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Dhr. J. Lauwers jr., De Hoef, € 523,60 (80ste verjaardag) * Wijlen dhr. J. Hoekstra , Franeker € 188 (bij overlijden) * Dhr.   D.J. Zwart,  Voorschoten,  € 850 (65ste verjaardag)  *  Zorggroep Leveste Middenveld, Hoogeveen, € 2.190 (afscheid M. Rutgers) * Dhr. en mw. M. Leyte, Krabbendijke, 
€ 550 (50-jarig huwelijksfeest) * Mw. P. Kraayenveld, Den Haag, € 300  (50ste verjaardag) * Dhr. J. Lassche, Naarden,   € 235 (afscheid van zijn werk) * Dhr. J.A.C. Beuger, Heemstede, € 431 (afscheid werk als fysiotherapeut) * Dhr. G.J. Bouwhuis, Wassenaar, € 875 (80ste verjaardag) * 
Mw. W.L.M. van der Winden-van Feggelen, Bloemendaal, € 200 (100ste verjaardag) * Dhr. W. Kok, Zeist, € 1.000   (75ste verjaardag) * Dhr. W.H. van der Vegt,  Heerenveen, € 435 (60ste verjaardag) * Dhr. en mw. L. Morita-Pater, Driel, € 155 (25-jarig huwelijksfeest) * Wijlen dhr. 
A. Groot, De Woude, € 50 (overlijden) * Dhr. en mw. B. Bilitzki-Fuchs, Leverkusen-Hitdorf, € 665 (60ste verjaardag) *  Dhr. en mw. P.H.M. Thijssen, Vught, € 75 (beider 80ste verjaardag) * Dhr. en mw. W. van Barneveld, Eck en Wiel, € 420 (samen 150 jaar oud) ) *George Kniest Boat 
Equipment, Oosterbeek, AIS installatie t.w.v. € 900 (voor de voormalige reddingboot Johanna Louisa )

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

€ 2.000 en er  
komt nog meer!
Dirk Bouma van Holland Marine 

Hardware uit Zwanenburg over-

handigde KNRM-directeur Roemer 

Boogaard een cheque ter waarde 

van € 2.000. “Een tussenstand,” 

benadrukt Bouma aan boord van 

de reddingboot Koos van Messel, 

“want wij doneren een bedrag 

per verkocht artikel.” Holland 

Marine Hardware is onder meer 

leverancier van de EasyRescue, 

een search and rescue transponder 

die gebaseerd is op het Automatic 

Identification System (AIS).  

De nieuwe overlevingspakken  

van de KNRM zijn ook uitgerust 

met dit baken. “In de volksmond 

wordt het een Personal Locator 

Beacon (PLB) genoemd, maar dat is 

feitelijk niet juist”, vertelt Bouma.  

“Een PLB zendt via een satelliet 

uit naar een walstation. Die meer-

waarde is heel betrekkelijk als je 

overboord slaat. Veel belangrijker 

is het dat de schepen in de directe 

nabijheid van de drenkeling, inclu-

sief het eigen schip, bij een man-

overboord-situatie een automa-

tische noodmelding krijgen. Met 

vermelding van de exacte positie 

van de drenkeling. Dat doet deze 

EasyRescue.” 

Om bovengenoemde reden is de 

EasyRescue ook bijzonder interes-

sant voor watersporters. Meer 

informatie over de EasyRescue is 

te vinden op: 

www.hollandmarinehardware.nl    

In 1979 startte Harry Berkouwer een varende  
reddingwinkel op het schip Hendrik B. Senior.  
De hele familie droeg een steentje bij om wimpels, 
legpuzzels, mutsen en allerlei andere KNRM- 
promotieartikelen te verkopen. Later kwam de 
winkel aan wal in Gouderak. Harry doneerde 
dit jaar een bedrag van € 1992,65. Dat was de 
opbrengst van de verkoop van ‘oude’ artikelen van 
de inmiddels opgeheven winkel. Nog steeds zet 
Harry zich met veel plezier in voor de KNRM. Waar 
hij ook gaat neemt hij vlaggetjes mee om te ver-
kopen in de haven. “Het is een voorrecht dit werk 
te mogen doen. Je mag je enthousiasme door-
geven aan anderen, zodat zij op hun beurt ook iets 
kunnen betekenen voor de reddingmaatschappij. 
Dat geeft mij ontzettend veel energie.”

Loffelijke initiatieven

BEDANKT

12 ton met de hand …
Wie?                      De heer Rolloos (81 jaar) uit Rotterdam. Is al 57 jaar  

Redder aan de wal. 
Wat?                    Zamelt jaarlijks zo’n 12.000 kilo oud papier in. Met de 

hand. Dat is meer dan het gewicht van een Valentijn!
Hoe?                  “In de flat waar ik woon heb ik speciale containers om 

het oude papier te verzamelen. Niet alleen van de flat, 
maar ook van een vereniging. Ik ga ook bij mensen 
langs. Die zetten het papier in de gang. Ik drink bij  
hen een bakje koffie en dan versleep ik het papier  
naar mijn auto.”

Waarom?    “Ik vind het mooi op deze manier een bijdrage te 
leveren aan de KNRM. Ik heb zelf gevaren. Dan weet  
je hoe belangrijk het kan zijn.”

Sinds Koningin Emma in 1891 beschermvrouwe werd van  

de KNRM hebben wij altijd een vorstelijke beschermvrouwe/ 

-heer gehad. En onze verbondenheid met het koningshuis 

dateert zelfs al vanaf de oprichting van de KNZHRM in 1824, 

toen Koning Willem I zich inzette voor een nationale red-

dingorganisatie. 

Inmiddels is het alweer twee maanden geleden, maar bij het 

maken van deze editie van De Reddingboot hadden we nét 

de inhuldigingsdag achter de rug. De KNRM was met drie 

oude en vier operationele reddingboten aanwezig bij de 

koningsvaart op het IJ. De reddingboten hadden overdag een 

taak toebedeeld gekregen bij het ondersteunen van de politie 

bij de handhaving en veiligheid. 

Het toelatingsbeleid op het IJ was streng. Onze vier boten 

voeren rond en benaderden eigenaren van boten en bootjes 

die het IJ op wilden, maar niet genodigd waren, en vroegen 

hen weg te gaan. ’s Avonds lagen de reddingboten naast 

elkaar op het IJ. Als eerbetoon aan onze nieuwe koning en 

koningin. Drie van de aanwezige boten zijn vernoemd naar 

leden van het koningshuis: de Koning Willem I, de Prins 

Hendrik en de Koningin Juliana. De koninklijke familie heeft 

altijd blijk gegeven van warme belangstelling voor de KNRM. 

Meermalen bezochten zij KNRM-stations. Wij zijn dan ook 

blij en vereerd dat Prinses Beatrix, ook nu ze geen koningin 

meer is, onze beschermvrouwe wil blijven.   

Oranje

Roemer Boogaard

Directeur KNRM

Een eerbetoon aan de 

nieuwe koning en koningin

Roemer Boogaard

Op wal 
en schip
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3–8 september   HISWA te Water in Amsterdam Marina op de NDSM-werf in   

Amsterdam. www.hiswatewater.nl

6-8 september   Wereldhavendagen in Rotterdam. Thema: Van Wolga tot Maas.   

www.wereldhavendagen.nl 

8 september  Amsterdam City Swim. 2013 meter zwemmen door de Amsterdamse  

grachten. (zie ook pagina 8 in deze Reddingboot).  

www.amsterdam cityswim.nl

28 september  Oude Reddings Glorie in Lemmer. Festiviteiten rondom twintig oude  

reddingboten, die op 27 september aankomen en op 29 september  

weer vertrekken. www.oudereddingsglorie.nl

Bij IJmuiden komt nu – net als bij Rot-
terdam – een verkeersscheidingsstelsel. 
Hierdoor heeft het scheepvaartverkeer in 
tegengestelde richting een eigen vaar-
weg. De aanpassingen zijn nodig om de 
veiligheid voor het scheepvaartverkeer 
te kunnen blijven garanderen, de bereik-
baarheid van havens te verbeteren en 
de ruimte op de Noordzee efficiënter te 
gebruiken. Rijkswaterstaat stelt nieuwe 

ankergebieden in en heft een aantal 
bestaande ankergebieden op. Er worden 
enkele ‘areas to be avoided’ ingesteld, 
waar niet meer mag worden gevaren. In 
‘precautionary areas’ is het nadrukkelijke 
advies om voorzichtig te navigeren.
Op 30 en 31 juli en op 1 augustus vindt  
de aanpassing van de vaarwegmarkering 
op zee plaats. De nieuwe vaarroutes 
gelden vanaf 1 augustus 2013 00.00 UTC 
(02.00 uur plaatselijke tijd). De Dienst der 
Hydrografie publiceert nieuwe zeekaar-
ten vanaf half juni. 

Puzzel-
winnaar

Rijkswaterstaat past per 1 augustus de scheepvaartroutes 
op het Nederlandse gedeelte van de Noordzee aan. De routes 
komen verder uit de kust te liggen en schepen kruisen elkaar 
minder vaak.  

Jan Nelisse (Scheveningen), Jouke Spoelstra 
(Den Helder) en Jan van Urk (Urk) werden 
benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje 
Nassau. 
Jan van Urk, voormalig zeevisser, is sinds 1991 
actief bij de KNRM als lid van de Plaatselijke 
Commissie. Jan helpt nieuwe bemannings-
leden met de opleiding Groot Vaarbewijs en 
brengt ze zaken bij die niet in de leerboeken 
staan. Ook was hij betrokken bij de Raad voor 

Koninklijk onderscheiden
KNRM op evenementen

Nieuwe scheepvaartroutes op de Noordzee

KNRM journaal

Bouwbedrijf Waal uit Vlaardingen 
besloot eind vorig jaar niet te 
investeren in relatiegeschenken, 
maar in een goed doel. Het bedrijf 
doneerde zeven overlevingspak-
ken, inclusief instructielessen, aan 
de bemanning van reddingstation 
Ter Heijde. Waal vroeg ook haar re-
laties bij te dragen aan deze actie. 
Dat leverde maar liefst € 15.000 op! 

De KNRM is elk jaar op een aantal evenementen aanwezig. Soms om te helpen de veiligheid op 

het water te waarborgen, soms om onze naamsbekendheid te vergroten, donateurs te werven 

of juist contact te hebben met bestaande donateurs. Lokale reddingstations hebben vaak hun 

eigen activiteiten op braderieën, visserijdagen of dorpsfeesten. Een greep uit onze activiteiten: 

Overlevingspakken van bouwbedrijf

(v.l.n.r.) Sjaak van der Tak en André 

Muilwijk van de Plaatselijke 

Commissie van Ter Heijde nemen 

een cheque in ontvangst van Johan 

Krijgsman en Ebert van der Wal van 

de directie van Waal. 

de Scheepvaart, waar hij schuldvragen  
bij scheepsrampen op nationale en  
internationale wateren onderzocht.  
De onderscheiding kwam overigens  
niet helemaal als verrassing. “Ik ga nog 
elke week op de koffie bij de jongens in 
het havenkantoor. Zij vroegen mij of ik 
een uitnodiging had ontvangen van de 
gemeente. Ik had dus een vermoeden, 
maar toch hield ik een slag om de arm.  

Toen ik op de bewuste dag mijn kinderen 
en kleinkinderen in de zaal zag zitten, wist 
ik het zeker. En ik had niet eens mijn netste 
pak aangedaan!” 
 

De puzzelprijs in de 
vorige Reddingboot 
is gewonnen door 
mevrouw G.M. Zalm-
Blom uit Enkhuizen. Zij 
won een hotelcheque, 
beschikbaar gesteld 
door  het Palace Hotel  
in Noordwijk aan Zee.

Op 26 april kregen enkele KNRM-redders een koninklijke onder-
scheiding opgespeld. Zij ontvingen een lintje voor hun bijdrage 
aan de maatschappij en voor het reddingwerk in het bijzonder. 

Kijk op de website www.defensie.nl/ 
marine/hydrografie/ voor meer informatie  
en verkoopadressen. 

Fo
to

: W
aa

l

4 DE REDDINGBOOT  verslag 220 verslag 220  DE REDDINGBOOT   5



Terug van weggeweest:  
de Reddingwinkel! 

Reddingbootdag 2013 Fondsenwerving

Dekbedden, mutsen, mokken en kindershirts van 
de KNRM: decennialang was de Reddingwinkel het 
promotionele uithangbord van de KNRM. Tot enkele 
jaren geleden afscheid werd genomen van een groot 
netwerk aan lokale, vrijwillige winkeltjes. Recent 
is de Reddingwinkel echter herboren, zij het in een 
sterk aangepaste vorm.

Tekst: Edward Zwitser  

Het voorjaar begon niet al te enthousiast dit jaar, maar Reddingbootdag (27 april) was een frisse, maar 
mooie dag. Bezoekers genoten van vaartochten, helikopterdemonstraties, verse vis en de verhalen van 
de opstappers. De dag leverde meer dan 600 nieuwe donateurs op, veel blije gezichten en prachtige foto’s. 
Onderstaande foto’s kregen van het publiek op internet de hoogste waardering. 

Een greep uit  
het assortiment 

• Pen
• Notitieboekje
• Telefoonhoesje
• Sleutelhanger
• Muts
• Cap
• Lanyard
• Mok
• Portemonnee
• Tassen
• Zonnebril
• Lunchbox 
• Drinkbeker 
• Jaarwimpel 
• Boekje De Redding 
• Slab
• Rompertje
• Kindershirt 

Graag meer foto’s!
Tot 11 november kunt u uw mooiste KNRM-foto’s nog insturen 
en kans maken op leuke prijzen! Zie de beelden op knrm.nl/
fotowedstrijd.knrm.nl.  

Nat maar gelukkig
Peter Gerritse wint een Casio G-Shock horloge.

Hendrika Pieternella Urk
Wessel Feenstra wint een KNRM-kledingpakket van Gaastra Pro.

Oefenactie KNRM Andijk 7 bft
Teun Mooij wint met deze foto een oefenvaart met de KNRM voor twee.

1e

prijs

3e

prijs

2e

prijs
Noem het Reddingwinkel 2.0: 

een webshop met producten 

van de KNRM. De mok is terug, 

het boekje De Redding, van Dick 

Bruna, is weer te verkrijgen en 

natuurlijk ligt ook de wimpel in 

de Reddingwinkel. Wie producten 

koopt op www.reddingwinkel.nl 

steunt het reddingwerk van de 

KNRM. Financieel, maar ook qua 

naamsbekendheid. De producten 

vergroten de zichtbaarheid van 

de KNRM. 

Voor de nieuwe Reddingwinkel 

zocht de KNRM een professionele 

partner die het hele traject van 

websitebouw, productontwikke-

ling, voorraadbeheer, betalingen 

en logistiek voor zijn rekening 

kon en wilde nemen. Die partner 

werd P&P Projects uit Groningen, 

een gerenommeerde merchandise-  

specialist. “Omdat de vraag naar 

spulletjes vanuit de achterban 

bleef bestaan, maar de KNRM 

niet opnieuw winkeltje wilde 

gaan spelen en zodoende in oude 

fouten zou vervallen, was een 

professionele partner belangrijk. 

P&P Projects doet het werk waar 

zij goed in zijn en waarmee ze de 

KNRM van dienst kunnen zijn”, 

zegt Jolan van den Broek, hoofd 

Communicatie & Fondsenwer-

ving. Vanuit de verkoopmarge 

doneert P&P Projects aan de 

KNRM. “Op die manier hebben  

we dezelfde inkomsten als vroe-

ger, zonder dat daar kosten en 

voor de KNRM branchevreemde 

activiteiten tegenover staan”, 

vindt Jolan van den Broek. 

Voor de Redder aan de wal is  

het voornaamste dat de leuke 

en kwalitatief goede producten 

terug zijn van weggeweest. 

De Reddingwinkel start met 

een basisassortiment en naar- 

gelang de vraag zal het aanbod 

met nieuwe producten worden 

uitgebreid. 

Klaar voor actie
Carla Versteegen krijgt een eervolle vermelding voor haar foto, gemaakt in Katwijk.

EErvollEvErmElding
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KNRM Lifeguards

In de zomermaanden van 2013 bemannen honderd 
lifeguards van de KNRM strandposten op Vlieland , 
Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog.  
Maar ze zijn op meer plekken present om de 
veiligheid op het water te vergroten.

Zomer in Nederland. De zee is 

nog koud. Kindertjes spelen 

met schepjes en emmertjes, 

een hond springt de zee in en 

uit. Twee surfers staan voor het 

eerst en wat onwennig op de 

planken, een echtpaar komt van 

ver wandelend aan. De KNRM 

Lifeguards houden het strand, de 

zee en de badgasten nauwlettend 

in de gaten. Met het geven van 

actieve voorlichting voorkomen 

ze dat strandbezoekers onnodig 

in gevaarlijke situaties terecht-

komen. Gaat het toch mis, dan 

bieden de lifeguards profes-

sionele hulp. Vermissingen, 

snijwonden, kwallenbeten, een 

zwemmer met kramp, kiters in 

nood … De lifeguards opereren tot 

een kilometer uit de kust. Dreigt 

daarbuiten gevaar, dan grijpt de 

reddingboot in.

Samenwerken
Sinds 2010 zet de KNRM, in 

opdracht van gemeenten, life-

guards in. De gemeenten betalen 

80% van de (exploitatie)kosten, 

onder andere loon en accom-

modatie. De KNRM draagt zorg 

voor de resterende 20%: kosten 

voor andere ondersteuning en 

opleiding. Ook het materiaal van 

de lifeguards is van de KNRM. Het 

KNRM-hoofdkantoor in IJmuiden 

zorgt voor werving en selectie 

en elk eiland heeft ’s zomers een 

Lokale Coördinator Lifeguards 

(LCL) die de lifeguards met raad 

en daad bijstaat.

Amsterdamse grachten
KNRM Lifeguards worden ook 

ingeschakeld om de veiligheid bij 

waterevenementen te vergroten. 

Net als vorig jaar houden ze op 

8 september toezicht tijdens de 

Amsterdam City Swim. Met deze 

grachtenzwemtocht, waar-

aan prinses Máxima vorig jaar 

meedeed, wordt geld opgehaald 

voor onderzoek naar de ziekte 

ALS. Coördinator KNRM Life-

guards Linde Jelsma: “Wij zetten 

dertig lifeguards in om toezicht 

te houden. Zij liggen in het water 

op rescueboards. De tocht is 2013 

meter lang en er zwemmen meer 

dan 1600 mensen mee; je kunt 

er zeker van zijn dat sommige 

zwemmers kramp krijgen. Er zijn 

ook zwemmers die onze boards 

gebruiken om even op adem te 

komen of hun brilletje te poetsen. 

Dat is ook prima, als dat nodig is 

om het vol te houden.” 

Concentratie
Ook bij het NK surftour in Dom-

burg in april en bij de catamaran-

wedstrijd Ronde om Texel hielpen 

KNRM Lifeguards bij het toezicht 

houden.

Het is vooral vanuit maatschap-

pelijke betrokkenheid dat life-

guards mensen willen helpen 

veilig op het water te recreëren. 

Linde Jelsma: “Verantwoordelijk-

heidsgevoel is heel belangrijk. 

Daarnaast hebben de meeste 

lifeguards  een sportieve achter-

grond en genieten ze ervan om 

in de openlucht met mensen te 

werken. Een goed observatie- en 

concentratievermogen is onmis-

baar. En ook stressbestendig 

zijn en het kunnen werken in 

teamverband.”

Lifeguards            Totaal Strandposten
Vlieland      9 2
Terschelling  31 3
Ameland   43 4
Schiermonnikoog  11 1

Het aantal lifeguards is afhankelijk van de duur van de bewa-
kingsperiode, de duur van de werkperiode per lifeguard en het 
aantal strandposten per eiland. Per reddingspost zijn er drie 
of vier lifeguards per dag aan het werk. Gemiddeld werkt een 
lifeguard vier weken achter elkaar. Op sommige posten werken 
lifeguards de hele bewakingsperiode.
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Duiker vermist
OuDDORP_1 EN 2 APRIL_WIND 
NW4_INZET REDDINGBOTEN 
GRIEND EN BARON VAN LYN-
DEN, KuSTHuLPVERLENINGS-
VOERTuIG

Tweede Paasdag, ongeveer half 
10 in de ochtend. Reddingstation 
Ouddorp krijgt de melding dat in 
de Grevelingen nabij Scharendijke 
een sportduiker wordt vermist. 
Het is een populaire duikplek met 
drie duikwrakken en een kunstrif. 
Ouddorp rukt met beide boten uit 
en ook het kusthulpverlenings-
voertuig (KHV) spoedt zich met al 
zijn communicatieapparatuur naar 
de plaats waar de duiker vermist 
wordt, om de communicatie tussen 
de KNRM en politie, brandweer, 
Rijkswaterstaat, ambulances en de 
Belgische SAR-helikopter te ver-
zorgen. De zoektocht, met andere 
woorden, is massaal. De Griend 
maakt zoekslagen in het gebied en 
de Baron van Lynden fungeert als 
duikplatform voor de duikers van 
de brandweer. De vermiste duiker, 
een dertigjarige man uit Wol-

phaartsdijk, wordt niet gevonden 
en om 8 uur ’s avonds worden de 
zoekpogingen gestaakt. Op weg 
naar huis assisteren de beman-
ningen van de Griend en het KHV 
nog bij de nasleep van een auto-

goed, maar dit jaar effe niet”,  
zegt Rob. “Door de harde wind 
klotste het water tegen de boot 
aan, waarna het verstoof en  
onmiddellijk bevroor. Daardoor 
was het hele jacht volledig met  
ijs bedekt.”
Het schip naar de haven slepen 
is vanwege de zware ijsafzet-
ting geen optie. Drie opstappers 
worden aan wal gezet, klimmen 
aan boord van het jacht en bikken 
met door de eigenaar verstrekte 
breekijzers het ijs los. Het is 
zwaar werk, dat nog eens bemoei-
lijkt wordt doordat het aan boord 
spiegelglad is. Als de grootste 
brokken ijs verwijderd zijn, sleept 
de Watersport het jacht naar de 

Compagnieshaven, waar het mooi 
beschut kan ‘ontdooien’. “In al die 
zestien jaar dat ik bij de KNRM zit 
heb ik zoiets nog nooit meege-
maakt”, besluit Rob. 

Het heeft al enige dagen flink 
gewaaid bij een temperatuur 
van onder het vriespunt, als de 
eigenaar van scheepsbouwbedrijf 
Kramer in Enkhuizen het niet meer 
vertrouwt. Terecht, zo zal blijken. 

Sinds jaar en dag meert hij zijn 
jacht af bij zijn eigen bedrijf, aan 
het zuidelijk deel van het Krabbers-
gat. En hoewel hij nog maar zeer 
kort geleden voor het laatst op de 
werf is geweest, besluit hij op deze 
zondag om even poolshoogte te 
gaan nemen.
Daar blijkt dat zijn jacht in een 
waar ijskunstwerk veranderd is. 
Een prachtig gezicht, maar het 
scheepje maakt wel zware slagzij. 
Om 09.39 uur krijgt plaatsvervan-
gend schipper Rob Roosendaal de 
oproep om te gaan assisteren met 
de reddingboot Watersport. “Het 
ging volgens de eigenaar al jaren 

Slagzij door ijsafzetting
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INZET REDDINGBOOT WATERSPORT

gewaarschuwd om de redding van 
het jachtje over te nemen, zodat  
de Hindeloopers hun aandacht  
aan de catamaran kunnen wijden.
En dat is hoogstnodig. De vrouw 
van het echtpaar dat het schip 
bevoer is overboord geslagen, zo 
maakt haar man, die behoorlijk in 
paniek is, de opstappers duidelijk. 
“In de richting die hij aanwees 
zagen we op 150 meter een zwart 
stipje in het water”, zegt plaatsver-
vangend schipper Jaap Boonstra. 
“Toen we haar eruit haalden lag 
ze er pas vijf minuten in, maar 
vanwege de watertemperatuur van 

buiswater, dat over de Johanna 
Margareta en haar bemanning 
wordt uitgestort. De Ika wordt op 
sleeptouw genomen in de richting 
van Workum. Onderweg neemt de 
Alida, die de catamaran inmiddels 
veilig heeft afgeleverd, het jachtje 
over en voltooit de klus.

Even voor vieren ’s middags 
gaan de piepers af in Hindeloo-
pen: een jachtje met motor-
storing, prio 2. De Alida stuift de 
haven uit en ziet daar meteen 
een catamaran op zijn kant 
liggen. Station Den Oever wordt 

hooguit 6 graden vertoonde ze al 
onderkoelingsverschijnselen. Ze 
heeft veel geluk gehad dat wij toe-
vallig in de buurt waren, want als 
ze langer in het water zou hebben 
gelegen, had ze het misschien niet 
overleefd.” De catamaran wordt 
naar Workum gesleept.
Intussen is de Johanna Margareta 
uit Den Oever in de buurt van 
Hindeloopen aangekomen, om het 
in nood geraakte, tien meter lange 
jachtje Ika uit de brand te helpen. 
Met de straffe noordoostelijke wind 
schuin op de kop veroorzaken de 
korte, holle golven veel ijskoud 

ongeluk nabij de Ouddorpse haven. 
De volgende dag wordt de zoekac-
tie hervat door politie en marine. 
De KNRM is er dan niet meer bij 
betrokken, omdat, zoals schipper 
Coen van der Linde zegt, “het vanaf 
toen echt een berging werd. Men 
wist zeker dat de vermiste man zich 
onder water bevond en bij dat soort 
acties zijn wij over het algemeen 
van weinig nut. Duikers doen dan 
uiteraard het meeste werk.”  Pas 
op de vijfde dag van de vermissing 
wordt de sportduiker gevonden. 
Enkele weken daarna zou hij vader 
zijn geworden.

DE MEEST ACTuELE REDDINGRAPPORTEN VINDT u OP WWW.KNRM.NLLOGBOEK 

Het jacht blijkt in een waar 
ijskunstwerk te zijn veranderd

Een zoektocht 
met KNRM, politie, 
brandweer, 
helikopters etc. 

Actie op weg 
naar een actie
HINDELOOPEN EN DEN  
OEVER_2 APRIL_WIND NO6_
INZET REDDINGBOTEN ALIDA 
(HINDELOOPEN) EN jOHANNA 
MARGARETA (DEN OEVER)

Zeiljacht aan lagerwal
DEN OEVER_ 23 MAART_WIND OOST 7_ 
INZET REDDINGBOOT jOHANNA MARGARETA
(ZIE PAGINA 14)
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Twee man  
overboord
OuDDORP_16 APRIL_WIND 
ZW5_INZET REDDINGBOOT 
GRIEND

Laat in de middag, om 10 voor 
half 5, gaan bij de opstappers van 
Ouddorp de piepers af: prio 1. Het 
kustwachtcentrum meldt dat het 
zou gaan om een zeilboot op de 
Grevelingen ter hoogte van Port 
Zélande, waarbij er bovendien 
twee mannen overboord zouden 
zijn geraakt. Bij de scheidingston 
Hompelgeul/Grevelingen treft de 
bemanning van de Griend inder-
daad een klein open zeilbootje met 
een afgebroken roer aan. Er be-
vindt zich één persoon aan boord. 
De andere twee zijn overboord 
gevallen en hebben zwemmend 
een boei bereikt. Daar hebben 
ze zich aan vastgehouden tot ze 
werden opgepikt door het toevallig 
passerende zeiljacht De Vier, dat 
onderweg was van de winterstal-
ling in Brouwershaven naar zijn 
ligplaats in Ouddorp. De Vier heeft 
daarna alarm geslagen.
De Griend neemt het zeilbootje op 
sleeptouw naar Port Zélande en 
verzorgt aan boord van de red-
dingboot de opvarende, die bij het 
afbreken van het roer een flinke 
snee in zijn hand heeft opgelopen.     
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“Als artiest krijg ik vaak applaus”, zegt 
cabarartier/entertainer Niek Boes. “Maar 
nu is het mijn beurt een diepe buiging 
te maken. De geoliede machine waarin 
mijn dochter terechtkwam toen ze het 
uitschreeuwde van de pijn, was indruk-
wekkend. Én hartverwarmend. Heel 
bijzonder om als fervent watersporter  
de KNRM op een heel andere manier 
mee te maken.” 

Eerst maar even de bizarre samenloop 

van omstandigheden: in 1999 werd in 

IJmuiden de reddingboot Koning Willem I, 

bestemd voor Schiermonnikoog, gedoopt 

door koningin Beatrix. Boes was daarbij 

een van de optredende artiesten. Veertien 

jaar later, op 14 april 2013, moest zijn 

dochter vanaf Schiermonnikoog met 

spoed naar de vaste wal worden vervoerd. 

De familie Boes werd overgevaren door …. 

diezelfde Koning Willem I. Boes glimlacht 

breed. “Bijzonder hè?” 

Dat lachen was Boes echter vergaan op  

14 april, toen hij met lede ogen moest  

aanzien hoe zijn negenjarige dochter 

Jente uit een boom viel en daarbij gewond 

raakte. “In haar val bleef ze met haar voet 

achter een tak haken, waardoor ze uitein-

delijk ondersteboven neerkwam. Op dat 

moment zijn we direct gaan handelen,  

pas later vraag je je af hoe het ook had 

kunnen aflopen …”

Hoewel Jente ‘maar’ een gecompliceerde 

armbreuk had, belandde het gezin Boes in 

een niet te benijden situatie. “Ik belde 112 

en na een paar vragen over de aard van 

de verwonding, kwam de heikele vraag: 

‘Waar bent u?’ Ik legde uit dat we in een 

duinpan zaten, niet ver van een fietspad.” 

Gelukkig voor Boes belde vrijwel direct de 

ambulancedienst van Schiermonnikoog. 

“Ik probeerde onze locatie te omschrijven 

en zei erbij dat zij daar met een ambulan-

ce nooit konden komen. De mevrouw aan 

de lijn antwoordde kordaat: ‘Meneer Boes, 

wij kunnen overal komen.’ En zo was het 

ook. Na een paar minuten zagen we de 

ambulance aan komen hobbelen.” 

Daarna ging het snel. “Jente kermde het 

uit. Iets wat je als ouder door merg en 

been gaat. Gelukkig kreeg ze direct zware 

pijnstilling en vervolgens ging ze op 

transport naar de reddingboot. Als gezin 

volgden wij op eigen gelegenheid. Toen 

we aankwamen, lag Jente al aan boord. 

Op zo’n moment realiseer je je pas hoe 

bijzonder het is dat al die mensen belan-

geloos voor je klaarstaan. Wij zijn fervent 

watersporter en besteden heel veel aan-

dacht aan veiligheid. Ik lees ook veel over 

de KNRM. Je verwacht echter niet op deze 

manier met de ‘mannen’ in aanraking te 

komen.” Boes heeft daarbij schroom om 

dramatisch te doen over hun hulpvraag. 

“Die mannen maken veel ernstigere din-

gen mee. Toch merkte je daar niks van.  

De zorg was zó gemeend. Een groep re-

laxte kerels met welgemeende zorg  

voor een kleine meid. Prachtig.”

Cessna stort  
in zee
EGMOND AAN ZEE, DEN HELDER, 
IjMuIDEN EN WIjK AAN ZEE_8 
MEI_WIND Z3_ INZET DIVERSE 
REDDINGBOTEN EN TWEE HELI-
KOPTERS  

Rubberbootje
omgeslagen
STELLENDAM_30 APRIL_N4_INZET 
REDDINGBOOT NEELTjE STRuIjS

       De twee drenkelingen zitten 
warm ingepakt op De Vier, die 
hen eveneens naar Port Zélande 
brengt. Daar spreekt plaatsver-
vangend schipper Raymond Flohil 
het ongelukkige drietal stevig toe. 
“Ik heb hun duidelijk gemaakt dat 
ze heel veel geluk gehad hebben”, 
zegt Raymond. “Als De Vier niet 
toevallig in de buurt was geweest, 
zou het slecht zijn afgelopen met 
de twee drenkelingen, die ver van 
het land in het 5 graden koude 
water lagen. Verder was er in geen 
velden of wegen een andere boot 
te bekennen. Ik heb hun gezegd 
dat ze in dit jaargetijde beter in 
het zicht van de haven kunnen  
blijven en gaf hun als tip mee om 
een telefoon in een waterdichte 
zak mee te nemen, om in een 
noodsituatie ook zelf alarm te  
kunnen slaan.”
De KNRM’ers bedanken de beman-
ning van De Vier voor de hulp, 
waarna het jacht zijn reis naar 
Ouddorp hervat. 

Tekst: Edward Zwitser  Beeld: René den Engelsman

LOGBOEK 

Om 09.00 uur krijgt de Kustwacht 
in Den Helder een melding van een 
noodbakenalarm. Het blijkt van een 
Cessna-sportvliegtuigje te zijn, dat 
50 kilometer uit de kust bij Egmond 
in zee is gestort. De reddingstati-
ons Egmond aan Zee, Den Helder, 
IJmuiden en Wijk aan Zee sturen 
zo snel mogelijk hun boten naar de 
noodpositie. Reddingboot Adriaan 
Hendrik van Egmond aan Zee is als 
eerste aanwezig en wordt aange-
wezen als ‘on scene coördinator’. 
Hij zal uiteindelijk acht schepen, 
twee helikopters en een vliegtuig 
aansturen. Het weer is rustig, 
maar er hangt een zeer dichte mist 
die de zoekactie bemoeilijkt. De 
IJmuidense reddingboot Koos van 
Messel vindt om 10.15 het eerste 
slachtoffer. Uit het logboek van 
IJmuiden: “Gezien de aard van het 
ongeval en omdat de drenkeling 
het uitschreeuwde, hielden we re-
kening met ernstige verwondingen 
en moesten we zeer voorzichtig De voorlopig laatste Koninginne-

dag – tot Amalia de scepter 
overneemt – was in het hele land 
een groot feest. Maar voor de vijf 
opvarenden van een rubberbootje 
op het Haringvliet werd het bijna 
een rampdag. Om 16.26 uur krijgt 
reddingstation Stellendam een 
oproep met prio 1 over een omge-
slagen bootje. Een kwartier later is 
de reddingboot Neeltje Struijs ter 
plaatse. Twee volwassenen en drie 
kinderen van rond de twaalf jaar 
oud klampen zich vast aan een  
op de kop liggend rubberbootje.
Ze worden aan boord gehesen en 

manoeuvreren. (…) Het slachtoffer 
aan boord genomen, onderzocht 
en gestabiliseerd.” De Koos van 
Messel brengt het slachtoffer naar 
IJmuiden, waar de ambulance hem 
overneemt. 

Intussen heeft reddingboot Dona-
teur van Wijk aan Zee het tweede 
slachtoffer gevonden. Uit het log-
boek van Wijk aan Zee: “De man was 
zo zwaar dat hij niet uit het water 
te tillen was met drie man. Duidelijk 
was dat de man er slecht aan toe 
was.” Een opstapper van de Adri-
aan Hendrik gaat overboord om de 
drenkeling in het drenkelingennet 
te manoeuvreren. Dat werkt. Zowel 
de drenkeling als de opstapper 
worden aan boord geholpen. Met 
een helikopter wordt het slachtoffer 
overgebracht naar het ziekenhuis 
in Den Helder. Hij bezwijkt later aan 
zijn verwondingen. Reddingboten 
Donateur en Joke Dijkstra zoeken 
samen met een kustwachtvaartuig 
naar het wrak, maar vinden niets. 

zo snel mogelijk bij de kachel  
gezet in het KNRM-boothuis aan  
de ‘binnenkant’ (Haringvliet).  
Even later wordt besloten om ze 
naar het andere boothuis aan de 
Noordzeekant te brengen, waar  
ze onder de warme douche kun -
nen. Eén persoon is er met een  
lichaamstemperatuur van  
35 ºC echter zo slecht aan  
toe dat hij voor observatie naar het 
ziekenhuis moet, waaruit hij een 
paar uur later wordt ontslagen. 
“Ze hebben heel veel geluk gehad”, 
zegt schipper Eric Rodenhuis.  
“Ze lagen zeker een kwartier in 

water van 8 ºC. Een half uur langer 
en er waren er vermoedelijk een 
of twee bewusteloos geraakt en 
verdronken.” Eric laakt de licht-
zinnigheid van de opvarenden. 
“Ze moeten raar gedaan hebben, 
veel te snel een bocht genomen 
hebben of zo. Ik hoorde ook dat 
ze het bootje pas een uur hadden, 
dus misschien waren ze onervaren. 
Bovendien hadden ze geen zwem-
vesten aan.”

Het weer is 
rustig, maar er 
hangt een zeer 
dichte mist

Schipper Eric:
“Ze hebben heel 
veel geluk gehad”

‘ Een groep relaxte kerels  
met welgemeende zorg  
voor een kleine meid’
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ENKHuIZEN EN HINDELOOPEN_18 
APRIL_WIND ZW8_INZET REDDING-
BOTEN RIEN VERLOOP EN WATER-
SPORT (ENKHuIZEN) EN ALIDA 
(HINDELOOPEN) 

Achteraf overheerst voor Lievaart dan 

ook het gevoel dat hij onverstandig heeft 

gehandeld. “Zeg maar gerust stom! Het 

waaide zó hard dat mijn vrouw afzag van 

de geplande reis. Ik had op dat moment 

ook moeten besluiten niet te gaan. In 

plaats daarvan ritselde ik een neef, die 

geen enkele affiniteit had met varen. Ver-

volgens had ik, toen we op het eerste deel 

van de reis al heel wat golven over hadden 

gekregen, moeten beslissen om bij Stavo-

ren niet verder te gaan. Ik onderschatte de 

omstandigheden opnieuw en begon aan 

de overtocht naar Enkhuizen. Stom.”

Tegelijkertijd wil de schipper de situ-

atie ook nuanceren. De grote problemen 

ontstonden door de aardlek. “Ik vaar 

elektrisch. Toen de aardlek eruitvloog, 

miste ik in één klap mijn voortstuwing én 

mijn roer. Daardoor kwam ik in no time 

dwarszees te liggen en begon het schip zó 

geweldig te slingeren dat het geen optie 

meer was om naar buiten te gaan en door 

het luik onderdeks te gaan en de elektrici-

teit weer op te starten. Álle problemen zijn 

terug te voeren op dat elektriciteitsver-

haal. Als dat was blijven werken, hadden 

we de kop op zee gehouden en waren we 

‘gewoon’ in Enkhuizen aangekomen”,  

weet Lievaart. 

Zo ging het echter niet. “Het leek wel 

oorlog in het stuurhuis! Het schip rolde 

zo geweldig dat het een ravage werd. De 

televisie lag op de grond, schemerlampen 

lagen om en in de kastjes hoorde je het 

kapotte servieswerk heen en weer schui-

ven. Een kabaal was het! Toch hadden we 

daar geen aandacht voor. We moesten alle 

moeite doen om staande te blijven. En om 

de zoveel minuten riep ik de reddingboten 

op met de vraag hoelang het nog duurde 

voordat ze er zouden zijn. De reddingboten 

hadden bij vertrek al een tijd doorgegeven, 

maar neem maar van mij aan dat als je 

serieus in de piepzak zit, je vaak dezelfde 

vragen stelt …”

De reddingboot Watersport-KNWV ar-

riveerde als eerste en zette direct twee 

opstappers over. “De ene kwam in het 

stuurhuis vragen hoe het met ons ging, de 

ander kroop direct naar de voorpiek om 

een sleepverbinding tot stand te brengen. 

Dat had immers de grootste prioriteit: we 

moesten weer met de kop op zee komen te 

liggen.” Hoewel de redder op het voor-

dek werd overspoeld door overkomend 

water, was de verbinding snel gemaakt. 

“Wat restte was de lange sleepreis naar 

Enkhuizen. Dat was geen pretje, maar de 

ontspanning keerde terug. Ik raakte met 

de opstappers in gesprek en toen een van 

hen vertelde dat hij in het restaurant  

naast het boothuis werkte, riep ik direct: 

‘Dan kom ik straks bij jóu eten!’”

Lievaart kende de KNRM niet of nauwe-

lijks, maar werd naar aanleiding van  

de reddingactie Redder aan de wal.  

“Natuurlijk. Het is toch fantastisch dat 

deze jongens er zijn? Ook voor hen waren 

de omstandigheden slecht, hoor. Er was 

ook een kleinere reddingboot bij. Man,  

wat maakte die een klappen! Je kunt zien 

dat die mannen het werk gewoon mooi 

vinden om te doen. Maar het is óók  

bewonderenswaardig. Petje af …” 

Tekst: Edward Zwitser  Beeld: KNRM

achteraf

Medevac van  
koopvaardijschip
SCHIERMONNIKOOG_ 9 FEBRu-
ARI_WIND NW3_INZET REDDING-
BOOT KONING WILLEM I

Scheepsbrand in  
Scheveningen 
SCHEVENINGEN EN TER HEIjDE
_16 MEI_WIND VAR2_INZET 
REDDINGBOTEN KTTY ROOSMALE 
NEPVEu EN GEORGE DIjKSTRA 
EN KHV’s

LOGBOEK  kort

In de vroege donderdagnacht krijgt 
de bemanning van station Scheve-
ningen een oproep voor een schip 
in brand in de derde haven van 
Scheveningen. Doordat de trossen 
zijn doorgebrand is de vissersboot 
op drift geraakt. Met de jet-aan-
drijving duwt reddingboot  Kitty 
Roosmale Nepveu het schip terug 
naar de kop van de derde haven en 
begint vanaf afstand te blussen. De 
brandweer blust vanaf de steiger. 
Nadat het sein brand meester is ge-
geven, laait het vuur nog een keer 
op. Met behulp van de reddingboot 
Beluga is de vissersboot inmiddels 
vastgelegd. Na de tweede keer blus-
sen dreigt het schip door het vele 
bluswater te zinken. Nog een derde 
keer wordt de Kitty opgeroepen om 
te helpen blussen. Zodra er geen 
open vuur meer is, kan de beman-
ning terug naar het reddingstation. 

Zeiljacht aan lagerwal
DEN OEVER_ 23 MAART_WIND 
OOST 7_INZET REDDINGBOOT 
jOHANNA MARGARETA

Voor de eerste actie van redding-
station Den Oever in 2013 hoeft 
de Johanna Margareta niet ver 
de haven uit. Op slechts een paar 
honderd meter van het boothuis 
loopt om een uur of 3 ’s middags 
het Duitse zeiljacht Südwind aan 
de grond als gevolg van een navi-
gatiefoutje. De Johanna Margareta 
zet twee opstappers over die een 

Motor oververhit
BRESKENS_ 30 MAART_WIND 
NO4_INZET REDDINGBOOT  
ZEEMANSHOOP

De eigenaar van een Belgisch 
motorjacht wil deze middag 
zijn boot van de winterstalling 
in Vlissingen overvaren naar de 
thuishaven Blankenberge. Als hij 
nog maar een paar mijl onderweg 
is, gaat het mis. De motor raakt 
door koelwaterproblemen over-
verhit.  De driekoppige bemanning 
drijft stuurloos rond, midden op 
de rede van Vlissingen, een drukke 
scheepvaartroute. Om iets over 
4 wordt Breskens opgepiept. De 
Zeemanshoop spoedt zich naar het 
motorjacht en zet een opstapper 
over, die met behulp van een spruit 
een sleepverbinding tot stand 
brengt. Het jacht wordt naar Bres-
kens versleept, waar de eigenaar 

Onwel op zee
EGMOND AAN ZEE/PETTEN_18 
MEI_ WIND ZW5_INZET RED-
DINGBOTEN ADRIAAN HENDRIK 
EN DOLFIjN EN KHV

Scouting verrast  
door regen en wind
ELBuRG_11 MEI_WIND ZW5_ 
INZET REDDINGBOOT EVERT 
FLOOR

Een opvarende van een zeiljacht 
is ter hoogte van Bergen aan Zee 
onwel geworden. Hij verliest af 
en toe het bewustzijn, dus haast 
is geboden. Terwijl het kusthulp-
verleningsvoertuig van Egmond 
naar Bergen aan Zee rijdt, wordt de 
reddingboot Adriaan Hendrik gelan-
ceerd. Als de opstappers aan boord 
komen van het zeiljacht, beginnen 
ze met het toedienen van zuurstof. 
Het slachtoffer knapt zienderogen 
op. De Adriaan Hendrik brengt het 
slachtoffer naar het strand, waar het 
KHV de man naar een klaarstaande 
ambulance brengt. 

Een zeiljacht vraagt via VHF kanaal 
16 om hulp voor een omgeslagen 
zeilboot. Als de bemanning van de 
Evert Floor ter plaatse is, blijkt het 
niet om een omgeslagen zeilboot te 
gaan, maar om een zelfgemaakt vlot 
met zes jonge opvarenden van Scou-
ting Lelystad. Ze zijn overvallen door 
regen en wind en kunnen de wal niet 
bereiken. De bemanning van de Evert 
Floor zorgt voor thermodekens en na 
aankomst aan de wal voor opvang 
in een warm verblijf. Na een ‘goed 
gesprek met de leiding’ keert de Evert 
Floor terug naar station Elburg. 

Lees meer reddingrapporten 
op www.knrm.nl.

Niet zelden moet Bert Lievaart lachen als 
hij vertelt wat hem op 18 april op het IJssel
meer overkwam. Waarom weet hij niet. 
“Wat ik wél weet, is dat ik serieus gedacht 
heb dat deze reis mij fataal zou worden. 
Een uur lang lagen we dwarszees te rollen, 
waarbij de gangboorden aan beide kanten 
water schepten. Ik dacht de hele tijd dat we 
zouden kapseizen.” 
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Aan boord van het Maltese koop-
vaardijschip Rekefjord Stone is ter 
hoogte van de ankerplaats Wester-
eems een man onwel geworden. 
Reddingstation Schiermonnikoog 
ontvangt een medevac-alarm en 
gaat er met de reddingboot Koning 
Willem I opaf. Ook de NOGEPA- 
helikopter van de verzamelde off-
shorebedrijven is vanuit Den Helder 
onderweg, met een arts aan boord. 
Die staat in contact met de Radio 
Medische Dienst van de KNRM, die 
een oogje in het zeil wil houden, 
omdat de man steeds wegzakt en 
vermoedelijk een beroerte heeft. 
De Koning Willem I zet drie man 
over, die helpen de patiënt klaar te 
maken om met de heli vervoerd te 
kunnen worden. De heli brengt de 
man naar vliegbasis Leeuwarden, 
waar een ambulance klaarstaat. De 
heli-bemanning belt later naar het 
reddingstation om te bedanken voor 
de uitstekende samenwerking.

sleepverbinding maken. De zeven 
opvarenden stellen zich op zo’n 
manier op dat ze een contrage-
wicht vormen, waardoor de kiel 
loskomt uit de bodem. De boot 
wordt door de reddingboot verder 
losgetrokken en zet zijn tocht 
richting Den Helder voort.

‘Het leek wel oorlog 
 in het stuurhuis.  
 Het was een ravage’

uit dank meteen donateur van de 
KNRM wordt.
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Als de pieper gaat ...
Voor het slapen gaan je kleding klaarleggen, 
altijd een oppas stand-by voor de kinderen, 
niet drinken op een feestje … Als je beschikbaar 
bent, zorg je als opstapper dat je alles uit je 
handen kunt laten vallen. De Reddingboot 
volgde opstapper Bram Visser uit Harlingen 
om een idee te krijgen hoe dat is. 

De opstapper

Bram Visser heeft 

een eigen bedrijf: 

Visser Special 

Metal Products. 

VSMP verwerkt en 

bewerkt alumi-

nium en roestvrij 

staal met allerlei 

technieken.  

De pieper gaat.  

Een oproep voor 

een jacht met 

motorstoring.  

Bram heeft   

’s ochtends aan-

gegeven dat hij 

beschikbaar is  

voor actie, dus …

Snel licht hij zijn 

collega in dat hij 

voor de KNRM de 

deur uit gaat.

Binnen tien minu-

ten moet hij op het 

reddingstation zijn. 

Daarom staat zijn 

auto altijd in de 

rijrichting gepar-

keerd. 

Als hij arriveert bij 

het boothuis van 

Harlingen ziet Bram 

zijn collega-opstap-

pers aankomen per 

auto of fiets.

Snel trekken de 

mannen hun pak 

aan. Intussen ver-

deelt de schipper  

de taken en wisse-

len de mannen  

uit wat ze weten 

over de oproep.

De reddingboot uit 

de Valentijnklasse 

hangt in Harlingen 

in een takel. Gerou-

tineerd laten de 

opstappers de boot 

in het water zakken.

De bemanning 

onderhoudt contact 

met elkaar via de 

koptelefoon. Als je 

hard vaart, kun je 

elkaar anders niet 

verstaan. Zeker niet 

bij slecht weer.

1 4

2 5

7

8

3

Tekst: Renée Sommer Beeld: Marijke Kodden

6

8
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De opstapper

Aangekomen bij het 

dobberende jacht 

beoordelen de man-

nen hoe ze het best 

langszij kunnen 

komen en wie over-

stapt op het jacht.

De schipper heeft 

de coördinaten  

die de Kustwacht 

heeft opgegeven 

ingevoerd in het 

navigatiesysteem 

en vaart er snel 

naartoe. 

Bram stapt over en 

bekijkt samen met 

de eigenaars wat 

het probleem is en 

welke oplossing het 

beste is.

Ze besluiten een 

sleepverbinding te 

maken en het jacht 

naar Harlingen te 

slepen waar de 

motor kan worden 

nagekeken. 

Niet alle hulp-

verleningen zijn 

reddingen. Gelukkig 

maar. Deze keer 

kunnen de mannen 

het jacht rustig naar 

de haven varen.  

De eigenaars van 

het jacht zijn blij dat 

ze zo goed geholpen 

zijn. En de opstap-

pers zijn tevreden 

dat ze konden hel-

pen. Met een warme 

handdruk nemen  

ze afscheid.

De reddingboot 

wordt weer opgeta-

keld, opgeruimd en 

schoongespoten. 

Helemaal klaar voor 

de volgende uitruk. 

In dit geval is een 

evaluatie niet echt 

nodig, maar na een 

heftige reddings-

actie is het heel 

belangrijk dat de 

bemanning de actie 

nog even door-

spreekt. 

De vrouw van 

Bram heeft al  

gegeten als hij  

thuiskomt, dus 

warmt hij zijn maal-

tijd op in de mag-

netron. De benen 

mogen omhoog. 

Kijk op knrm.nl
voor een filmpje
van deze fotostrip.

9

10 13 16

12 15

11 14 17

Opstapper worden? Kijk op www.knrm.nl

Deze fotostrip is in scène gezet. Met dank aan de bemanning van Harlingen en opvarenden van Mar-Ing.  
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Zoet en zout

In veilige haven • Lauwersoog

KNRM-station Lauwersoog kijkt uit op het zoete 
Lauwersmeer en op de zoute Waddenzee: een dubbel 
werkterrein. Het reddingwerk is er dan ook zeer 
divers, van hulp aan vastgelopen jachtjes tot zware 
reddingen. 
Tekst: Michiel Scholtes  Beeld: KNRM  

Reddingbootschipper Jentsje van 

der Molen draait kaart 1812.3 en 

1812.4 om en om.

“Zie je wel? Het Lauwersmeer 

is zoet, beschut en zonder getij, 

maar de open Waddenzee hier 

onder Schier heeft grote getijver-

schillen en een felle stroom.”

Een blik over de hoge Lauwers-

dam maakt het verschil duidelijk: 

aan de ene kant een kalm meer 

met groene oevers, aan de andere 

kant een onrustige binnenzee 

met glimmende slikken en in de 

verte de gronden in het zeegat 

van Schiermonnikoog. Hier red-

den vraagt om brede ervaring. 

Van der Molen kent maar een 

aanpak.

“Oefenen, oefenen, oefenen! 

Onze vrijwilligers zijn niet 

allemaal zeelieden: ze komen van 

de binnenvaart, de betonnings-

dienst, er zitten timmerlieden bij, 

boeren, en ICT’ers. Wij moeten 

letterlijk van alle wateren thuis 

zijn. Ons materiaal is daarop afge-

steld: een Valentijnklasse aan 

de buitenkant, een Atlantic 75 

aan de binnenkant. Bij acties op 

de Waddenzee werken we veel 

samen met station Schiermon-

nikoog. Zo kunnen we doelmatig 

reageren op alle gebeurtenissen.”

Naar de wildernis
Hoe zou de schipper de zoete 

kant beschrijven? Jentsje trekt 

zijn wijsvinger van noord naar 

zuid. “Het Lauwersmeer was 

vroeger getijwater, de bodem 

kent diepe geulen, zachte banken 

en harde platen. Veel boten raken 

buiten de smalle geulen aan de 

grond en komen zonder ons niet 

los, daar hebben we ’s zomers 

veel werk aan. Bovendien moet 

je het Lauwersmeer niet onder-

schatten. De hoofdgeul is diep en 

zes kilometer lang. Als de wind in 

het verlengde van die geul blaast, 

is de golfslag open boten soms 

te veel, die kunnen vol slaan en 

drijven dan omgeslagen naar 

de wildernis. Dan moet je ze 

ophalen, anders gebeuren er 

ongelukken.”

Wantijen
Jentsje van der Molen draait de 

kaart weer om en wijst op de 

overheersende groene kleur. 

“Die groene wantijen onder de 

eilanden vallen bij laagwater 

allemaal droog. Jachten varen 

er bij hoogwater overheen 

en wie blijft steken wil graag 

weggesleept worden, want 

het kan weken duren voor het 

water genoeg rijst om weer los 

te komen en als het slecht weer 

wordt, gaat het fout.”

Hoe fout weet hij sinds een 

zware actie in 2006.

“Een najaarsstorm uit de 

noordwest. Hoogwater gaf 

bijna 4 meter verhoging, geen 

bank gaf nog beschutting, de 

hele haven van Schier spoelde 

leeg, kantoor en al. Er was een 

zeilwedstrijd voor platbodems 

aan de gang. Wij hebben met 

al ons materieel gevochten om 

te voorkomen dat die schepen 

op de dijk strandden. Golven 

van 5 meter hoog. We stonden 

regelmatig recht tegen zo’n golf 

op. We konden onze sleep maar 

net behouden binnenbrengen. 

Dat is wat hoor.”

Maar ook zonder natuurgeweld 

kan het kritisch zijn.

Adviezen van Jentsje 
van der Molen:
•  Onderschat op het Lau-

wersmeer de golfslag niet.
•  Lees de kaart en blijf binnen 

de betonning.
•  Navigeer op bijgewerkte 

kaarten, het wad verandert 
voortdurend.

•  Luister de weerberichten uit 
voor je het wad op gaat.

•  Surfers, draag een ‘safety-
light’ (veiligheidslicht) om 
aandacht mee te trekken als 
je hulp nodig hebt.

•  Meld je bij de verkeerspost 
Schiermonnikoog, VHF 5, die 
houdt een oogje in het zeil.

“Vorig jaar nog, hier boven de 

Marnewaard, spoelden twee 

vermoeide surfers met de sterke 

vloedstroom het wad op. Een 

van de twee wist zich via een 

drooggevallen bank te redden. 

De ander raakte in de scheme-

ring uit het zicht; ze droegen 

van die zwarte surfpakken. Toen 

heb ik hier hoog op de wadden-

dijk gestaan met een portofoon 

en kon ik de reddingboot in de 

goede richting dirigeren. Die 

had hem te pakken net voor 

het te donker was. Het verschil 

tussen leven en dood is dan 

flinterdun.’

Lauwersoog
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De nekseal is voor 

iedere opstapper 

op maat gemaakt, 

net als de seals 

bij de polsen, de 

schoenmaat en  

de lengtemaat. 

Het reddingvest is 

geïntegreerd in het 

pak; dat kun je dus niet 

meer thuis laten.

Het activeren van 

het reddingvest kan 

gemakkelijk via het 

kralen trekkoordje. 

Elk pak heeft een embleem 

met de naam van de opstapper 

en het reddingstation waaraan 

hij of zij verbonden is.

Voor iedere redder een maatpak

De redders van de KNRM kunnen zich – ijs en weder 
dienende – eind dit jaar allemaal hullen in een nieuw 
type overlevingspak. Het is veiliger en comfortabeler 
dan het oude pak.  Anders dan voorheen krijgt elk 
bemanningslid nu een persoonlijk aangemeten pak. 
Tekst: Irene Hemels  Beeld: Lieneke de Kroon

Het oude pak dateert uit de jaren 

negentig en was toen een goed 

overlevingspak. Het heeft alleen 

twee belangrijke tekortkomin-

gen, legt Wiljan Meijvogel van  

de Operationele Dienst uit. “Aller-

eerst is de warmtehuishouding 

van het pak niet optimaal. Bij 

temperaturen boven de twintig 

graden is het pak erg warm. 

Daardoor dragen veel mannen 

het pak in de zomer halfopen. 

Dat is natuurlijk niet veilig als je 

te water raakt. Iets anders ver-

velends is dat de bewegingsvrij-

heid van de redders in dit pak in 

combinatie met een reddingvest 

beperkt is. Dat is hinderlijk bij 

het van boord gaan en aan boord 

klimmen van schepen in proble-

men. Zeker als het slecht weer  

is, kan het gevaarlijk zijn om  

in je bewegingsvrijheid beperkt  

te zijn.”

Ook bij mooi weer 
Al met al voldoende reden voor 

de KNRM om te zoeken naar 

een alternatief pak. Het nieuwe 

overlevingspak combineert de 

nieuwste materialen met de 

beste veiligheidstechnologie. Het 

pak heeft een speciale ademende 

binnenvoering en een geïnte-

greerd opblaasbaar reddingvest. 

Elke vrijwilliger beschikt met dit 

nieuwe overlevingspak stan-

daard over een ledflitslicht, vei-

ligheidsmes en over een bevesti-

gingsmogelijkheid voor een PLB 

(Personal Locator Beacon, ofwel 

een persoonlijk noodbaken).

Het nieuwe type overlevingspak 

moet zorgen voor een groter 

draagcomfort. Het is daardoor 

niet alleen aangenamer voor 

de vrijwilliger, maar indirect 

ook veiliger. Meijvogel: “Door 

de betere warmtehuishouding 

en het lagere gewicht treedt er 

tijdens een actie of oefening 

minder snel vermoeidheid op. 

En het ingebouwde reddingvest 

zorgt ervoor dat bemannings-

leden ook bij mooi weer een 

reddingvest bij zich dragen, daar 

waar in de huidige combinatie 

van pak en vest bij mooi weer 

regelmatig op het reddingvest 

wordt ‘bezuinigd’.” 

Liever dood  
dan gevlucht
Eeuwenlang had de zeeman die 

overboord ging slechts een stuk 

wrakhout om zich aan vast te 

klampen. Mensen moesten het 

vooral doen met boomstam - 

men, gevulde huiden, blazen  

of samengebonden pitriet als 

drijfmiddel, vertelt conservator 

Henk Stapel van het Redding-

museum. Pas in de tweede helft 

van de 18e eeuw begon men zich 

meer te bekommeren om het lot 

van de zeeman. Kurken vesten 

kwamen rond 1750 in omloop.  

Zo is bekend dat luitenant-ter-

zee James Cook tijdens zijn expe-

dities met de Endeavour kurken 

vesten meenam.

Invoering ervan ging overigens 

langzaam. Vanwege het deser-

tiegevaar hield bijvoorbeeld 

de Engelse marineleiding het 

gebruik van reddingvesten aan 

boord van oorlogsschepen lang 

tegen. Liever een dode zeeman 

dan een gedeserteerde zeeman. 

Pas eind negentiende eeuw wer-

den kurken gordels voor solda-

ten toegelaten. Rond 1900 werd 

in Engeland het reddingvest 

voor iedere opvarende verplicht. 

In het Duitse keizerrijk was dat 

al sinds 1877 het geval. Begin 

20ste eeuw deden reddingvesten 

met kapok hun intrede. Na de 

Tweede Wereldoorlog werden 

deze vervangen door piepschuim 

en andere soorten kunststof. De 

grote doorbraak kwam in 1958 

met de opblaasbare reddingves-

ten en sinds 1980 met overle-

vingspakken.

 

Grote inbreng  
opstappers
Aan de komst van het nieuwe 

overlevingspak ging een aantal 

jaren van ontwikkeling vooraf.  

Op basis van de eisen van de 

KNRM werd duidelijk dat geen 

enkel bestaand pak voldeed aan 

de wensen. Twee potentiële 

leveranciers ontwikkelden een 

prototype overlevingspak dat een 

jaar lang op vijftien reddingsta-

tions uitgebreid is getest. Meer 

dan tweehonderd vrijwilligers 

probeerden de testpakken uit  

en deelden hun ervaringen.  

Op basis van de aangeleverde 

informatie zijn de testpakken 

verder ontwikkeld. 

De eerste ervaringen met het 

nieuwe overlevingspak zijn  

overwegend positief. Wiljan 

Meijvogel: “Vooral op het gebied 

van bewegingsvrijheid is men 

zeer positief. Ook de ervaringen 

op het gebied van warmtehuis-

houding zijn bemoedigend. Maar 

dat kunnen we pas goed beoor-

delen als de temperaturen boven 

de twintig graden komen.” 

De invoering vindt gefaseerd 

plaats. Op dit moment zijn de 

pakken in gebruik op de stations 

Wijk aan Zee, IJmuiden en Zand-

voort. Binnenkort volgen ook de 

stations Egmond, Noordwijk en 

Katwijk. In de loop van dit jaar 

wordt vanuit IJmuiden telkens 

een volgend station (tegelijk zui-

delijk en noordelijk) bevoorraad. 

Het totaal aantal pakken zal rond 

de 850 komen te liggen. Ieder 

varend bemanningslid krijgt zijn 

eigen overlevingspak. Voorheen 

was de keuze beperkt van XS tot 

en met XXXL. Bij de nieuwe pak-

ken zijn polsomtrek, halsomtrek, 

schoenmaat en lengtemaat op 

maat gemaakt. De nieuwe pak-

ken komen ook beschikbaar voor 

vrijwilligers op de kusthulpverle-

nings- en lanceervoertuigen.

Met ingebouwd
reddingvest

Reddingmuseum Dorus Rijkers
Meer weten over reddingvesten en reddingtoestellen? In het Natio-
naal Reddingmuseum Dorus Rijkers in Den Helder is de hele historie 
van het reddingvest te zien. In het museum is van alles te vinden wat 
met water en ‘overleven’ te maken heeft.
www.reddingmuseum.nl
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Oefenen en   
PR bedrijven tegelijk

Het boothuis van 
Westkapelle moet wel 

het mooiste uitzicht 
hebben van alle 

KNRM-stations. Hoog 
boven het strand zie 
je de golfbrekers van 
houten palen die een 
op het eerste gezicht 
willekeurig patroon 

vormen op het brede 
strand. De Noordzee 

strekt zich uit tot 
in de oneindigheid. 

Geen industrie, geen 
windmolens. 

Tekst: Renée Sommer

Beeld: Thomas Donker

Westkapelle

Het boothuis van Westkapelle 

staat een eindje van het water. 

Daarom wordt reddingboot 

Uly met een lanceervoertuig 

naar het water gereden. 

Het lanceervoertuig op het strand. Dick van der Leun (l) en Cor Volker van Nautic Jobs maken zich klaar.  

Ze zijn uitgenodigd mee te varen na een sponsoringgift. 

Het seizoen is nog niet begon-

nen. Hier en daar geniet een 

wandelaar – met of zonder hond – 

van een van de eerste mooie 

dagen van het jaar. In de zomer 

is dat heel anders. Dan zit, ligt 

en loopt het strand vol met 

toeristen die genieten van het 

prachtige Zeeland. Vooral het 

naburige Domburg puilt dan uit. 

Surfers, zwemmers en recrea-

tievaarders weten de Zeeuwse 

wateren te vinden. Maar nu 

is het nog rustig. Een goed 

moment om mee te gaan met de 

wekelijkse oefening van station 

Westkapelle. 

In oprichting
Reddingstation Lelystad

Deze zomer wordt het nieuwe reddingstation Lelystad officieel 
geopend. Het boothuis is er al, de redders zijn volop in opleiding. 
Wat is er nodig voor het openen van een reddingstation?     
Tekst: Floris Dogterom/Laurens van Zijp

Met veel watersport en de 

scheepvaartroute Amsterdam-

Lemmer is de oostzijde van het 

Markermeer een drukbevaren 

water. Zo druk zelfs, dat het van-

uit de bestaande stations vaak 

lastig blijkt om bij calamiteiten 

binnen de door de KNRM zelf 

opgelegde prestatienorm van  

30 minuten ter plaatse te zijn. 

Twee jaar geleden verzocht de 

gemeente Lelystad de KNRM  

dan ook om een nieuw redding-

station in te richten. Koos van 

der Bent en Theo van der Linden 

van de Operationele Dienst 

(OD), twee ervaren krachten die 

eerder betrokken waren bij het 

opzetten van reddingstation 

Hansweert, togen aan het werk. 

“Je moet als eerste een groep 

mensen hebben die ter plaatse 

de weg weet”, legt Koos uit.  

In de burgemeester en griffier 

van de gemeente Lelystad  

vonden zij al snel de voorzitter 

en de secretaris van de Plaatse-

lijke Commissie. 

Veel vrijwilligers
Dan de locatie: “We hebben 

gekozen voor een plaats net bui-

ten de haven. De voorzieningen 

waren er al: pontons, loopbrug-

gen, water en licht. Een mooie 

hoek, die goed bereikbaar is.” 

In tegenstelling tot wat ze eerst 

dachten, bleek een bouwvergun-

ning toch noodzakelijk voor een 

drijvend boothuis. Daardoor liep 

het project een paar maanden 

vertraging op. Ook het werven 

van vrijwilligers nam de nodige 

tijd in beslag. “Lelystad krijgt 

een reddingboot van de Niko-

laasklasse en die is met vier, vijf 

man te varen”, zegt medewerker 

OD Theo. “Maar omdat we 24/7 

operationeel zijn, heb je toch 

wel minimaal vijftien opstap-

pers nodig. Plus vrijwilligers 

voor de walploeg.” 

Opleiding
Uiteraard zijn de trainingen op 

het water cruciaal. “Het gaat er 

niet om of je hard kunt varen,” 

zegt Theo, “maar of je goed kunt 

manoeuvreren onder lastige 

omstandigheden. Belangrijk is 

ook dat we deze mensen het 

KNRM-gevoel bijbrengen. Ze zijn 

in elk geval superenthousiast.” 

De vrijwilligers hebben het 

Marcom-B- en het EHBO-examen 

inmiddels gedaan en zijn ook al 

naar Den Oever geweest 

voor de HUET-training, waar ze 

leerden hoe te ontsnappen uit 

een gekapseisd schip. In mei en 

juni volgden ze de eindcursus in 

Schotland. De kersverse voorzit-

ter van de Plaatselijke Commis-

sie, burgemeester Horselenberg, 

is trots: “Ik ben onder de indruk 

van de voortvarendheid waar-

mee het team van vrijwilligers 

opleidingen volgt. Ik zie uit naar 

de officiële opening van het 

station.”

Reserveboot Tjepke Ekkelboom komt terug in de haven na een oefening

Steun het nieuwe station
U als Redder aan de wal weet als geen ander hoezeer de KNRM 
afhankelijk is van uw steun. De boot van het nieuwe reddingsta-
tion is dankzij een grote schenking inmiddels gefinancierd en de 
gemeente Lelystad sprong bij met een eenmalige bijdrage. Maar 
voor de exploitatie is het station aangewezen op giften van dona-
teurs. Helpt u mee? 
Maak uw gift over op giro 26363 onder vermelding van ‘Lelystad’. 
Lees meer over het station op www.knrm.nl/lelystad. 
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Er gaat een pak overboord 

als man-overboord-oefening. 

Binnen een paar minuten is 

de ‘drenkeling’ weer binnen-

gehaald.

Zo’n drie kwartier varen uit 

de kust liggen mammoet-

schepen. Altijd een goed 

doel om naartoe te varen.

Vroeger droegen zee-

mannen goud in hun 

oren als verzekering. 

Als ze ergens aanspoel-

den kon de begrafenis 

ervan worden betaald.

Oefeningen worden gebruikt 

om te leren navigeren,  

manoeuvreren en soepel 

samen te werken. 

Westkapelle

Televisiescherm 
De opkomst deze zaterdagmorgen valt niet 

tegen. Kwinkslagen vliegen over en weer.  

De mannen van Westkapelle hebben vandaag 

twee gasten: Cor Volker en Dick van der Leun 

van Nautic Jobs, een uitzendbureau voor  

offshorepersoneel. Zij maakten vanochtend 

een glorieuze entree met een televisiescherm 

van het formaat biljarttafel. Een gift van  

Nautic Jobs voor station Westkapelle. 

“Zo’n twintig keer per jaar ontvangen we  

hier groepen, vooral schoolkinderen, die we 

vertellen wat de KNRM doet”, vertelt pr-man 

Ton Willemse. “Daarbij laten we altijd een film-

pje zien. Maar kijk wat we hier hebben staan!” 

Hij knikt naar het televisietoestelletje. Het is 

er nog zo een die dieper is dan breed. “Met zijn 

twintigen naar zo’n klein schermpje turen.  

Dat werkt niet.” Hij bedankt de mannen van 

Nautic Jobs hartelijk voor hun goede gave. 

Hans, de jongste opstapper, tapt koffie in. 

Er staan Zeeuwse bolussen op tafel. Enkele 

mannen overwegen dat het scherm ook heel 

aantrekkelijk is om voetbal op te kijken: “Ja 

ja, straks zijn er geen parkeerplaatsen meer 

omdat het hier vol zit met voetbalkijkers”, zegt 

schipper Jacco, quasiverontrust. “Eerst even 

een kabeltje trekken dan”, antwoordt Ton 

droog. Want dat hebben we hier niet.” 

Dankjewel
Tijd voor de oefening. Snel wordt bedisseld wie 

er mee gaan oefenen en wie in het boothuis 

blijven. De oefening van vandaag wordt min 

of meer een pr-tocht, als dank aan Cor en Dick 

voor hun sponsoring. Als je afhankelijk bent 

van donateurs is het belangrijk om dankjewel 

te zeggen. Daar hecht de KNRM veel waarde 

aan. Schipper Jacco vertelde eerder al dat ze in 

Westkapelle een paar keer per jaar een open 

avond houden, die nog drukker bezocht is 

dan Reddingbootdag. Voor de toeristen en de 

mensen in de buurt. “Werkgeversdag was ook 

altijd een goede traditie. Om de werkgevers 

van de opstappers te bedanken dat zij alles uit 

hun handen mogen laten vallen, als dat nodig 

is. Moeten we nodig weer eens doen.”  

Vissen voeren
Westkapelle heeft het boothuis op het strand, 

dat wil zeggen dat een lanceringsvoertuig 

nodig is om de reddingboot Uly naar het 

water te brengen. Opstapper Bram rijdt ons 

behoedzaam naar het water. Binnen twee 

minuten glijdt de Uly de zee in. 

Even later gaan we met een vaart van 30 

knopen over zee, opstapper Ruben, in het 

dagelijks leven gezel bij het loodswezen, 

aan het roer. De verslaggever ligt al gauw in 

onmacht over de reling, bij toerbeurt door 

een van de mannen bij de riem gehouden om 

te voorkomen dat ze overboord gaat bij het 

voeren van de vissen. Ze wordt zachtaardig 

uitgelachen, maar goed in de gaten gehou-

den. De mannen van Nautic Jobs roken een 

sigaartje terwijl ze genieten van de snelheid. 

Verschil moet er zijn. Opstapper Peter is zo 

vriendelijk te vertellen dat hij ook wel eens 

zeeziek is. “Daar kun je niets aan doen. Maar 

ik krijg pas last bij windkracht 7.” De dag van 

de reportage is het windkracht 3. Er staat een 

zee van 60 centimeter. Tja. 

Morgen gaat de pieper
Geroutineerd doen de mannen nog even een 

man-overboord-oefening. Een overlevings-

pak – zonder man erin – gaat overboord. 

Stuurman van dienst Ruben draait de Uly. In 

een vloek en een zucht is het pak met behulp 

van een net weer aan boord gehesen. “Ja, hij 

is binnen, hoor!” roept opstapper Jesse. Later 

zal schipper Jacco zeggen dat de oefening niet 

helemaal goed werd uitgevoerd, maar dat 

geeft niet. Daar leren ze van. En het ging  

snel genoeg. Weer terug worden de pakken en 

de Uly zorgvuldig afgespoten – zout water is 

de pest voor elk materiaal. Bier en cola komen 

op tafel, Peter bakt kroketten en frikandellen.  

Het tv-scherm is al geïnstalleerd. 

“Morgen mooi weer. De pieper zal wel gaan, 

daar kun je op rekenen”, zeggen de mannen 

tegen elkaar. “Dan gaan de mensen voor het 

eerst een eindje varen.” “Er zit toch nog wat 

diesel in de tank van vorig jaar”, vult een 

ander aan. Ze lachen, maar reken maar dat  

ze er zijn, als het nodig is. 
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Achter de schermen

Vier jaar plannen en bouwen

Dit jaar gaat de nieuwe redding-
boot NH 1816 proefvaren, waarna 
het grootste deel van 2014 wordt 
gebruikt om hem in de diverse 
delen van de Noordzee uit te 
proberen. Zo kunnen alle schip-
pers ervaring opdoen met het 
prototype én eventuele verbeter-
punten signaleren. Na verwerking 
van die aanpassingen is het 
ontwerp gereed voor stapsgewijze 
aanbesteding van een serie van 
deze boten. Op dat moment zal na 
vier jaar Gerard Burema’s rol als 
bewaker van een intensief ontwik-
kelingsproces uitgespeeld zijn.
Gerard werkte eerder op project-
basis voor de KNRM. De vroegere 
commandant van het luchtverde-
digingsfregat Hr. Ms. Witte de With 
sloot voor KNRM en Kustwacht 
convenanten met achttien ‘natte’ 
veiligheidsregio’s. Na het afronden 
van die klus sprak hij met directeur 
Roemer Boogaard over het ontwik-
kelen van een nieuwe reddingboot: 
“Verzekeringsmaatschappij de 
Noord-Hollandsche van 1816 maakte 
het mogelijk na te denken over een 
heel nieuw type boot. We begonnen 
dit project letterlijk met een leeg 
A4’tje”, vertelt Burema.

Wat, niet hoe
“We hoorden van scheepsbouwer 
Damen, dat er wereldwijd een 
markt leek te zijn voor snelle vaar-
tuigen die ook bij slecht weer naar 

zee kunnen. Niet alleen voor red-
dingwerk, maar ook voor controle- 
en politietaken en de offshore. En 
zo kwamen we in oktober 2009 over-
een samen met Damen, de afdeling 
Maritieme Techniek van de TU Delft 
en ontwerper De Vries Lentsch een 
aanbestedingsgereed bestek voor 
zo’n boot te maken.”
Dat begon met een uitgebreid 
programma van eisen voor de 
scheepsvorm en de bijbehorende 
uitrusting. “Het ging erom wát we 
wilden, niet hóe we het wilden. Dat 
lieten we aan de industrie over. De 
ervaringen met de Arie Visser verza-

melden we door de reddingstations 
die dat type boot varen een enquête 
van 250 vragen voor te leggen. Toen 
bleek achter elk simpel ‘ja’ en ‘nee’ 
een verhaal te zitten, dus zijn we op 
elk station de bemanningen gaan 
uithoren. Wat wilden ze behouden, 
wat kon beter en wat mocht weg? 
Die ervaringen van de schippers  
waren van onschatbare waarde 
voor het programma van eisen.”

Revolutie wint
Er lagen drie scenario’s. “We konden 
de Arie Visser verbeteren, we kon-
den hem doorontwikkelen door 

hem langer te maken, en we konden 
aan het werk met een aangepaste 
bijlboeg. Die laatste was de meest 
revolutionaire, maar daar hebben 
we wel voor gekozen.”
Wie Burema kent, weet dat die keus 
niet op een achternamiddag werd 
gemaakt. “Nadat de drie ontwerpen 
waren uitgewerkt, hebben we in 
2011 modellen (schaal 1:10) van 
alle drie concepten getest in de 
sleeptank van de TU, daarna bij het 
maritieme onderzoekscentrum Ma-
rin gekeken hoe ze reageerden op 
motoren en waterjets en ze blootge-
steld aan alle soorten golven. Want 

Hoeveel kilometers hij heeft gemaakt als projectleider voor de NH 1816 weet Gerard Burema niet. 
Maar wel dat het begeleiden van de ontwikkeling van deze nieuwe reddingboot meer tijd kostte 
dan de twee dagen per week die de KNRM-directie voor ogen had …
Tekst: Sander Klos   Beeld: KNRM

we wilden ook weten aan welke 
versnellingen de bemanning werd 
blootgesteld en hoe het ontwerp 
manoeuvreerde in golven. Het re-
volutionaire concept stak daar met 
kop en schouders bovenuit.”
Die duidelijke uitkomst hielp, 
maar er was nog een probleempje. 
“We maakten ons zorgen over de 
koersstabiliteit voor de golven uit. 
Wegens de maximale theoretische 
golfsnelheid van 27 knopen op diep 
water was de ontwerpsnelheid 
minimaal 30 knopen. Maar toch 
kun je in situaties komen dat de 
boot voor de golven uitlopend gaat 
snijden (broachen). Na testen op de 
IJmuidense reddingboot Koos van 
Messel concludeerde schipper Leen 
Langbroek – tevens eerste schipper 
van de NH 1816 – dat verticale, 
intrekbare vinnen onder het achter-
schip dat moment van snijden niet 
helemaal konden voorkomen, maar 
wel uitstellen.”Weer een stapje 
gemaakt. Maar eigenlijk wilden de 
schippers een langere boot dan de 
Arie Visser. Geen probleem, maar 

dan woog hij wel 39 ton en dat was 
weer te veel van het goede. “De 
oplossing vonden we onder meer 
in een kunststof dekhuis en andere 
gewichtsbesparingen. Daarmee 
waren we begin 2012 klaar.”

Monstergolf
Er wachtte echter nog één 
moment van de waarheid. De 
monstergolf. Bij de TU Delft werd 
een zeventig centimeter hoge golf 
opgewekt (op schaal, dus in werke-
lijkheid zeven meter) en losgelaten 
op de Arie Visser en het nieuwe 
type. “In het rampscenario van een 
monstergolf die je van achteren in-
haalt, sneed de Arie Visser. De NH 
1816 deed dat niet, ook niet met 
ingetrokken vinnen. Tevens bleken 
geluid en versnellingen aan boord 
flink teruggebracht. De 95 decibel 
op de Arie Visser was gedaald tot 
minder dan 75 en de versnelling 
van 6,5 G in het voorschip daalde 
naar 3 G door de aangepaste 
bijlboeg.”

Kiezen maar
Toen was de maritieme industrie  
aan zet. De KNRM wist wat ze wil-
de voor integratie van technische  
systemen, navigatie, communi-
catie en informatie, nu moest het 
nog gemaakt worden. “We bena-

derden 76 bedrijven, waarvan er 
twintig naar een seminar kwamen. 
Ze wilden wel, maar een ontwik-
keltraject leek ons onbeheersbaar, 
dus kozen we voor bewezen tech-
nieken van het Britse Servowatch, 
waarover zusterorganisatie RNLI 
zeer tevreden was.”
Soortgelijke keuzes lagen er op tal 
van andere gebieden. “We wilden 
optimale veiligheid, dus bouw je 
onder toezicht van een klassebu-
reau. Een van de vijf. Je neemt een 
schroef of een waterjet. Een van de 
zes fabrikanten. Motoren, met de 
eis van stationair blijven draaien 
tijdens een kanteling. Diverse kan-
didaten. Goede stoelen. Weer zes 
leveranciers. Zeevaste ramen. Weer 
zes.” En toen volgde de grootste 
keus: welke werf wordt het? “Damen 
had, gezien de samenwerking, 
misschien automatisch de order 
verwacht, maar wij wilden andere 
bedrijven ook een kans geven. Tien 
werven hadden interesse, die be-
zochten we met 35 criteria.  
Vijf werven bleven over, die op grond 
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Beste Redders en allen die meewerken,

Al héél lang (is het 45 jaar?) zijn wij donateur van uw stichting.

Wij woonden indertijd op een slaapverdieping van een klein 

huisje, waarvan de heer des huizes zeeman was. Hij maakte 

ons duidelijk hoe belangrijk jullie werk is. Hij was scheepstim

merman op de wilde vaart. Hij kon, behalve ladingen stouwen 

en gaten in de scheepswand dichten met spekzwoerd, ook een 

eikenhouten tafelblad van twee cm dik doormidden zagen tot 

planken van elk 1 cm dik – gewoon met de hand, met een zelf

geslepen zaag. Kom daar nu nog eens om! 

Wij wensen u een voorspoedige voortzetting van uw werk toe.

Met vriendelijke groet,

E. K.K. 

Geachte mevrouw, mijnheer, 

Hartelijk dank voor uw heerlijke brief en uw jarenlange steun!

Redactie De Reddingboot 

Complimenten voor de aantrekkelijke en duidelijke weergave van de gegevens van het jaarverslag in de Reddingboot van april!Met vriendelijke groeten,
 O. de H.

Beste Reddingbootredactie,

Uiteraard gaat onze KNRM mee met de moderne trend van het gebruik van Layar om extra informa-tie bij de verhalen te geven. Echter niet iedereen heeft een smartphone met camera en internet!Vele van uw oudere donateurs (uw potentiële erflaters!) hebben nog een ouderwets mobieltje om alleen maar te bellen als dat nodig is. Zonder al die moderne malle fratsen. Ik zou het dan ook zeer toejuichen wan-neer u de Layar-informatie (foto’s/filmpjes) ook op uw ‘gewone’ website plaatst (wat u gedeeltelijk ook al gedaan hebt en waartoe de ANWB naar aanleiding van vele klachten over de Kampioen ook is overge-gaan). Overigens veel waardering voor het ook nu weer zoals altijd interessante Reddingbootnummer.
met vriendelijke groet, 
G.D. te H. 

Geachte heer,

Hartelijk dank voor de genomen moeite om ons een mail te schrijven.  Dank voor alle lof die u ons doet toekomen.
Uiteraard zijn wij ons ervan bewust dat moderniteiten niet door iedereen gebruikt kunnen worden. Voor de redactie van de KNRM was Layar dan ook een experi-ment. Om dit goed te kunnen meten is de informatie op dit moment alleen via Layar beschikbaar. In een later stadium zetten we alsnog de filmpjes online. 

Redactie De Reddingboot
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van een strak schema offreerden. 
Strak, omdat we geen appels en 
appels wilden vergelijken. Ook 
vroegen we een prijsopgave voor 
de eerste drie boten. Want je wilt 
geen mooie prijs voor nummer één, 
waarna voor nummer twee en drie 
het vel over je oren wordt gehaald. 
En zo kwam Damen als beste uit 
de bus.” Burema verwacht dat het 
prototype van de NH 1816 nog de 
nodige lessen zal leren. “Daarop 
passen we het eisenpakket aan.”

Op de kop
Wanneer we elkaar spreken (half 
april) wacht een spannend moment 
in Dordrecht. De twee gekozen 
motoren die de waterjets aandrij-
ven, hebben een speciale ‘kit’ die 
zorgt dat ze op hun kop nog dertig 
seconden stationair blijven lopen. 
Dat moet genoeg zijn, want vaak is 
een rol of broach een kwestie van 
seconden.
“Eigenlijk heb je bij kantelen van de 
boot twee tegenstrijdige wensen: 
de schipper wil zo snel mogelijk 
weer manoeuvreerbaar zijn en je 
wilt je voortstuwing beschermen. 

De gemiddelde gecontroleerde 
kanteling duurt slechts vijf à zes 
seconden en bedraagt meestal 
hooguit 135 tot 160 graden. Maar 
wat als een grondzee je pakt en 
meesleurt? Hoe lang houd je dan 
die grote helling? De tandwiel-
kasten zijn het zwakste punt, 
dus je wilt de jets snel kunnen 
ontkoppelen. Het vergt tien, elf 

seconden om van 2450 naar 800 
toeren (stationair) te komen. Na 
die tien seconden worden de jets 
ontkoppeld en na dertig seconden 
volgt een noodstop van de motoren. 
In zo’n situatie moeten dus eerst de 
motoren weer worden gestart en 
pas daarna kan worden gekoppeld. 
De laatste kanteling dateert uit 
2006, toen de Anna Margaretha 
driemaal om haar lengteas draaide. 
Daarna sloeg slechts één motor 

weer aan en hinkte ze naar huis”, 
verklaart Burema de noodzaak van 
de kantelproeven. 
In augustus gaat hij trouwens met 
vakantie. Daar is zijn thuisfront ook 
wel aan toe. “Mijn vrouw is gewend 
aan het leven met een zeeofficier, 
maar vroeg zich wel eens af wan-
neer dit nu eens stopte. Aan de 
andere kant ziet ze me wel steeds 
met een blije kop thuiskomen.”

Dank aan … 
Gerard Burema vraagt na lezing van het artikel nog om een toevoe-
ging, waarin hij de steun en adviezen van vele KNRM’ers en andere 
vertegenwoordigers van het samenwerkingsverband rond de NH 
1816 noemt. “Zonder de kennis, ervaring, creativiteit, inventiviteit 
en onverminderde toewijding van met name technisch inspecteur 
Willem Roos, schipper Leendert Langbroek en ICTarchitect Carlo 
Hukema was dit project niet uitvoerbaar.”

Achter de schermen
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rEddEr aan hEt wErk

“Als het alarm gaat en het is druk op de camping, dan 
kijk ik altijd eerst even naar mijn vrouw. Zij bepaalt of 
ik gemist kan worden. Als ik weg kan, sta ik binnen zes 
minuten in Hindeloopen. Als zestienjarige jongen voer 
ik tijdens noodweer al eens het water op om surfers te 
helpen die in de problemen waren gekomen. Jaren later 
zag ik op een dag opstapper Piet Bakker klussen aan de 
reddingboot van Hindeloopen. We raakten aan de praat. 
Ik zei: ‘Wat heb jij toch een mooie hobby.’ Drie dagen later 
stond ik aan boord als opstapper. Dat is nu alweer zeven 
jaar geleden. Ik vind reddingwerk mooi omdat je echt 
iets kunt betekenen. Mijn zoon is ook opstapper en mijn 
dochter is bij de brandweer. Zou mensen willen helpen 
erfelijk zijn?
Op de camping heb ik al twee mensen kunnen redden 
dankzij de AED – een reanimatieapparaat. Dat is een 
gevoel alsof je de jackpot wint! En daarom ben ik ook  
bij de KNRM. Mensen slaan niet voor niets alarm.  
Als je arriveert, zie je de opluchting op de gezichten.”
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Naam: Johannes de Vlugt (en zoon) • Leeftijd: 53  
Beroep: campingeigenaar • Reddingstation: Hindeloopen

‘ Ik ben campingeigenaar 
én redder’  


