naar  
puzzel@knrm.nl. De prijswinnaar krijgt schriftelijk bericht en wordt ook vermeld  
in het volgende nummer van De Reddingboot, dat eind juni verschijnt. 

PUZZEL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33

34 35 36 37 38 39

40 41 42 43

44 45 46 47

48 49 50 51 52 53

54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67

68 69 70 71 72

73 74 75 76

77 78 79 80 81 82

83 84 85 86

87 88 89 90 91 92

93 94 95

47 10 90 40 15 71 63 19 36 25 72 51 77 12
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Horizontaal: 
2. Reddingboot van IJmuiden; 13. positieve elektrode; 14. bijwoord; 15. voorzetsel; 16. Nieuw-Zeelander; 17.
vent; 20. vaarrichting; 22. persoonlijk vnw.; 24. zeehond; 25. wilde haver; 27. bierpot; 28. bijwoord; 29. vlak-
temaat; 31. hetzelfde als drift, dwarsverzetting van de scheepsromp door de wind; 33. vlekkenwater; 34. zak-
doek; 37. dienst doen; 40. gevierde actrice; 41. antwoord; 43. doorloop; 44. langharige jachthond; 46. kust-
strook; 49. bijbelse vrouw; 50. medische hulpdienst van de KNRM; 52. lokmiddel; 54. bijbelse stad; 56.
knaagdier; 58. streling; 59. sluitpin; 60. Chinese munt; 61. onderwijs; 63. gepelde gerst; 65. gelijk; 67. klein
soort hert; 68. scheepsemmertje; 70. verwoestend; 72. keukengerei; 73. drijftil; 75. schijfklamp ofwel dubbe-
ling met rol op de voorsteven voor ankerlijn; 76. toespraak; 78. tafelgast; 80. gravure; 81. Engelse titel; 83.
scheppen; 85. kleurstof; 87. bergplaats; 88. vogelproduct; 89. bejaard; 91. landbouwwerktuig; 92. thans; 93.
voorzetsel; 94. boegbeeld van KNRM kids; 95. computer.

Verticaal: 
1. Het meest zuidelijk gelegen reddingstation; 2. etenbereider; 3. rivier in Duitsland; 4. zeer oud; 5. huid; 6.
winters voertuig; 7. muzieknoot; 8. bouwland; 9. sappig en mals; 10. Engelse titel; 11. niet verpakt; 12.
schuin weggesneden kop van plaat of balk om belasting te verdelen; 18. waterstand; 19. reuzenslang; 21.
voorzetsel; 23. ooit; 25. zwaardwalvis; 26. glanzige zijde; 28. roofvogel; 30. kwaal; 31. luchtgesteldheid; 32.
zedig; 33. torenomgang; 35. bosgod; 36. vreemde munt; 38. visgerei; 39. gelijkmatig; 42. bewusteloosheid;
45. rivier in Spanje; 47. getroffen; 48. bijstand; 50. weefsel met nopjes; 51. verschillend; 53. holte onderin het
dieptelood; 55. geur; 57. insect; 59. stap; 60. rivier in België; 62. 11 1/4 graad, één van 32 sectoren van een
kompasroos; 64. Europeaan; 66. hoog in een tram bevestigde handgreep; 67. behouden v.d. ondergang; 69.
vleesgerecht; 71. karakter; 72. uitdrukking; 74. gereedschap; 76. graansoort; 77. aantal minuten dat deelne-
mers aan de selectiedag voor Lifeguards zwemmend over vierhonderd meter mogen doen; 79. zuiver; 81.
song; 82. pleisterkalk; 84. strafwerktuig; 86. wolvlokje; 89. rund; 90. lidwoord.
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Beste mensen, 

Donderdag ontving ik De Reddingboot en de donateurspas.  Toen ik op 

het pasje zag staan: toetredingsjaar 1979, besefte ik dat ik ‘al’ 34 jaar 

donateur ben. Daarom heb ik vandaag 34 euro naar u overgemaakt.

Toen ik 18 jaar was, ben ik donateur van de toen nog KNZHRM gewor-

den, maar al eerder had ik correspondenti
e met C. van der Zweep. Ik 

stuurde hem brieven en stelde
 hem vragen over redding

boten en altijd 

kreeg ik een keurige brief terug. De Reddingboot las ik toen ook al van 

A tot Z en dat is nog steeds het geval. Mijn interesse in r
eddingboten 

werd aangewakkerd toen ik eens een lancering van de reddingboot op 

Ameland meemaakte. Het maakte grote indruk op mij en een lancering 

of het uitvaren van een reddingboot is nog steeds een grootse ervaring.  

Ik wens u ontzettend veel succ
es met uw werk!

Met hartelijke groet, H.H.,

Stiens
 

Ik lees net in De Reddingboot het artikel ‘Boot van de  toekomst’. Tot mijn verbazing zie ik dat Leendert Langbroek jarenlange ervaring heeft op de Koos van Wessel van station IJmuiden. Dat moet toch zeker de Koos van Messel zijn?
M.vr.gr., T.B. (per e-mail)

Hartelijk dank voor uw mail en dat u de moeite heeft genomen  
om een reactie te geven op ons donateursblad.Wij kunnen niets anders zeggen dan: u heeft helemaal gelijk! 

De redactie 

L.S.,
ik heb veel bewondering voor redder Huizinga en  zijn crew!  Doch achteraf pratend vind ik dat, gezien het weer en omdat de kans op redding verkeken was, ze toen niet hadden moeten uitvaren. Hopelijk wil de directie van KNRM de redders een richtlijn geven waar ze in dit soort omstandigheden hun beslissing aan kunnen toetsen.

Met vriendelijke groet,

W.B.
Assen

Geachte heer B.,

U maakt zich zorgen. De redders die u aandraagt heb-ben weloverwogen de beslissing genomen om uit te varen. Het is gebruikelijk dat bij een alarmering boven een bepaalde windkracht meerdere reddingboten worden gealarmeerd. Daarnaast zijn de reddingboten samen met andere hulpdiensten zoals helikopters in functie als Search And Rescue-eenheid. Zij zorgen zo ook voor elkaars veiligheid tijdens de actie. De beslissing om uit te varen ligt altijd bij de bemanning. Professioneel opgeleide redders weten wat hun schip én bemanning in een bepaald vaargebied aankan. Ook als de kans op een redding is verkeken is het voor de nabestaanden waardevol als het stoffelijk overschot van een dierbare wordt gevonden en bij de familie kan worden afgeleverd. Ook daarvoor vaart de KNRM uit.
Riemert Moleman, Hoofd Operationele en  Technische Dienst
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ReDDeR aan het weRk

“Ik ben verslaafd aan alles wat met de zee 
te maken heeft. Na de zeevaartschool heb 
ik eerst in het bergings- en baggerwerk 
gezeten. Daarna nam ik het bedrijf van mijn 
ouders over, maar vond het eigenlijk zonde 
om niks meer met mijn maritieme kennis en 
vaardigheden te doen. Ik hoefde dan ook niet 
lang na te denken toen ik in 1996 gevraagd 
werd om opstapper te worden. Met twee 
winkels en een gezin met drie kinderen heb 
ik een enorm druk leven. Meestal ben ik in de 
winkel in Den Burg.  Als dan de pieper gaat 
is het een kwestie van in de auto springen 
en gassen. De tien minuten aanrijtijd naar 
De Cocksdorp is dan net te doen. Laatst was 
ik in de winkel in gesprek met een verte-
genwoordiger, toen ik werd opgeroepen. Ik 
moest natuurlijk halsoverkop weg. Gelukkig 
konden mijn medewerkers het gesprek van 
me overnemen. Gaat de pieper ’s nachts, dan 
zorgt mijn vrouw voor de kinderen. Gaat hij 
overdag, dan moet ik familie inschakelen om 
de kinderen van school te halen. En iedere 
week is er een trainingsavond. Wat dat be-
treft moet er wel veel wijken voor de KNRM. 
Maar ik doe het graag! ”
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Naam: Sandor Mantje• Leeftijd: 42 • Beroep: eigenaar kleding- en schoenenwarenhuis • Reddingstation: Texel De Cocksdorp

‘Ik ben redder
 én ondernemer’


