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Familie Holterman, Wezep, € 3.325  (afscheid bedrijf)  * Supermarkt Plus Corbijn (van Neeltje Jans-opstapper Paul Corbijn),  Vrouwenpolder, ca. € 350      (schenking van geleverde levensmiddelen) * Familie E. van Halderen, Haarlem, € 150 (15-jarig huwelijksfeest) * Familie E.D. Terhenne, Ede, € 225 (50-jarig huwelijksfeest) * Mw. A.C.H. Becker-van Slooten, Nijkerk, € 155 
(99ste verjaardag) * Dhr. P. van Straaten, Rotterdam, € 905  (80ste verjaardag) * Wijlen Dhr. A.J.H. van Reen, Nieuwerkerk a/d IJssel, € 550 * Wijlen dhr.      H.J. van IJsseldijk, Den Helder, € 1.000 * Wijlen dhr. H. Starink, Den Haag, € 150 * De heer W. Vos, Rijswijk, € 300 (90ste verjaardag) * Dhr. U.H. van Holthe tot Echten, Vorden, € 950 (85ste verjaardag) * Mw. E. van Doorn, 
Wijk bij Duurstede,  € 375 (75ste verjaardag) *  De heer J. Kalff, Amsterdam, € 291 (verjaardag) * Dhr. G.M.O. Mullaert de Hullu, Biervliet, € 450,00 (60ste    ver jaardag) * Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte, Den Haag, € 1750 (via KNRM Scheveningen) * Duikvereniging Maastricht (Dhr. J. Janssen), Maastricht, € 211 (opheffing duikvereniging) * Familie G. Arkesteijn, 
Broek op Langedijk, € 1.030 (40-jarig huwelijksfeest) * Dhr. Ir. J.R. Eppenga, Velp, € 620 (90ste verjaardag) * Dhr. M.J.A. van de Ven, Hoorn, € 535 (verjaar     dag) * Familie D. van Rooyen, Noordwijk, € 500 (50-jarig huwelijksfeest) * De heer A. van Noord, Heiloo, € 206 (overlijden echtgenote) * Familie S.D. Bos, Bergen, € 500 (25-jarig huwelijk) * De heer J. Broere, Roden,  
€ 320 (50-jarig huwelijksfeest) * Bewoners Van ‘De Cameren’, Limmen,  € 155 (afzeggen BBQ) * Familie Van Brakel, Eindhoven, € 130 (verjaardag) * Fam    ilie Elenbaas,  Schoonhoven, € 520 (40-jarig huwelijksfeest) * Familie C.J. de Jong, Capelle a/d IJssel, € 400 (50-jarig huwelijksfeest) * Mevrouw Van Opstal, Epe, € 650 (verjaardag) * Verhoeff Access, Aalsmeer, € 100 * 
L. Gevelink-van Nes, Roermond, € 375 (donatie ipv bloemen na overlijden echtgenoot) * H.P. Goudswaard, Silwolde, € 185 (donatie KNRM i.p.v.  bloemen     na overlijden) * Familie Koenen, Biddinghuizen, € 250 (verjaardagsfeest) * Stichting Visserijdagen Urk, € 61.000 (veiling Meischol) * A. Egberts, Norg, € 80 (80ste verjaardag) * John van Aubel, Heerlen, € 250 (65ste verjaardag)

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

Loffelijke initiatieven

BEDANKT

Oranje Casino steunt de KNRM opnieuw met de  
donatie van een compleet nieuwe reddingboot  
van de Nikolaasklasse (9 meter lang). 

Tijdens een gamebeurs in Amster- 
dam overhandigde marketing-
manager Tom de Bruijn van Oranje 
Casino een cheque van € 225.000 aan 
KNRM-directeur Roemer Boogaard. 
Onder het motto ‘U speelt en Oranje 
Casino deelt!’ schenkt Oranje Casino 
elk jaar een deel van de winst aan 
goede doelen, waaronder de KNRM. 
Een logische keuze, volgens Tom 
de Bruijn: “Het nationale karakter 
spreekt ons aan. De KNRM ont-

vangt nul euro subsidie en ze is dus 
volledig afhankelijk van donaties 
en giften. De KNRM doet heel veel 
goed werk, ze redden levens. Oranje 
Casino is trots dat ze een tweede 
reddingboot aan de KNRM kan 
schenken.” De nieuwe reddingboot 
zal worden ingezet als vervangende 
boot op reddingstations waar de 
reguliere boot in onderhoud is. In 
2010 schonk het online casino ook  
al een reddingboot aan de KNRM.

Alweer reddingboot 
van Oranje Casino

Een pak  
van Wil
Willy Neehus– 
Dunnewind had  
vóór haar over- 
lijden bedacht dat zij  
op haar begrafenis  
graag van iedereen één 
bloem wilde hebben. 

Het bedrag dat mensen anders aan 

bloemen zouden besteden, bestemde 

zij voor de KNRM. Van de opbrengst 

heeft Wils moeder namens haar 

dochter een nieuw overlevingspak 

aangeboden aan reddingstation 

Hindeloopen. Met dat station hebben 

de families Neehus en Dunnewind  

een warme band. De KNRM is bijzon -

der blij met dit sympathieke gebaar. 
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Welkom, Annet
Afgelopen zomer waren er veel eve-

nementen waar de KNRM aanwezig 

was en waar nieuwe donateurs zich 

inschreven. Annet Bos uit Enschede 

werd Redder aan de wal tijdens de 

open avond van de KNRM in Kat-

wijk. Ze huurde daar in de vakantie 

met haar gezin een huisje en hoorde 

dat de lokale KNRM een open avond 

hield. Ze was verbaasd over het 

feit dat de KNRM ongesubsidieerd 

werkt en dat het reddingwerk door 

vrijwilligers wordt uitgevoerd: “Dat 

vind ik echt ongelooflijk, ik dacht 

dat het overheid was.” Ondanks 

het ontbreken van de zee in haar 

woonplaats, geeft het haar een veilig 

idee dat er een reddingmaatschappij 

paraat staat als haar kinderen in zee 

zwemmen.

Dankbaarheid in natura
Nico Puister heeft een bedrijf in 
professionele reinigings- en smeer-
middelen. De KNRM is een van zijn 
klanten. Hij levert tegen gereduc-
eerde prijzen, ‘als een soort spon-
soring’. Tijdens een rondje Noord-
Holland op hun zeiljacht werd 
Nico’s vrouw onwel. Nico: “Ze werd 
heel erg zeeziek en zakte daarna in 
elkaar. Ik heb haar gestabiliseerd en 
vastgezet, want er stond een flinke 

zee, maar ze zakte steeds weer 
weg.” Via de Kustwacht werd de 
KNRM gewaarschuwd, die haar met 
een reddingboot van boord haalde 
en naar het ziekenhuis bracht. Nico 
was zo blij met de kordate, profes-
sionele hulp van de opstappers dat 
hij iets terug wilde doen. Ik bedacht 
dat de KNRM voor € 250 aan materi-
aal bij mij mag uitzoeken. Want het 
zijn goeie jongens!”

Eind juli verging de tweemaster Astrid voor de Ierse kust.  

Aan boord waren vijf bij de KNRM betrokken mensen die een 

meerdaagse tocht maakten op het tallship. Op het moment 

dat de motor uitviel, was het schip te dicht op de kust om 

nog iets met de zeilen te kunnen aanvangen. Ze verlijerden 

zo snel dat de kapitein niet anders kon dan het commando 

‘schip verlaten’ te geven. Terwijl de schipbreukelingen op 

reddingvlotten ronddobberden, zagen ze de Astrid vergaan.  

De redders werden – geschrokken, maar ongedeerd – gered 

door de RNLI, onze Britse zusterorganisatie. 

Een voorbeeld van hoe een zeewaardig schip met een  

getrainde bemanning en een ervaren kapitein tóch in  

problemen kan raken. Een ervaring voor de opvarenden die 

nu weten hoe het is om schipbreukeling te zijn. We weten 

het allemaal, maar het is elke keer weer een les om ter harte 

te nemen: de zee is onvoorspelbaar en onheil is niet altijd te 

voorkomen. Ik wil maar zeggen: wees op alles voorbereid.  

En geniet vervolgens – zo aan het eind van het seizoen –  

nog even van zon, water en wind.  

Redders gered

Roemer Boogaard

Directeur KNRM

Ook met een goed schip en 

ervaren bemanning kun je 

onheil niet altijd voorkomen

Roemer Boogaard
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KNRM journaal

Betalen 
met IBAN

Laatste 
kans!

Grote bestanden versturen 
per e-mail kan soms moeizaam 
verlopen. Heeft u bijvoorbeeld 
een aantal foto’s te versturen, 
dan biedt de KNRM een gratis 
oplossing die ook nog eens de 
naam van de KNRM onder de 
aandacht brengt van uw relaties. 
Via https://knrm.wetransfer.
com kunt u bestanden tot 2 GB 
versturen aan 1 tot 20 personen. 

Heeft u kortgeleden nog een goede 

foto gemaakt met de KNRM in actie? 

Doe dan mee met de KNRM-foto-

wedstrijd en upload uw foto vóór 

31 oktober 24.00 uur op www.knrm.

nl/fotowedstrijd/inzenden/. Een 

deskundige jury onder leiding van 

fotograaf Olaf Kraak bepaalt wie de 

mooiste foto heeft gemaakt. Er zijn 

prachtige prijzen te winnen, waar-

onder een oefenvaart met de KNRM 

mét introducé en een Casio G-Shock-

horloge. Kijk voor de spelregels op 

www.knrm.nl/fotowedstrijd/.   

KNRM en 
WeTransfer

Per 1 februari 2014 gaan alle banken 
in Nederland met IBAN (International 
Bank Account Number) werken. IBAN 
moet het betalingsverkeer tussen 
Europese landen gemakkelijker  
maken. Wat merkt u daarvan? Als 
u geen eigen bedrijf heeft, hoeft 
u niets te doen; uw banknummer 
wordt automatisch aangepast.  
U ziet alleen een langer bankrekening -
nummer op uw betalingsoverzicht. 
Wilt u meer weten? Kijk dan op  
www.ibanbicservice.nl of op de  
website van uw eigen bank. 
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Zowel het bemanningsverblijf als de 
reddingboot is te danken aan gulle gevers. Het 
bemanningsverblijf werd geschonken door 
de heer F.G. Spits. Hij bezat een grote schuur 
die hij gebruikte voor het onderhoud van 
zijn Lemsteraak. Er ontstond een eenvoudig 
vakantiehuis, dat altijd ‘schuur’ is blijven heten, 
ook toen de boot verkocht werd. De heer Spits 
had de KNRM al in een vroeg stadium laten 
weten dat zij de ‘schuur’ zouden krijgen, op 
voorwaarde dat de gemeente de erfpacht 
zou verlengen voor de KNRM. Dat heeft de 
gemeente Sûdwest-Fryslân zeer ruimhartig 
gedaan: zij verleende eeuwigdurende erfpacht 
tegen een symbolisch bedrag. De bemanning 
heeft het nieuwe verblijf ‘de Spitsschuur’ 

genoemd. De nieuwe reddingboot werd 
aan KNRM Hindeloopen geschonken door 
Peter van Dun, die zó betrokken raakte 
bij de KNRM dat hij besloot een fonds op 
naam te openen. De boot werd gedoopt 
door de kleindochter van de heer Van Dun 
en draagt de naam van zijn overleden 
vrouw: Ineke van Dun–de Meester. De 
Atlantic 75 is een beproefd model, waarvan 
de KNRM er al zeventien in de vaart nam. 
Behalve de Ineke heeft Hindeloopen ook 
een reddingboot van het type Valentijn in 
de vaart, de Alida. Met circa negentig acties 
per jaar is dat geen overbodige luxe. 
Meer lezen? Kijk op www.knrm.nl/
hindeloopen/nieuws/. 

We hebben al regelmatig bericht 

over de bouw van de nieuwe 

reddingboot NH 1816. Inmiddels 

is de bouw in een vergevorderd 

stadium. Dit najaar wordt er  

een kantelproef gehouden  

voordat de proefvaarten van  

start gaan. Houd de website  

van de KNRM in de gaten voor  

de laatste ontwikkelingen  

rondom de nieuwste generatie 

reddingboot, die in het voorjaar  

van 2014 gedoopt zal worden.  

De kleindochter van de gulle gever van de nieuwe  redding- 

boot voor Hindeloopen mocht de doop verrichten. 

KNRM Hindeloopen zit er weer prachtig bij. Niet alleen kreeg 
de bemanning deze zomer een nieuw verblijf, er werd ook een 
nieuwe reddingboot gedoopt.  

NH 1816

Groeten uit Hindeloopen! 
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Ze krijgen nog wel eens een verbaasde blik als ze  
aan boord stappen bij een schip in nood. Maar voor de 
rest maakt het feit dat Jeanine, Paula en Joyce vrouw 
zijn geen enkel verschil voor het reddingwerk.  

Al helpt het wel als je geen ‘meisjes-meisje’ bent.
Tekst: Floris Dogterom   Beeld: Marijke Kodden

Huizen gemaild of ze vrijwilligers 

nodig hadden. Inmiddels heb ik 

bijna al mijn diploma’s. De laatste 

twee wil ik komende winter gaan 

halen. Ik kwam terecht in een 

team met alleen maar mannen, 

die in het begin wel een beetje 

naar me keken van: ‘wat kom jij 

hier doen?’ Maar dat duurde maar 

heel kort. In de tussentijd heb ik 

vrienden gemaakt onder de andere 

opstappers. Reddingstation Huizen 

is een hechte groep. Ik zou niet 

meer zonder het reddingwerk 

‘Gaat die helm af, zit er een vrouw onder’

kunnen, want het voegt echt iets 

toe aan mijn leven. Het is fijn 

om mensen te helpen; als je aan 

boord komt bij een actie zie je 

de opluchting in de ogen van de 

mensen. Huizen is vanwege de 

pleziervaart op het Gooi-, IJ-  en 

Markermeer een druk station. 

Mijn werk is te ver van het station, 

dus ik heb in mijn vrije tijd altijd 

dienst. Dat levert wel eens een 

scheef gezicht op van mijn vriend, 

vooral als hij net heeft gekookt en 

mijn pieper gaat af. Maar hij vindt 

het wel heel leuk dat ik het doe. 

Mijn vrouw-zijn speelt nooit een 

rol bij het reddingwerk, al gebeurt 

het wel eens dat mensen een 

verbaasd gezicht trekken als ik, na 

te zijn overgezet op een schip in 

problemen, mijn helm afdoe en ze 

zien dat er een vrouw onder zit.”

Jeanine van Leeuwen (28), 
medewerker ANWB-winkel 
en opstapper in Huizen
“Ik zeil al sinds ik vier was en mijn 

ouders waren donateur, dus De 

Reddingboot lees ik ook al heel 

lang. Zo jong als ik was, dacht ik 

er toen al aan om later ook redder 

te worden. Een paar jaar geleden 

was ik aan het zeilen op het 

IJsselmeer, toen ik een reddingboot 

tegenkwam. Op een of andere 

manier viel toen het kwartje pas 

echt en heb ik reddingstation 

Paula Geurds (45), ambulance-
verpleegkundige, moeder 
van vier kinderen, opstap-
per in Wijk aan Zee
“Als ambulanceverpleegkundige 

ging ik af en toe met de redding-

boot van IJmuiden mee met een 

actie. Het werk trok me erg aan, al 

wist ik niet eens wat stuurboord 

en bakboord was. Maar het red-

dingwerk op zee heeft raakvlakken 

met mijn eigen werk. In beide 

gevallen redden we mensenlevens. 

Daarnaast speelde mee dat ik 

geen ‘meisjes-meisje’ ben. Ik zat op 

school al bij de jongensgroepjes 

en hou van avontuur. Voor mij 

was het dus nooit een probleem 

om met alleen maar mannen te 

werken, al moesten zij in het begin 

geloof ik wel aan mij wennen. 

Want hoe moest dat nou met geza-



mi, untur sa quam, commolo eiciduciatur 

magni ut volori cus mi, corita veli

V.l.n.r. Jeanine, Paula en Joyce.

“ Ik zat op school al bij de jongens-
groepjes en ik houd van avontuur”
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‘Gaat die helm af, zit er een vrouw onder’

menlijk omkleden? Tijdens mijn 

werk op de ambulance kan ik niet 

opgepiept worden, maar ik heb 

wisseldiensten en ben daardoor 

toch vaak beschikbaar om mee te 

varen. Tot drie jaar geleden kon 

ik het ook prima combineren 

met mijn gezin. Mijn drie oudste 

kinderen, van wie de jongste nu 

14 is, zijn redelijk zelfstandig. 

Momenteel is het wat moeilijker, 

omdat mijn jongste kind 3 jaar oud 

is. Maar als de pieper gaat zeggen 

de oudsten: ‘Ga maar mam, we 

nemen het wel over.’ Ik train alleen 

op maandagavond, want zater-

dagmiddag kan ik niet. Daarnaast 

ben ik ook nog SAR-liaison, die bij 

grootschalige rampen de schakel 

vormt tussen de KNRM en de 

landhulpdiensten. In januari 2012 

heb ik twee dagen lang in die rol 

gefunctioneerd toen het 155 meter 

lange vrachtschip Aztec Maiden 

hier voor de deur vastliep.”

Redden op zee is toch een andere 

tak van sport en het is afwisselen-

der dan het werk op het strand. 

Opstapper zijn betekent wel een 

aanslag op je vrije tijd. We trainen 

om de maandag en elke zaterdag, 

en Scheveningen is een redelijk 

druk station. ’s Zomers gaat de 

pieper best vaak af, laatst nog 

om kwart voor 2 ’s nachts. Een 

zeiljacht had 36 mijl uit de kust 

een net in de schroef gekregen, 

waardoor het stuurloos was 

geraakt. We waren er in een uur 

en een kwartier, maar op de terug-

weg konden we maar 10 knopen 

varen en duurde het zo’n vier uur. 

Om half 9 ’s ochtends stond ik de 

boot nog schoon te spuiten en kon 

daarna gelijk door naar kantoor. 

Maar ik vind het mooi werk: niet 

alleen omdat je onder heftige 

omstandigheden met een team 

een prestatie neerzet, maar vooral 

omdat je iets kunt betekenen voor 

andere mensen. Ons station telt in 

totaal drie vrouwen, dus het is wel 

een mannenwereldje. Maar ik heb 

er geen moeite mee en vind het 

heel gezellig. Vanaf het begin heb 

ik me thuis gevoeld in de groep.”

Joyce Nolten (32), 
communicatie adviseur bij 
de gemeente Den Haag, 
opstapper in Scheveningen
“Toen ik op Scheveningen kwam 

wonen heb ik me aangemeld de 

KNRM. Ik had altijd al interesse 

in het reddingwerk op zee, maar 

eerder was het niet mogelijk om 

opstapper te worden. Ik woonde 

voorheen in de Haagse binnen-

stad en kon niet binnen tien 

minuten op het station zijn. Voor 

ik opstapper werd, heb ik elf jaar 

vrijwilligerswerk bij de Reddings-

brigade gedaan. Hoewel ik het 

heel leuk vond om strandwacht 

te zijn, was ik toe aan iets anders. 
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KNRM-kerstactie 2013
Behalve kerstkaarten biedt de KNRM een kalender en een jaarwimpel aan. 
Bestel nu, want de artikelen worden maar één keer per jaar aangeboden! 
Bestellen kan via www.knrm.nl

Kalender extra
Gratis bij uw bestelling
Iedereen die een product uit de KNRM-kerstactie bestelt, 
ontvangt gratis de traditionele kleine kalender van de KNRM, 
waarop de maanstanden vermeld staan. Erg handig voor aan 
boord!  Afmeting 10 x 21 cm 

Jaarwimpel 2014
Met de jaarwimpel toont u zichzelf een 

trouwe sympathisant van de Redding Maat-
schappij.Laat uw kans dus niet voorbijgaan 

en hijs de KNRM in top!   
Afmeting 35 x 50 cm. 

Prijs: € 9,95

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

Prijs per dozijn: € 9,00

Jaarkalender 2014
Voor 2014 brengt de KNRM een jaarkalender uit 
met een maandelijks calendarium en ruimte voor 
aantekeningen. Elke maand toont een spectacu-
laire of sfeervolle foto van reddingboten in actie.  
Afmeting opengevouwen: 29,7 x 42 cm.

Prijs: € 7,50

bestel nu op www.knrm.nl!
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Prettige feestdagen  
     en een veilige haven

B

A

C

D

E

F

BEsTEL Nu  
Wilt u de kerstkaarten  

tijdig in huis hebben, dan raden  

wij u aan vóór 1 december te 

bestellen. Bestellen kan via  

www.knrm.nl. Klik voor  

de producten op de banner 

‘Kerstactie’.

Verzamelband  
De Reddingboot wordt door  
veel Redders aan de wal bewaard.  
Deze verzamelband biedt ruimte 
voor twaalf nummers van het  
nieuwe formaat.

Prijs: € 17,50
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Den oeVer_27 aUgUStUS_WinD no3_inZet 
reDDingboot JoHanna Margareta

Alarm via
een praatpaal

bestel nu op www.knrm.nl!



allemaal nog wel, maar als het 6 
wordt komen ze soms opeens 25 
meter verder neer. Deze man was 
door een hoge sprong in combina-
tie met de harde wind hard op de 
zandbank neergekomen.”  
De onfortuinlijke kitesurfer blijkt 
zijn hiel te hebben gebroken en 
heeft bovendien een scheurtje in 
zijn enkel.

uitvaart, zien de achtergebleven 
opstappers op de computer op het 
reddingstation dat de vissersboot 
EH 44 in de buurt is. Omdat een 
van de schippers van station Den 
Oever bij de visafslag werkt, heeft 
hij van veel vissersschepen het 
telefoonnummer. Snel belt hij met 
de EH 44 en vraagt de bemanning 
mee te zoeken. 

Nog voordat de Johanna 
Margareta ter plaatse is, heeft 
de EH 44 met behulp van zijn 
zoeklichten het wrak van de IJM 
77 gevonden. Er steekt nog dertig 
centimeter van het schip boven 
het water uit. Daarop zit het 
achtergebleven bemanningslid, 

de vader. Hij is verkleumd, maar 
verder in orde. De Johanna 
Margareta pikt hem op. Bergers 
van Rijkswaterstaat ontfermen 
zich over de boot (zie foto). 
De eerste zorg is dat er geen 
brandstof in de Waddenzee lekt.  
Een woordvoerder van de KNRM 
zegt na afloop dat de bemanning 
van de IJM 77 geluk gehad heeft: 
“Om in het donker in het koude 
zeewater naar de wal te zwem-
men, daar heb je wat geluk bij 
nodig. En het is maar goed dat  
het wrak zo snel gevonden is.” 

’s Nachts rond 01.15 uur komt 
bij het Kustwachtcentrum het 
bericht binnen dat de kotter 
IJM 77 vlak bij de haven van Den 
Oever is gekapseisd. Een van 
de opvarenden is naar de kant 
gezwommen om met behulp van 

een ANWB-praatpaal alarm te 
slaan. De andere opvarende, zijn 
vader, is aan boord gebleven. Het 
is niet duidelijk of het omgeslagen 
vaartuig in de Waddenzee of in 
het IJsselmeer ligt. De Kustwacht 
waarschuwt KNRM-station Den 
Oever en Medemblik en alarmeert 
voor de zekerheid een ambulance 
en een traumahelikopter. Om de 
locatie van de IJM 77 te bepalen 
probeert de bemanning van Den 
Oever zo veel mogelijk informatie 
bij elkaar te zoeken. Terwijl de 
reddingboot Johanna Margareta 

Alarm via een praatpaal 
Den oeVer_27 aUgUStUS_WinD no3_inZet reDDingboot 
JoHanna Margareta

Kitesurfer
breekt hiel
oUDDorp_3 JUni_WinD 
noorD 6_inZet baron  
Van LYnDen, kHV

Rond 16.00 uur ’s middags gaan de 
Ouddorpse piepers af. Het Kust-
wachtcentrum (KWC) meldt dat 
er een kitesurfer op zandbank de 
Ooster bij de Brouwersdam ligt, 
met mogelijk een fractuur. De Ba-
ron van Lynden en het Kusthulp-
verleningsvoertuig (KHV) pakken 
extra EHBO-materiaal in, waaron-
der brancard en thermodekens, 
en vertrekken. Op de Brouwers-
dam wordt de Baron van Lynden 
vanaf de bootwagen gelanceerd, 
terwijl het KHV over het strand 
doorrijdt naar de melder, de zoon 
van het slachtoffer. Vanwege de 
lage waterstand kan de redding-
boot niet bij de man komen. Drie 
opstappers stappen overboord 
en lopen over de bank naar de 
kitesurfer. Het blijkt dat hij een 
harde klap op het zand heeft 
gemaakt. De man heeft zo’n pijn 
in zijn voet dat hij niet kan hin-
kelen, kruipen of in een brancard 
liggen. Uiteindelijk wordt hij, op 
zijn buik in de brancard liggend, 
aan boord genomen. De Baron 
van Lynden vaart rustig voor de 
zeeën uit naar de Brouwersdam, 
waar de KHV-bemanning en 
zijn familie hem opvangen. De 
KHV’ers knippen het slachtoffer 
uit zijn surfpak en helpen hem 
in de auto van zijn zoon, die hem 
naar het ziekenhuis brengt voor 
onderzoek. “Ik denk dat deze man 
zichzelf heeft overschat”, zegt 
schipper Raymond Flohil. “Dat 
doen minder ervaren kitesurfers 
vaak. Bij windkracht 4 à 5 gaat het 

Om 09.25 uur vraagt het KWC station 
Neeltje Jans in actie te komen voor 
een medevac (medische evacuatie), 
prio 1. Het gaat om een sportvisser 

LOGBOEK 

“ Om in het donker in het koude zee-
water naar de wal te zwemmen, daar 
heb je wat geluk bij nodig. ” 

Medicijnen  
en zeeziekte
neeLtJe JanS_8 JUni_WinD 
no5_inZet reDDingboot  
koopManSDank

Oud-visser maakt val (pag. 17)

SCHeVeningen_7 JUni_
WinD nW6_inZet kittY 
rooSMaLe nepVeU
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die geveld zou zijn door een combi-
natie van medicijnen en zeeziekte. 
De huurboot voor sportvissers met 
dertig opvarenden bevindt zich op 
de Noordzee, 28 mijl uit de kust. Als 
de Koopmansdank een uur later 
aankomt, is de golfhoogte opgelo-
pen tot 2 meter, wat het overzetten 
van de opstappers er niet mak-
kelijker op maakt. Het overzetten 
van het slachtoffer is nog lastiger, 
omdat hij heel zwak op de benen 
staat. Uiteindelijk wordt de man, 
zittend op zijn achterwerk, op het 
goede moment aan boord van de 
reddingboot getrokken. Het slacht-
offer is hondsberoerd en vertrouwt 
de inhoud van zijn maag aan de 
buitenlucht toe. Bovendien heeft 
hij nu ook last van pijn op de borst; 
zijn medicijnen blijken tegen hoge 
bloeddruk te zijn. De opstappers, 
onder wie een zeer ervaren EHBO’er, 
besluiten om, in overleg met een 

arts van de Radio Medische Dienst, 
zuurstof toe te dienen. Nadeel is 
dat het overgeven daardoor weer 
op gang komt. De arts adviseert om 
een ambulance te regelen via de 
meldkamer in Middelburg. Die staat 
al klaar als de Koopmansdank om 
11.55 uur terugkeert op Neeltje Jans 
en vervoert het slachtoffer naar het 
ziekenhuis. 

De MeeSt aCtUeLe reDDingrapporten VinDt U op WWW.knrM.nL

Nat vrij-
gezellenfeest
SCHierMonnikoog, LaUWerS-
oog_15 JUni_WinD ZW7_inZet  
reDDingboten koning WiL-
LeM i, annie JaCoba ViSSer

vrijgezellenfeest een dramatische 
afloop te krijgen. De motoren van 
twee snelle RIB’s met in totaal 17 
man aan boord begeven het. De 
twee schippers hebben een over-
levingspak aan, hun passagiers 
alleen een zwemvest. Vanwege 
het buiswater is iedereen nat en 
dreigt onderkoeling. De Viking 
Discovery van Bos Marine Services 
is als eerste ter plekke, de Koning 
Willem I, de Annie Jacoba Visser 
en een bergersboot volgen. Bij een 
zeegang van 2 meter en windkracht 
7 neemt de Viking Discovery op 
aanwijzing van schipper Gert-Jan 
Klontje van de Koning Willem I de 
in problemen geraakt feestvierders 
over uit een van de RIB’s, waar ze 
met zijn allen in zijn gaan zitten 
omdat er in de ander al veel water 
staat. Een paar van hen hebben het 
behoorlijk koud. Uit het logboek 
van Gert-Jan: ‘Liggend voor de zee 
uit nemen we alle mannen over 
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Prio 1 voor de opstappers van 
Schiermonnikoog en Lauwersoog. 
In het Huibertgat ten noordwes-
ten van Rottumerplaat dreigt een 

van de Viking Discovery. Drie man 
zijn onderkoeld. Twee leggen we 
in onderkoelingsbrancards en een 
wikkelen we in een warme deken. 
Op weg naar Lauwersoog worden 
een paar jongens zeeziek. Onze 
jongens staan ze goed bij.’ Gert-Jan 
legt de feestgangers uit wat de 
gevolgen hadden kunnen zijn:  
nog meer buiswater over zich  
heen, zware onderkoeling. In  
het boothuis van Lauwersoog        
neemt ambulancepersoneel 
de jongens over. Na een warme 
douche en wat te eten kunnen ze 
terug naar Delfzijl, waar hun auto’s 
staan, maar niet dan nadat ze de 
KNRM € 100 hebben geschonken. 
Ondanks dat sympathieke gebaar 
is Gert-Jan kritisch over het gedrag 
van de schippers: “Die gedroegen 
zich niet professioneel. Zelf een 
overlevingspak aantrekken en dan 
die jongens alleen een zwemvestje 
geven. Dat doe je niet!”

Zwemmer verdrinkt
terSCHeLLing paaL 8_22 JUni_WinD no3_inZet reDDing boten 
toniJn en FranS HogeWinD, kHV, WaterSCooterS, reSCUe 
boarDS

Even na 18.30 uur ’s avonds alar-
meert een vrouw een van de life-
guards van de KNRM die ’s zomers 
het strand bewaken. Haar 31-jarige 
Hondurese vriend is tijdens het 
zwemmen onder water verdwe-
nen ter hoogte van Midsland. De 
lifeguards laten direct de red-
dingboten van paal 8 alaremeren. 
Reddingboot Tonijn is om 18.56 uur 
ter plaatse en begint met het ma-
ken van zoekslagen. De lifeguards 
helpen met hun waterscooters en 
rescue boards (surfboards voor 
reddingsdoeleinden). Op het strand 

staat het KHV als referentiepunt ter 
hoogte van de plek waar de zwem-
mer voor het laatst gezien is. Ook 
de inmiddels gearriveerde Frans 
Hogewind zoekt mee en gebruikt 
zijn jets om een eventueel op de 
bodem liggend lichaam omhoog te 
blazen. Vanaf het strand zoekt een 
menselijke keten meter voor meter 
de geulen voor de zwinnen voor de 
kust af. Om die ploeg te versterken 
wordt besloten om plaatsvervan-
gend schipper Harm Reinders aan 
wal te zetten. Net op het moment 
dat hij van boord van de Tonijn 

verslag 221  DE REDDINGBOOT   11



achteraf

SteLLenDaM_30 apriL_WinD n4_
inZet reDDingboot neeLtJe StrUiJS

“Wat op mij de meeste indruk heeft  
gemaakt?”, garagehouder René Lamens 
uit Berkel en Rodenrijs laat een lange 
stilte vallen. “Het eerste kwartier na 
onze kapseis”, zegt hij uiteindelijk. 
“Omdat we toen nog niet wisten of we 
überhaupt zouden worden opgemerkt. 
Dan haal je je van alles in je hoofd …” 

Het was de tweede tocht met zijn snelle 

RIB. Aan boord een vriend en drie kinderen. 

Na een bijna windstille dag trekt aan het 

einde van de middag de wind aan en wordt 

het op het Haringvliet snel frisser. “We 

besloten terug te gaan. En toen gebeurde 

het. Op ongeveer 150 meter van de helling 

stuurde ik ietwat stuurboord uit en op 

hetzelfde moment begon het scheepje naar 

bakboord over te hellen en gingen we met 

een snelheid van zo’n 50 km per uur over de 

kop.” De kapseis blijkt achteraf het gevolg te 

zijn van een technische onvolkomenheid, 

maar dat wisten de opvarenden niet op het 

moment van kapseizen. “Het stuurhuis was 

erafgeslagen. Het was zó’n enorme klap.” 

Lamens telde de koppen. Iedereen present. 

“Het was zaak snel op de omgeslagen boot 

te klimmen, wat redelijk goed ging. Ik denk 

dat we hooguit drie minuten in het water 

hebben gelegen.” Eenmaal op de boot was 

de grootste dreiging verdwenen, maar de 

vijf waren nog lang niet uit de zorgen. “We 

hadden de klap goed doorstaan, maar al 

snel diende zich een nieuwe vijand aan: de 

kou. Ik begon helemaal te verkrampen en 

voelde pijn op de borst opkomen. Dat baarde 

mij zorgen; ik dacht dat ik een hartaanval 

zou krijgen.” Lamens besloot die zorg voor 

zich te houden, om geen verdere paniek te 

veroorzaken. Langzaam maar zeker dreef 

het scheepje steeds verder van de kant 

weg. “We probeerden met schreeuwen en 

armgebaren de aandacht te trekken van 

passerende scheepvaart en mensen op de 

kant, maar niemand merkte ons op. Tot 

een catamaran ons spotte. Die voer op 

enige afstand langs en liet weten een 

reddingboot te alarmeren. Het ergste leed 

was toen geleden. We waren gezien.” 

Na een paar minuten ontwaarden de vijf 

op afstand de reddingboot Neeltje Struijs, 

die snel op hen afkwam. “Bij aankomst 

riepen de redders direct dat eerst de 

kinderen van boord moesten. En zo 

gebeurde het ook. Leo en ik volgden even 

later. En binnen een paar minuten was de 

reddingboot terug in Stellendam, waar ik 

werd overgebracht naar een ambulance. 

Vanwege de pijn op de borst en onderkoe-

lingsverschijnselen. De anderen kwamen 

in het bemanningsverblijf op verhaal, 

met een warme douche, lekkernijen en 

droge kleding. Geweldig zoals zij zijn 

opgevangen! Ikzelf moest twee dagen in 

het ziekenhuis blijven.” De pijn op de borst 

werd veroorzaakt door drie gebroken 

ribben. De garagehouder vertelt redelijk 

luchtig over de gebeurtenis, ondanks de 

ernst van de situatie. Lamens vertoont 

pas sporen van emotie als hem gevraagd 

wordt welke indruk de redders op hem 

hebben gemaakt. Er valt een lange stilte, 

waarbij de watersporter zijn lippen tuit. 

“Warme kerels”, zegt hij uiteindelijk. 

“Anders kan ik het niet zeggen. Nooit 

geweten dat dit werk door vrijwilligers 

wordt gedaan. Top. En laten we wel zijn: 

als zij er niet waren geweest, was het nog 

spannend geworden …”

Tekst: Edward Zwitser  Beeld: Ruben Meijerink
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       wil gaan, komt er heel even  
een lichaam bovendrijven. Harm 
neemt meteen een duik en grijpt 
het binnen een paar slagen vast.  
De man wordt met de Tonijn naar 
het strand gebracht, waar de ambu-
lance al klaar staat. Ook de SAR-heli 
en de traumaheli uit Amsterdam 
arriveren. Er wordt gepoogd het 
slachtoffer te reanimeren. Om 
19.50 uur constateert de arts van 
de traumaheli dat hij niet meer te 

redden is. “Je weet bij zo’n melding 
dat de kans op succes klein is”, 
zegt Harm achteraf. “Als iemand 
al een kwartier onder water heeft 
gelegen, is hij op zijn minst zeer 
beschadigd. Maar uiteindelijk 
was het toch heel fijn dat we hem 
relatief snel gevonden hebben. Elke 
minuut onzekerheid over iemands 
lot is er voor ons al een te veel, 
maar voor familie en vrienden is 
het echt verschrikkelijk.”

Luchtballon te water
HUiZen_23 JUni_WinD Z2_inZet reDDingboot  
nikoLaaS WiJSenbeek

Doordat de wind plotseling 
sterker is dan verwacht komt een 
lucht ballon boven het Gooimeer 
terecht. De piloot tracht te landen 
bij de dijk bij Almere en raakt op 
ongeveer honderd meter voor 
de wal het water. De ballon trekt 
de mand door het water, waarbij 
sommige  passagiers onder water 
komen. De mand komt tot stil-
stand op de basaltblokken van de 
dijk en slaat om. De opvarenden 
klimmen eruit. Als de reddingboot 
Nikolaas Wijsenbeek arriveert, 
houdt een lokale bergingsmaat-
schappij de mand boven water. 
Opstapper Cas de Bruijne gaat aan 
wal. Daar heeft zich een menigte 
van ongeveer 150 man verzameld, 
naast drie ambulances, drie 
politieauto’s en de brandweer. 
Het Kustwachtcentrum heeft 
tegenstrijdige berichten ontvan-
gen: twee man vermist, of vier, of 
iedereen is veilig. Cas informeert 
bij drie bronnen hoeveel man er 
aan boord waren. Dat blijken tien 
gasten en de piloot geweest te zijn, 
maar het is niet meteen duidelijk 

wie van de 150 mensen op de 
dijk opvarende is en wie niet. Cas 
laat foliedekens van de Nikolaas 
Wijsenbeek komen, zoekt samen 
met omstanders de ballonvaarders 
en vraagt hen bij elkaar te gaan 
zitten met de foliedekens om, 
zodat voor iedereen duidelijk is 
wie er uit de ballon is gekomen en 
wie niet. Het ambulancepersoneel 
voert triage uit (het bepalen van 
de volgorde waarin slachtoffers 
behandeld worden op basis van 
hun toestand). Twee mensen wor-
den met letsel naar het ziekenhuis 
afgevoerd; de rest houdt alleen een 
nat pak over aan het ongewenste 
avontuur. Allen zijn zeer geschrok-
ken. “Het is uiteindelijk wonder-
baarlijk goed afgelopen”, zegt Cas. 
“Je kunt van een stoeprand vallen 
en slechter terechtkomen.” Nadat 
de luchtvaartinspectiedienst 
foto’s heeft genomen brengt de 
Nikolaas Wijsenbeek samen met 
de bergings maatschappij de mand 
naar de trailerhelling van Almere 
en zet hem daar met vereende 
krachten op een aanhanger.

Twee mensen verdronken
Urk en eLbUrg_28 JUni en 1 JULi_WinD nW5 en nW2_inZet 
reDDingboten kapiteinS HaZeWinkeL, eVert FLoor en Cor-
rie DiJkStra-Van eLk

Nabij het slibdepot op het Ketel-
meer is een man overboord  
geslagen, meldt het KWC op vrijdag 
28 juni om 14.53 uur. Hij was met 
zijn broer op de botter WR151 on-
derweg naar een botterevenement 
in Kampen. De reddingboot Corrie 
Dijkstra-van Elk zet een opstapper 
over op de botter en begint direct 
met zoekslagen, evenals de red-
dingboten Kapiteins Hazewinkel 
en de Evert Floor uit Elburg. Ook de 

SAR-heli, brandweerduikers, politie 
en particuliere bergers komen in 
actie. Na enkele uren wordt de 
zoekactie afgeblazen, omdat de 
kans dat de man nog levend wordt 
aangetroffen nihil is. De zaak 
wordt overgedragen aan de politie, 
die de dag erop assistentie vraagt 
bij het dreggen door de Stichting 
Opsporings  Apparatuur Drenke-
lingen (SOAD). Helaas kunnen de 
reddingboten van de KNRM, 
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Drie kinderen overboord (pag. 17)

bLariCUM_9 JULi_WinD 
no3_inZet reDDingboot 
bLariCUM-1
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Brand op Viskotter
SCHeVeningen_7 JULi_WinD n5_inZet reDDingboot  
kittY rooSMaLe nepVeU

Rond twee uur ’s nachts moet 
de reddingboot Kitty Roosmale 
Nepveu op een wel heel bijzondere 
locatie in actie komen. Vlak bij haar 
ligplaats staat de boomkorviskot-
ter TH7 in lichterlaaie en het vuur 
slaat al over naar de netten van de 
TH10, die ernaast ligt afgemeerd. 
“Toen ik aan kwam rijden dacht 
ik: het zal de Kitty toch niet zijn? 
De viskotters lagen nog geen 
tien meter verderop”, zegt schip-
per Jaap Pronk. “We zijn meteen 
losgegaan, want we lagen midden 
in de rook.” De reddingboot schiet 
langszij de TH10, snijdt de trossen 
los en sleept hem naar een an-
dere plek in de haven, om verdere 

schade te vermijden. De complete 
driekoppige Poolse bemanning van 
de beide vissersschepen bevindt 
zich aan boord van de TH10. De 
enige opvarende van de TH7 was, 
na ontdekking van de brand, op 
de andere boot gesprongen om 
zijn twee landgenoten wakker te 
maken. Hij heeft rook ingeademd, 
en wordt voor onderzoek aan het 
ambulance personeel overgedra-
gen. Intussen blust de brandweer 
het vuur op de TH7. Deze wordt 
daarbij geadviseerd door een van 
de opstappers van de KNRM, die 
bekend is met het type boot en de 
brandweer kan uitleggen hoe ze 
de elektrische systemen kunnen 

afsluiten. De kotter vist elektrisch, 
waarbij de boomkor over de 
bodem sleept en stroomstoten 
afgeeft die de vissen verlammen, 
waarna ze opgevist worden. Het 
vermoeden bestaat dat in de 
elektra op de bomen kortsluiting 
is ontstaan, wat de brand veroor-
zaakt zou hebben. Om ongeveer 
half vier is de brandweer klaar met 
nablussen. De Kitty Roosmale Nep-
veu is pikzwart van de rook en Jaap 
besluit dat er eerst schoongemaakt 
dient te worden. “’s Nachts de 
buitenkant van de Kitty afsoppen 
heeft ook wel wat”, zegt hij. “Dat 
had ik in die ruim dertig jaar bij de 
KNRM nog nooit eerder gedaan.”

        waaronder de Corrie Dijkstra-
van Elk en de Tjeppe Ekkelboom 
van  station Lelystad, het slacht-
offer nog steeds niet vinden. 
Op dinsdag 2 juli treffen zeilers 
het lichaam aan. De twee Urker 
reddingboten helpen de politie 
bij de berging. Het is het tweede 
dodelijke ongeval in enkele dagen 
tijd. Op maandag 1 juli krijgt een 
zestienjarige plaatsgenoot van 

de opstappers voor het gemaal 
buiten de haven motorpech met 
zijn bootje. Een zeilboot sleept 
hem naar de haven terug, waarbij 
de jongen voor op zijn bootje zit. 
Door onbekende oorzaak valt 
hij in het water. Op de kant zien 
leden van een watersportclub 
het gebeuren. Ze springen in het 
water, maar kunnen de jongen 
niet vinden. De beide redding-
boten van station Urk, meerdere 
duikteams van de brandweer en 
een met sonar uitgerust parti-
culier vaartuig gaan op zoek. 
Uiteindelijk wordt de jongen in de 
kom van de haven gevonden. De 
verslagenheid op Urk is groot. “Ik 
kende hem niet persoonlijk, maar 
wel zijn vader”, zegt schipper Dirk 
Korf. “Een jongen van 16 met een 
hele toekomst voor zich: dat valt 
niet mee. We hebben een speciale 
bijeenkomst belegd om er met de 
bemanning over te praten.”

“ Een jongen van 
16 met een hele 
toekomst voor 
zich ...”

>>

Brand op viskotter
SCHeVeningen_7 JULi_WinD 
n5_inZet reDDingboot kittY 
rooSMaLe nepVeU

>>
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HUiZen_10 JULi_WinD n4_inZet 
reDDingboot nikoLaaS WiJSenbeek

Die ‘ze’ waren de vrijwilligers van KNRM 

Huizen. Ann-Tine: “Als die niet bij het eerste 

alarm alles uit hun handen hadden laten val-

len, was het voor mij afgelopen geweest…”

Enkele dagen na haar redding stuurde Ann-

Tine de KNRM een emotionele mail, waarin 

ze de bemanning van de Nikolaas Wijsen-

beek als ‘helden’ bestempelde. “Dat waren 

de emoties”, zegt ze weer enkele weken 

later. “In het begin heb ik sowieso enorme 

huil buien gehad. Die zijn nu voorbij. Voor 

mij waren het helden. Niet vanwege hoge 

zeeën of het trotseren van noodweer, maar 

vanwege hun beschikbaarheid. Ze waren 

er voor mij! En dat ogenschijnlijk simpele 

feit wordt in onze maatschappij wel eens 

onderschat.” 

Zelf is Ann-Tine ook vrijwilliger. Bij de 

scouting. Daarmee was ze die dag op stap. 

“We hadden de vletten klaargemaakt voor 

de thuisreis toen ik op het moederschip ten 

val kwam, naar beneden viel, met mijn borst 

op de punt van een vlet terechtkwam en 

wegzakte in het water.” Als door een wonder 

werd ze door een collega-groepsleider 

tijdig bij de hand gegrepen en naar boven 

getrokken. Twee collega’s sprongen bij haar 

en zo hielden ze Ann-Tine boven water. “Ik 

wist dat ik niet meer zou verdrinken, maar 

de pijn op mijn borst was ondraaglijk en ik 

kreeg het al snel vreselijk koud.” Over pijn en 

kou kon de Zaandamse echter niets melden; 

het tekort aan zuurstof maakte haar het 

praten onmogelijk. “Het waren vreselijke 

momenten; ik was geweldig bang om dood 

te gaan.” Die emotie maakte in een later 

stadium plaats voor acceptatie. “Tot die roep. 

Er kwam hulp aan. Ik ben opgegroeid met 

de KNRM, ben zelf fanatiek watersporter 

en al jaren Redder aan de wal. Toch wist 

ik niet dat de KNRM ook in die regio actief 

was.” Had ze dat wel geweten, dan nog was 

het maar de vraag geweest of het tot haar 

was doorgedrongen. “Mijn bewustzijn was 

sterk verminderd. Er schijnt een opstapper 

van de reddingboot naast mij gesprongen te 

zijn. Weet ik niets meer van. Het aan boord 

nemen kan ik me wél herinneren, vanwege 

de extreme pijn. En daarna valt er weer 

een gat. De eerste woorden die weer tot me 

doordrongen, waren al in de ambulance. 

De verpleegkundige stelde mij gerust en 

vroeg of de verwarming in de ziekenwagen 

hoger kon.” Ann-Tine had op dat moment een 

lichaamstemperatuur van 33 graden.

In het ziekenhuis kwam Ann-Tine langzaam 

weer op temperatuur. Het verdere herstel 

kostte meer tijd. Weken na de val liep Thijs-

sen nog steeds verkrampt en kampte ze nog 

steeds met pijn. “Ik kan nog lang niet alles en 

dat is soms frustrerend, maar afgezet tegen 

hoe het ook had kunnen aflopen, stelt het 

niets voor.” Terugkijkend op het incident valt 

Ann-Tine nog steeds van de ene verbazing 

in de andere. “En weet je wat ik van dat alles 

het meest indrukwekkend vond? Dat de 

reddingbootbemanning na mij bij de ambu-

lance te hebben afgeleverd, terug is gegaan 

naar ons moederschip om na te vragen hoe 

het met mijn twee collega’s ging, die óók een 

tijd in het koude water hadden gelegen. Nie-

mand had hen dat opgedragen, het kwam 

uit henzelf. Die welgemeende nazorg vind ik 

geweldig bijzonder. Blijkbaar is het voor die 

mannen niet alleen ‘werk’, maar zijn ze ook 

emotioneel betrokken. Uniek!” 

Tekst: Edward Zwitser   

Beeld: Ruben Meijerink

achteraf

Als gevolg van een ongelukkige val raakte 
Ann-Tine Thijssen uit Zaandam bij het 
eiland ‘t Hooft te water. Bijna zonder lucht 
en verkrampt van pijn en kou verzoende de 
Zaandamse zich na een hevige strijd met 
haar einde. Totdat ze ergens ‘in de verte’ 
iemand hoorde roepen: “Daar komen ze!” 
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snel vreselijk koud”



Jacht op nachtelijk strand
iJMUiDen en ZanDVoort_4 aUgUStUS_WinD W2_inZet 
reDDingboot kooS Van MeSSeL, kHV ZanDVoort 

IJmuiden krijgt een melding ‘vaar-
tuig aan de grond’. Na overleg met 
de Kustwacht besluit schipper 
Ton Haasnoot eerst poolshoogte 
te gaan nemen, voordat Zand-
voort eventueel zou worden 
gealarmeerd. Het weer is goed, 
dus het gevaar voor de enige 
opvarende is miniem. Net na het 
kenteren van het tij komt de red-
dingboot Koos van Messel aan. 
De Reddingsbrigade van IJmuiden 
helpt door met een bootje de 
sleeptros van de Koos van Messel 

naar het strand te brengen. Een 
van de opstappers gaat met het 
bootje mee om vanaf het strand 
leiding te geven. Het bevestigen 
van de tros aan het jacht loopt uit 
op een uitputtingsslag door het 
tij en de stroming. Als extra hulp 
wordt de truck van Zandvoort 
gealarmeerd. 
Intussen neemt de Koos van Mes-
sel drie kabels zuidelijker positie 
en wordt de tros opnieuw uitge-
geven, terwijl de reddingboot zich 
op de stroom achteruit laat zak-

ken. Nu is de tros wel handelbaar 
en kort voordat de Zandvoorters 
aankomen, is de sleepverbinding 
gerealiseerd. Schipper Ton Haas-
noot: “We hebben voorzichtig 
spanning op de tros gezet en 

daarna de buckets helemaal naar 
beneden gezet, zonder toeren op 
te bouwen. Tijdens het op span-
ning zetten, draaide het jacht al in 
de juiste richting. Toen de span-

Het wordt een uitputtingsslag  
door het tij en de stroming

Jacht op  
nachtelijk strand
iJMUiDen en ZanDVoort_4 
aUgUStUS_WinD W2_inZet 
reDDingboot kooS Van 
MeSSeL, kHV ZanDVoort 

ning erop stond, hobbelde het 
jacht op de inkomende bran-
ding al snel weer naar dieper 
water en kwam al snel vrij. We 
hebben het jacht voorzichtig 
naar de haven gesleept, waar 

we het om 03.40 hebben afge-
leverd.” De samenwerking met 
de Reddingsbrigade werd door 
alle betrokkenen als ‘prima’ 
beoordeeld. 
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Oud-visser maakt val
SCHeVeningen_7JUni_WinD 
nW6_inZet kittY rooSMaLe 
nepVeU

Pijnlijke rib
SCHierMonnikoog_21 JUni_
WinD W6_inZet reDDingboot 
koning WiLLeM i

 
Zeilmeiden (niet) zoek 
DiVerSe StationS_3 JUni_WinD 
n5_inZet DiVerSe reDDing-
boteninZet HenDrik JaCob

LOGBOEK  kort

Een hele armada rukt uit om twee 
meiden in een Sunfishje te zoeken. 
De vader van een van hen heeft 
hen uit het oog verloren bij Schel-
linkhout, nabij Hoorn. Zeven boten 
zoeken mee, waaronder de Hendrik 
Jacob en reddingboten van de 
aan de KNRM gelieerde stations 
Wijdenes en Zeevang. Ook zijn er 
twee SAR-helikopters in de lucht. 
Als een berger hen vindt, zijn ze zich 
van geen kwaad bewust, wat ook 
spreekt uit hun reactie op de Face-
book-pagina van Wijdenes: ‘Lieve 
redders, we hebben in Hoorn heer-
lijk thee gedronken en waren ons 
niet bewust van de commotie die 
we hebben veroorzaakt! Bedankt 
voor jullie reddingsactie! Waar kun-
nen we de taarten brengen?’

Hoofdwond na val
neeLtJe JanS, WeStkapeL-
Le_16 JUni_WinD ZW5_ 
inZet reDDingboten koop-
ManSDank, ULY

Op 10 mijl uit de kust van Neeltje 
Jans ligt het zeiljacht Saertje  
in het ankergebied Schouwen-
bank. Een van de twee opvarenden  
komt ongelukkig ten val, met  
een flinke hoofdwond tot gevolg. 
De ander alarmeert om 13.00 uur 
de Kustwacht. De Uly is het snelst 
ter plaatse en verleent eerste 
hulp. De Koopmansdank arriveert 
even later met ambulancemede-
werkers aan boord. Bij windkracht 
3 en golven van een meter of  
twee zetten de opstappers het 
slachtoffer soepeltjes over op de 
Koopmansdank. Op Neeltje Jans 
neemt de ambulance de man  
over voor transport naar het 
zieken-huis in Goes.

Net buiten het bewaakte zwemge-
bied slaat rond half vier ’s middags 
een raft (stevige opblaasboot) om 
in de hoge branding. Lifeguards van 
de KNRM, die in de buurt aan het 
trainen zijn, schieten zwemmend  
en met de waterscooter te hulp.  
Ze halen drie rafters uit zee, onder 
wie een 11-jarige jongen, die veel 
zeewater binnen heeft gekregen.  
De lifeguards roepen een ambulan-
ce op. De verpleegkundigen con-
troleren het jongetje, waarna een 
politieauto hem naar zijn vakantie-
huisje terugbrengt. De twee andere 
rafters hebben lichte onderkoelings-
verschijnselen. De ambulance ver - 
voert hen naar de camping waar  
ze verblijven.

Drie kinderen overboord
bLariCUM_9 JULi_WinD no3_
inZet bLariCUM-1

Zeven jachten gered
oUDDorp_28 JULi_WinD W7_ 
inZet reDDingboot grienD

Raft slaat om
terSCHeLLing paaL 8_ 
10 JULi_WinD no5_inZet rWC

Rond half drie ’s middags krijgt sta-
tion Blaricum een melding dat er een 
zeilboot is omgeslagen ter hoogte 
van het eiland Huizerhoef in het 
Gooimeer. Ter plaatse blijkt het om 
drie kinderen van rond de 12 te gaan, 
van wie de Flying Junior-zeilboot in 
de welig tierende waterplanten is 
komen vast te zitten. Ze hebben al 
geruime tijd in het water gelegen  
en hebben het flink koud gekregen. 
Op het station warmen ze op onder 
de douche en keren huiswaarts.

De opstappers van Ouddorp moeten 
deze nacht flink aan de bak. Door 
de harde wind en de oplopende 
golfhoogte liggen maar liefst zeven 
jachten en motorjachten te stam-
pen tegen een steiger bij het eiland 
Ossehoek in de Grevelingen. Er is 
veel schade en sommige opvaren-
den zijn in paniek. Tussen 01.25 en 
06.30 uur brengen de Ouddorpers 
de boten een voor een in veiligheid; 
de meeste worden afgemeerd aan 
een groot binnenvaartschip dat 
even verderop aan spudpalen ligt en 
prima lij geeft. Twee bemannings-
leden lopen met een moeder en 
haar baby naar de jachthaven aan 
de andere kant van het eiland, waar 
hun boot naartoe is versleept. Een 
paar uur nadat alle 22 opvarenden 
en de zeven schepen in veiligheid 
zijn gebracht, staat de bemanning al 
weer klaar voor de volgende inzet. 

Als dank en uit waardering voor hun 
professionele inzet bij deze nachte-
lijke redding onder slechte omstan-
digheden ontving de bemanning  
van Ouddorp een oorkonde van de 
Raad van Toezicht en de directie  
van de KNRM. 

Lees meer reddingrapporten 
op www.knrm.nl.

De Kitty Roosmale Nepveu maakt 
zich op voor een reddingdemon-
stratie op de Noordzee, voor twee 
schepen met oud-vissers op hun 
jaarlijkse uitje. Dan komt er een 
melding dat een van de opvaren-
den aan boord van de Fortuna een 
hoofdwond heeft opgelopen als 
gevolg van een val. Een aan boord 
aanwezige arts en twee opstap-
pers stabiliseren de man, die op 
een brancard op de Kitty Roosmale 
Nepveu wordt overgezet voor ver-
voer naar de haven. De Kitty keert 
daarna terug naar de oud-vissers 
voor de demonstratie.

Om 17.45 uur gaat de pieper: prio 
1 voor een jachtje met een Duits 
echtpaar in de problemen in de 
Zuid-Oost Lauwers nabij Rottumer-
plaat. Het kan niet meer opboksen 
tegen wind en tij en heeft alarm 
geslagen. Bovendien heeft de man 
een pijnlijke rib. In een poging het 
fokzeil uit de knoop te halen is hij 
ten val gekomen. De Koning Willem 
I neemt de opvarenden aan boord 
en brengt hen naar Schier, waarna 
een berger het jachtje in twee  
etappes bergt.

De bemanning van Ouddorp ontvangt een oorkonde als dank voor hun inzet

Fo
to

: K
ee

s 
B

ri
n

km
an

verslag 221  DE REDDINGBOOT   17



Zó werkt dat

KNRM

€150,-

KNRM

12:41

Notariële of  
periodieke schenking
Voor een notariële schenking 
hoeft u niet naar een notaris. 
Dat doen wij. Als u uw jaarlijkse 
donatie aan de KNRM omzet in 
een notariële schenking voor 
minimaal vijf jaar, dan kunt u 
het bedrag van uw schenking 
voor de volle 100 procent aftrek-
ken van de belasting. U hoeft 
geen rekening te houden met 
de drempels die gelden voor 
‘gewone’ giften. Zo kost het u 
hetzelfde, maar schenkt u ons 
een groter bedrag. Kijk voor 
een rekenvoorbeeld op onze 
website www.knrm.nl.

Mijnactie.knrm.nl 
De ietwat ouderwetse term ‘Loffelijke initiatieven’ dekt een baaierd 

aan fantasierijke en ludieke manieren om de KNRM te steunen. Op 
mijnactie.knrm.nl kunt u zelf uw actie aanmelden zodat vrienden, 

kennissen en onbekenden mee kunnen doen. Of u kunt contact op-
nemen met onze donateuradministratie voor tips en mogelijkheden. 

Heeft u iets te vieren, maar geen behoefte aan cadeaus? Vraag een 
bijdrage voor de KNRM. Van plan een sportieve prestatie te leveren? 

Begin een sponsoractie voor de KNRM. De mooiste acties komen in 
aanmerking voor een Gouden Wimpel. 

schenken of nalaten
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Elke donatie die de KNRM ontvangt wordt zeer gewaardeerd.  

De manier waarop u kunt doneren is heel uiteenlopend.  
Voor iedereen is er een mogelijkheid die bij hem of haar past. 
Tekst: Renée Sommer   Illustratie: Theo Smit



KNRM

€150,-

KNRM

12:41

De KNRM als executeur
Met een testament kunt u nog eens onderstrepen waar uw hart tijdens uw leven 
naar uitging. Twee vragen zijn van belang: wat zijn uw wensen? En: wie zorgt dat 

die wensen na uw dood worden uitgevoerd? Denkt u erover de KNRM iets na te 
laten, dan kunt u de KNRM ook vragen op te treden als executeur. Wij hebben veel 

ervaring met het regelen van alle vraagstukken rondom uw testament. Wilt u meer 
weten? Bel vrijblijvend met Cees Prins of Cora Bartels op 0255–548454.

Bedrijfssponsoring
Wil uw bedrijf graag maatschappelijk verantwoord ondernemen? Samenwer-
king met de KNRM geeft daar invulling aan en is ook nog eens goed voor de 
reputatie van uw bedrijf. U helpt ons enorm met een structurele samenwer-
king, maar we starten met evenveel genoegen een kortlopend project met u.

Geef tijd
Er zijn heel veel mogelijkheden om 
jezelf in te zetten voor de Redding 
Maatschappij. Of je nu opstapper wilt 
worden of je liever met automatisering 
of pr bezighoudt: wij verwelkomen 
iedere vrijwilliger. 

Kijk voor meer informatie op knrm.nl/steun-ons/

Wij danken iedereen die ons – op welke manier dan 
ook – steunt. Zonder u kan de KNRM niet bestaan!
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Met een kleine reddingboot 
de Noordzee op

Donderdagavond, 19.30 uur. Texel ligt er 
zonovergoten bij als de opstappers van 
reddingstation De Koog verzamelen in 
het boothuis. Vanavond gaan ze het pacen 
oefenen: met vaart langszij een ander schip 
komen. Een noodzakelijke techniek als je van 
de ene boot op de andere moet overstappen. 
Tekst: Marleen Leussink   Beeld: Martin Waalboer

De Koog

Varend langszij komen bij een ander varend schip is een van de risicovolle 

acties voor redders. Dat moet dus vaak worden geoefend.

Soms kan het nodig zijn een redder al varend over te zetten 

op een ander schip. Het vinden van de gelijke snelheid en een 

veilige plek om langszij te komen is de taak van de stuurman.

Het water oogt rustig. Met een 

snelheid van 30 knopen stuitert 

de kleine reddingboot Zalm 

(type Float 500) over het water 

van de Waddenzee. Behendig 

sturen de mannen de Zalm van 

achteren langzaam langszij red-

dingboot Francine Kroesen (type 

Atlantic). “Meer gas geven!”, 

schreeuwt schipper Sidny van 

Zon vanaf de Francine. Even 

later: “Niet te snel!”. Het water 

hoost over de rand van de Zalm 

en de golven spatten vol in het 

gezicht van de inzittenden. Als 

de Francine even later langszij 

de Zalm komt, is het oppassen 

geblazen. De tube moet namelijk 

niet onder die van de Francine 

terechtkomen. Aan de horizon 

doemt de veer boot van de TESO, 

Dokter Wagemaker, op. “Mogen 

we toestemming om te pacen 

aan bakboordzijde?”, vraagt de 

opstapper die navigeert. “Ja hoor, 

maar wel op eigen risico”, ant-

woordt de kapitein. Dus koerst 

de Francine richting de veerboot 

om de oefening uit te voeren. De 

Zalm komt aan de andere kant 

van de veerboot langszij. Even 

later doen ze dezelfde oefening 

nog een keer bij het schip van de 

douane dat toevallig langsvaart. 

Klein en wendbaar
Reddingstation De Koog heeft 

de beschikking over twee boten, 

die elk op een andere locatie 

liggen: de Zalm in De Koog en 

de Francine Kroesen in Oude-

schild. Afhankelijk van het soort 

redding en de locatie pendelen 

de bemanningsleden tussen de 

twee stations.

Station De Koog is het enige 

station dat met een kleine Rigid 

Inflatable Boat, de Zalm, op de 

Noordzee opereert en een rela-

tief groot gebied bestrijkt. De 

RIB’s worden meestal gebruikt 

als oefenboot op de stations 

waar een grotere boot ligt. Dat 

is dus niet het geval op red-

dingstation De Koog. Daar is de 

kleine Zalm juist de hoofdboot. 

Sidny van Zon: “Mensen zien 

een kleine reddingboot vaak als 

minderwaardig. Maar eigenlijk 

kunnen we daarmee dingen 

doen die met een grotere boot 

weer niet kunnen. De Francine 

vaart altijd uit vanaf Oudeschild, 

maar met de Zalm kunnen we 

overal op het eiland te water. 

Bovendien is het een perfect 

bootje om mee door de branding 

te varen, we kunnen veel sneller 

wenden en keren. Als we een   >>
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Bij het varen met een 

kleine reddingboot 

naast een groot schip 

zijn de procedures 

zeer belangrijk.  

Communicatie onder-

ling is essentieel.
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De stuurman concentreert zich op snelheid 

en koers. De overige bemanning praat de 

stuurman bij over omgevingsfactoren en 

overstappende redders. 

Bij oefentochten zoeken de KNRM-reddingstations geregeld samen-

werking met andere dienstverleners of handhavers op het water. 

De Koog

      grotere reddingboot nodig  

hebben, dan komen de collega’s 

van De Cocksdorp (ook op Texel)  

of Den Helder erbij.”

Haantjesgedrag
“Het was een leuke oefening,” 

evalueert Sidny de oefening later in 

het boothuis, “maar we moeten wel 

letten op de communicatie. De Zalm 

kwam bij de Dokter Wagemaker 

aan bij stuurboord, terwijl we alleen 

gevraagd hadden bij bakboord aan 

te komen. Dat kan natuurlijk niet.” 

“Maar wij dachten lekker in het zon-

netje te gaan varen”, grapt een van 

de mannen. Met het serveren van 

het bier en de bitterballen komen 

ook de mooie verhalen boven tafel. 

Gepassioneerd praten de mannen 

over de reddingsacties die ze gedaan 

hebben. Ook bultrug Johanna komt 

ter sprake. Het was ze aan het hart 

gegaan dat dat beest daar zo hulpe-

loos lag en dat ze zo weinig konden 

doen. Dat de mannen van De Koog 

een hechte groep vormen is wel 

duidelijk. “Als er een nieuwe jongen 

bij komt, weten we meestal snel 

genoeg of die echt in de groep past”, 

zegt een van de opstappers. “Of we 

er ook vrouwen bij zouden willen? 

Dat zou leuk zijn, maar ook gevaar-

lijk. We moeten niet hebben dat de 

mannen tijdens een reddingsactie 

haantjesgedrag gaan vertonen.”

>>

“ Met de Zalm 
kunnen we overal 
op het eiland te 
water”
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Terug van een oefening hebben 

de mannen nog een uurtje nodig 

voor klein onderhoud, afspoelen, 

aftanken en rapportage. 

Pas als alles klaar staat voor een 

volgend alarm is het tijd voor de nazit, 

met een evaluatie, goede verhalen, 

een hapje en een drankje.
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FANMAIL & KLACHTEN

G ist eren  h e e f t  Rand y ,  e e n  gro o t  fan 
v an  R inus  Re d d er,  a f s c h e i d  g en o men 
v an  d e  s p e e l z a a l .  Rand y  h ad  e en  l e u k e 
t ra ktat i e  b e da c h t :  e e n  b o o t  v an  e i e r-
k o e k  e n  c a k e .  I k  z o u  e en  b o o t  n a ar 
R inus  Re d d er  st uren ,  ma ar  o mdat  d at 
mo e i l i j k  g a at,  st uur  i k  e e n  fo t o . 

Gro et j e s ,   E . 

     Beste  sch ipper van Katwi jk, 
Vandaag waren we aan he t  ze i l en in een 

open boo t  voor de haven van Scheven ingen. 

Bi j  een gro te  go lf  brak een roerpen.  Ge luk-

k ig  hadden we een e ig en RIB in de buurt, 

d i e  ons de havenmond in kon slepen.  Met 

de gro te  go lven g ing dat  n i e t  gemakke l i jk. 

He t  was dan ook een gerustste l l i ng dat 

redd ingboo t  De Redder ons had opgemerkt 

en in de buurt  blee f  to t  we ve i l ig  de haven-

mond hadden bere i k t. Vr i ende l i jke  groe ten,M.v.W.

Geachte d irect ie, 
In apri l w ilden w ij met onze motorboot vanu it Harl ingen naar Kornwerderzand varen, toen midden op de Boont jes de motor het l iet afweten. Het was a l gauw du idel i jk dat we n iet verder konden. Het was laag water en de stroom dreef ons bu iten de boeien, zodat we al gauw aan de grond l iepen. De havendienst van Harl ingen raadde ons aan de KNRM op te roepen, en dat hebben we toen gedaan. Voor ons gevoel duurde het maar een paar minuten, toen we twee boten met vol le vaart de haven van Harl ingen u it zagen varen. Een pracht ig gezicht! B innen t ien minuten waren ze bij ons en klom de ‘aanvoerder’ bi j ons aan boord. Vervolgens werd een sleepl i jn bevest igd en werd het schip voorzicht ig v lot getrokken. Het enthousiasme waarmee het werk werd gedaan was hartverwarmend! Je zou zo vri jw i l l iger worden! Wij w il len de bemanning van de reddingboten heel hartel i jk bedanken voor hun profess ionele, gediscipl ineerde en enthousiaste hulp.

A. en G. K. 

Fanmail
&

Klachten
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Beste schippers,

Nooit bij stilgestaan dat eilanders die ernstig ziek zijn 

of bij een ongeval betrokken zijn ook met de reddingboot 

vervoerd moeten worden. Dat overkwam mij tijdens een 

vakantie op Schiermonnikoog, toen mijn heup uit de kom 

schoot, wat onbeschrijflijk veel pijn deed. Met de red-

dingboot werd ik in 10 minuten naar Lauwersoog gebracht. 

Van daaruit ging het verder naar Leeuwarden. Ik had alleen 

maar supervriendelijke mensen om me heen. Hoed af voor 

uw maatschappij en de mensen die er werken. 

Heel veel succes met uw werk, 

E.L-F. 

Drooggevallen op de W
esterschelde

Hij ligt er mooi bij, zo midden op de zandban
k in de Wester

schelde. Niet schuin, maar kaarsrecht. De NOABER ligt 

daar, omdat ik, schipper R., zo dom ben geweest een route 

te kiezen die al een
 tijdje niet meer bestaat. Dat is oliedom. 

Zeker voor iemand die schadeloos z
o veel zeemijlen achter 

de rug heeft. En toch ... met een koers 20 meter naar het 

oosten had de NOABER zonder enig problee
m de overkant 

bereikt. Maar twee uur voor HW Vlissingen liep de N
OABER 

vast. Om 03.00 uur ’s nachts kw
amen we los, met behulp van 

de KNRM, die twee man aan boord had ge
bracht. Zowel de 

KNRM als Rijkswaterstaat hebben die
 nacht over de NOABER 

en ons gewaakt. Hulde aan de mensen van de KNRM. Zij zijn 

vakkundig, hulpvaard
ig en vooral vriendel

ijk. Eén van hen zei: 

‘U hebt geluk met zo’n stoer en deg
elijk schip en een ke

er 

moet je dit hebben meegemaakt, anders heb je 
niet gevaren.’ 

M.K. 
Geachte dame, heer, 

Dinsdag 24 juni voeren wij van 
Den Helder richting Oudeschild 
op Texel. Helaas hebben wij een 
aantal redders van de KNRM 
moeten storen bij hun avondmaal 
omdat het water bij ons het 
motorruim binnengutste. Dankzij 
een mooi staaltje samenwerking 
tussen de marine en de KNRM 
bereikten we toch de haven van 
Oudeschild. Wilt u de mannen van 
de Francine Kroesen nogmaals 
van ons danken voor hun fan-
tastische actie en hun gerust-
stellende aanwezigheid? E.S. 

Reddingboot is   toegestaan, mits met bronvermelding. Adres KNRM Postbus 434, 1970 AK  IJmuiden, Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden, 
0255-548454, www.knrm.nl  Bankrelaties Nederland ING: rek.nr. 26363,  IBAN: NL40 INGB0000026363, BIC: INGBNL2A, Rabobank: rek.nr. 
37.35.46.181, IBAN: NL27 Rabo 0373 546181, BIC: RABONL2U  Kamer van Koophandel Inschrijfnummer 411 99789
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Schippers 
hartenkreet

In veilige Haven • scheveningen

KNRM-station Scheveningen helpt veel verschillende watergebruikers. 
Meestal pal voor de deur. Want Scheveningen is badplaats, vissershaven, 
jachthaven en geliefd surfoord. Schipper Jaap Pronk maakt zich soms zorgen: 
“Surfclubs en surfbonden, neem je verantwoordelijkheid!”
Tekst: Michiel Scholtes  Beeld: Dick Teske

Reddingbootschipper Jaap Pronk 

is geboren onder de vuurtoren 

van Scheveningen. Hij kent het 

zeegebied als zijn achtertuin  

en heeft er alle veranderingen  

in de afgelopen dertig jaar  

mee gemaakt.

“Het is hier zo druk geworden. 

Vroeger lag de reddingboot 

paraat om een paar keer per 

jaar uit te varen naar een schip 

in nood. Nu varen we ’s zomers 

bijna dagelijks voor heel diverse 

gevallen uit: door de vloed 

ingesloten wandelaars, van een 

havenhoofd gevallen honden, 

afgedreven surfers, jachten  

met motorpech, gewonden  

van boord halen, enzovoort.”

Zo’n diversiteit, hoe ga je  

daarmee om?

“Oefenen! Wij hebben hier zo’n 

dertig opstappers. Die verdeel 

ik in vier groepen. Elke groep 

probeer ik met alle aspecten  

van ons werk te laten kennis-

maken. Hoe? Door scenario’s  

uit vroegere reddingrapporten 

na te spelen, liefst bijzondere 

gevallen. Zo raak je op alles 

voorbereid.”

Geen begeleiding
Vanaf de zeventiger jaren voer  

de reddingboot voor zeilsurfers 

met materiaalpech of onder-

koelde golfsurfers. Sinds enige 

jaren verovert een nieuwe  

surfsport de kustlijn: kitesurfen. 

Jaap Pronk is kritisch:

“Bij goede wind concentreren 

zich hier wel 300 kitesurfers bij 

het noorderhavenhoofd. Hun 

materiaal is prima. Maar, ook  

als het hard waait controleert 

niemand wie er gaat kiten.  

Er zitten beginners tussen.  

En kinderen die de krachten  

van het kiten niet aankunnen.  

Er is geen toezicht. Dus vliegen 

wij er steeds vaker uit voor  

nare verwondingen: botbreuken,  

ledematen uit de kom, planken 

tegen hoofden, surfers op de 

betonblokken van het haven-

hoofd.

Een voorbeeld? Laatst meldt  

een meisje dat haar vriendinne-

tje in moeilijkheden is geraakt. 

We varen met haar naar het 

noorderhavenhoofd. Daar vinden 

we niet één maar vier kite-

meisjes tegen de betonblokken. 

Er was een leraar bij geweest 

die op een brommertje vanaf 

het havenhoofd aanwijzingen 

had geroepen. Dat is toch geen 

begeleiding? Surfclubs en surf-

bonden, neem je verantwoorde-

lijkheid!”

Droog
Zandsuppleties en de Tweede 

Maasvlakte hebben de zee voor 

Scheveningen verraderlijker 

gemaakt: de stroom is harder 

dan vroeger. Iets ten zuiden  

van Kijkduin liggen nu twee 

zandbanken en voor de vuur-

toren ontstaan nieuwe platen. 

Ook jachten hebben ermee te 

maken. Jaap Pronk wijst op de 

kaart naar het noorderhaven-

hoofd: “Kijk, we zijn terug bij  

de situatie van de jaren zestig, 

de havenhoofden liggen in  

de branding. Vooral bij het 

noorderhavenhoofd is het 

droog geworden. Als er zee 

loopt, breekt het daar. Blijf  

ver buiten de KNS-westkardi-

naal en stuur bij een zuidwes-

tenwind niet in de lichtenlijn 

maar op het zuiderhoofd en  

Tips van Jaap Pronk

•    Blijf als surfer weg van het 
havenhoofd.

•    surf als beginner niet zon-
der begeleiding.

•    Pas op voor de droogte bij 
het noorderhavenhoofd.

glij op het laatst naar binnen.”

Er gebeuren weinig ongelukken 

met jachten. Wel vragen zeiljach-

ten met motorpech regelmatig 

om bijstand. Jaap lacht. “Over de 

marifoon hoor je hoe het met de 

zenuwen staat. We hadden met 

windkracht 8 een paniekerige 

zeiler met motorpech aan de 

marifoon. We konden vanwege de 

zee geen man overzetten zonder 

schade te maken, dus moesten ze 

zelf binnenzeilen op de stormfok. 

Ik zei: ‘Laat uw vrouw sturen, u 

blijft stand-by op kanaal 67 en 

wij varen u voor.’ Nou, die vrouw 

deed het prima, binnen de haven-

hoofden stak ze haar duimen naar 

ons op. Later zei ze dat ze van 

hem nooit mocht sturen. Dat vind 

ik nou mooi.”
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scheveningen

Twee droogvallende 
platen tussen 
Zandmotor en 
Kijkduin

Nieuwe zandbanken 
voor vuurtoren en 
wandelpier

Pas op voor 
droogte bij het 
noorderhavenhoofd

Stuur bij een 
zuidwestenwind niet in 
de lichtenlijn, maar op 
het zuiderhoofd.

Surf niet dicht bij 
de betonblokken 
van het noorder-
havenhoofd
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STC-KNRM

Het is donker als een groep mannen in overlevings-
pakken van een zwaaiend scramblenet naar beneden 
klimt, terwijl de harde wind ze regen in het gezicht 
blaast en bliksemflitsen het oriëntatievermogen 
verder bemoeilijken. 
Tekst: Floris Dogterom  Beeld: Marijke Kodden

Topopleidingen  
voor 
zeeveiligheid

Onder de mannen deint een klein, 
rond reddingsvlot met een tent op 
de twee meter hoge golven. Een 
voor een verdwijnen ze in de tent-
opening. Als ze allemaal aan boord 
zijn, beginnen er twee uit alle macht 
te peddelen richting een collega die 
een paar meter verder hulpeloos op 
zijn rug in de golven drijft. 
“We kunnen ook nog geluiden 
van donder, bliksem en redding-
helikopters aanzetten”, zegt Peter 
Carpay, die staat toe te kijken.  
“Dat maakt het nog realistischer. 
Maar dat is meer voor specialisti-
sche doelgroepen. Deze jongens 
doen een basistraining.” 
Plaats van handeling is het gloed-
nieuwe, drijvende trainingszwem-
bad van STC-KNRM in de Rotter-
damse Heysehaven, dat in juli in 
gebruik is genomen. STC-KNRM is 
een joint venture van KNRM en de 
STC Group (waarbij STC staat voor 
Scheepvaart en Transport College), 
een van de grootste instituten voor 
zeevaartonderwijs ter wereld. 
In het drijvende zwembad in de 
Rotterdamse haven verzorgt het 

opleidingscentrum emergency 
response-trainingen voor de mari-
tieme sector en de offshoresector, 
en uiteraard voor de KNRM zelf. 
Peter Carpay is managing director 
van het bedrijf.

Goed doel
Enkele jaren geleden kwamen 
beide organisaties tot de conclusie 
dat ze gebaat zouden zijn bij een 
bundeling van hun expertise in 
een gezamenlijk trainingscentrum. 
“De combinatie tussen redders op 
zee en een belangrijke maritieme 
opleider in Nederland op het gebied 
van veiligheid op zee is een heel 
logische”, vindt Peter. Riemert 
Moleman, hoofd operationele en 
technische dienst bij de KNRM, 
legt uit dat de KNRM een aantal 
doelstellingen heeft met de joint 
venture, waarvan beide partners  
50 procent van de aandelen bezit-
ten. “We willen op een centrale 
locatie kennis borgen die nu vaak 
verspreid is over lokale stations,  
en best practices KNRM-breed  
verspreiden”, vertelt Riemert. >>
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        “Daarnaast gaan we er zelf 
trainen, tegen lagere tarieven dan 
we nu elders doen. Bovendien is 
STC-KNRM naast de donaties en de 
beleggingen een derde inkomsten-
bron, waarvan de opbrengsten 
zullen terugvloeien naar onze 
kerntaak: het redden van mensen. 
Als we met STC-KNRM net zo veel 
kunnen verdienen als we als KNRM 
aan training uitgeven, zou ik dat al 
heel mooi vinden.”
Beide partijen hebben het volste 
vertrouwen in het welslagen van  
de gezamenlijke onderneming.  
Het zwembad is vrijwel continu  
volgeboekt. Peter: “STC-KNRM 
staat al sinds de oprichting in 2007 
bekend als betrouwbare en des-
kundige trainingsorganisatie. Dat 
is voor een aantal toonaangevende 
nationale en internationale bedrij-
ven aanleiding geweest om al hun 
maritieme emergency response-
trainingen bij STC-KNRM onder te 
brengen. Dat vertaalt zich jaar na 

jaar terug in solide omzetgroei.” 
Riemert vult aan: “De vertegen-
woordiger van Van Oord, een van  
de grootste baggeraars ter wereld, 
zei bij de opening van het zwem-
bad: ‘Als ik toch geld moet uitgeven 
aan opleidingen, dan doe ik dat 
liever in een trainingscentrum dat 
een goed doel steunt dan bij een 
onderneming die alleen maar de 
aandeelhouders tevreden  
wil stellen.’” 

Boot op z’n kop
Het drijvende zwembad, dat op 27 
juni officieel geopend werd, is een 
buitengewoon fraai stukje vakwerk 
van Eerland Shiprepair in Rotter-
dam, vindt Peter, “waarbij de kennis 
van de KNRM op het gebied van de 
bouw van grote drijvende objecten 
– hun boothuizen – van grote waar-
de is geweest.” Het oefenbassin van 
24 x 12 x 4 meter is ingebouwd in 
een ponton van aan elkaar gelaste 
duwbakken en hierover is een hal 

van 8 meter hoog gebouwd.Het 
zwembad moest drijvend worden 
om de beschikbare ruimte op het 
terrein van STC-KNRM optimaal  
te kunnen gebruiken.
In het zwembad geeft STC-KNRM 
standaard emergency response-
trainingen, zoals de HUET (Helicop-
ter Underwater Escape Training).  
In de zwemhal staat daarvoor  
een model van een helikopter 
klaar – zonder wieken en staart. 
Het zwembad is ook geschikt voor 
onder meer kapseisoefeningen, 
waarbij de cursisten zich onder 
de op z’n kop liggende voormalige 
reddingboot Willemtje moeten  
zien te bevrijden. 
In het buitenwater, een slordige 
duizend vierkante meter, zal de 
KNRM op termijn twee van haar re-
serveboten afmeren. Riemert: “STC-
KNRM kan die overdag gebruiken 
voor trainingen met snelle boten, 
terwijl de KNRM er ’s avonds en in 
het weekend mee aan de slag kan. 

Bijkomend voordeel is dat de reser-
veboten niet de hele tijd stilliggen; 
da’s niet goed voor de motoren.”
Als in het zwembad de oefening is 
afgelopen en de lichten aangaan, 

zegt Peter: “De cursisten zijn een 
kwartier bezig en nu al bekaf. Moet 
je je voorstellen hoe het is om dit in 
het pikkedonker op zee te moeten 
doen, als er ook nog eens paniek 
heerst. Deze trainingen zijn let-
terlijk van levensbelang. Overleven-
den van allerlei noodsituaties met 
schepen en in de offshore geven 
steeds weer aan veel te danken te 
hebben aan de oefeningen tijdens 
de verplichte survivaltrainingen.”

“ Oefenen is 
letterlijk van 
levensbelang”

 “stel je voor dat je dit in het donker op zee moet doen”
>>
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Schipperskind

Zeebenen    ‘Ik vind het wel stoer dat mijn vader  
schipper is. Omdat hij altijd vaart en achter het stuur van een boot zit  
en mensen redt. Ik ben wel eens mee geweest op een oefening. Dat is 
leuk, alleen bij slecht weer word ik misselijk.’

Zeemansverhalen   Thuis vertelt mijn  
vader soms spannende verhalen over wat hij die dag heeft meegemaakt. 
Bij het avondeten gaat soms zijn pieper. Dan moet hij weg, dat is wel  
jammer. Maar ik vind het ook wel spannend!’

Later als ik groot ben   ‘Zelf wil ik 
geen schipper worden. Ik wil iets met auto’s gaan doen. In een garage 
werken en ze verkopen. Wel wil ik opstapper worden in mijn vrije tijd.’

Hoe is voor kinderen om een KNRM’er als vader of 
moeder te hebben? Mees (11), zoon van schipper  
Michel de Jong van reddingstation Den Helder, vertelt.

Dier gered!

Met de  
kloten 
voor  

het blok 
zitten
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Op een mooie zomeravond krijgt 

KNRM-station Vlieland een oproep: 

dier in problemen. Dat komt niet elke 

dag voor. De redders vertrekken met 

twee boten en vinden hem zwemmend 

in de buurt van strandhotel Seeduyn 

in de Noordzee. Het blijkt een labra-

dor – goede zwemmers! – die door de 

sterke stroming niet meer bij z’n baasje 

op het strand kan komen. De mannen 

van de reddingboot Huibert Dijkstra 

krijgen het vermoeide dier aan boord 

en varen snel terug naar het strand. 

Daar begroet de labrador kwispelend 

zijn baasje. Het baasje bedankt de red-

ders met tranen in de ogen voor ‘deze 

onvergetelijke redding’.

Gekke uitdrukking, nietwaar?  Dat komt zo. 
Op oude zeilschepen (platbodems enzo) zit 
het grootzeil met touwen rond de mast vast. 
Die touwen hebben houten balletjes om ze 
bij het hijsen en strijken van het zeil mak-
kelijker langs de mast te laten glijden. Die 
balletjes heten om begrijpelijke redenen  
kloten. Het hijsen gaat via een katrol 
bovenin de mast; dat is het blok. Als je met 
de kloten voor het blok zit, kun je dus niet 
verder en zit je vast in je positie ...

Geen echte 
zeehond

‘Ik vind het wel  
stoer dat mijn vader  

schipper is.’ 
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Naam: Wim Molog • Leeftijd: 43 • Beroep: Fietsverhuurder • Reddingstation: Vlieland 

‘ Ik ben  
fietsverhuurder  
én redder’

“Ik ben eigen baas, dus ik kan 
redelijk goed plannen wanneer ik 
weg kan. Als ik me aangemeld heb 
bij de KNRM als beschikbaar en mijn 
pieper gaat, dan ga ik ook altijd. 
Dan laat ik alles uit mijn handen 
vallen. Dat kan best, ik heb zes man 
in dienst, dus er is altijd wel iemand 
die het overneemt. Ik heb hier 
nog twee jongens werken die ook 
opstapper zijn. Dus als we worden 
opgeroepen, kijken wij elkaar even 
aan: kan het? 
Mijn vrouw werkt hier ook, dus die 
hoort de pieper wel gaan. Als ze echt 
niet weet waar ik ben, kijkt ze even 
op de KNRM-twitter, daar staan de 
oproepen ook op. 
Klinkt dat gemakkelijk? Ik doe dit al 
zestien jaar. Bootje varen, mensen 
helpen. Het is nog steeds prachtig!”


