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Koningin Máxima doopt  
de revolutio naire Nh1816

Glimmend van trots maken de schippers van de 

huidige Arie Visser-klasse kennis met koningin 

Máxima. De koningin was duidelijk onder de 

indruk van de nieuwe reddingboot én van het 

werk van de KNRM. >pagina 4



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

Martin IJskes en zijn zoon 
Damiën uit Zaanstad 
deden mee aan Navigate 
North en reden in zeven 
dagen naar het noordelijk
ste puntje van Noorwegen. 
Met deze tocht van 7033 
kilometer haalden ze  
€ 6.000 op voor de KNRM. 
Martin IJskes: “Het was 
een prachtige tocht, 

waarbij we van tevoren 
nooit precies wisten waar 
we naartoe moesten. We 
kregen elke dag de coördi
naten door. Ik ben al jaren 
Redder aan de wal, dus het 
was voor mij vanzelfspre
kend dat we voor de KNRM 
zouden rijden. Misschien 
dat we volgend jaar wel 
weer meedoen!”

In zeven dagen  
naar de Noordkaap

Kom je in de problemen bij Katwijk aan Zee, dan is de kans 
groot dat je geholpen wordt door een opstapper die net 
weggepiept is van zijn werk bij Katwijk Chemie. Bij dit bedrijf 
werken 95 mensen en maar liefst vijf werknemers zijn vrijwil
liger bij de KNRM. Directeur Geert van Dorp is zelf al bijna 
vijftig jaar Redder aan de wal en draagt de KNRM een warm 
hart toe. “Ik vind het heel goed dat er mensen zijn die vrijwil
lig de medemens helpen en bereid zijn om daarmee zelf 
risico te lopen.” Op de vraag of het problemen geeft als alle 
vijf de vrijwilligers tegelijk worden opgepiept, zegt Geert: “Ja, 
maar dat is nog nooit voorgekomen. Ze werken allemaal op 
een andere afdeling en we hebben de afspraak dat iedereen 
zelf beoordeelt of hij op dat moment weg kan.” Dat er zo 
veel vrijwilligers werken is geen toeval. “Katwijkers zijn erg 
betrokken en doen altijd graag iets voor de gemeenschap.”

5 redders bij  
1 werkgever
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Dhr. en mw. C.H. Appeldoorn, Woerden, € 750 (50jarig huwelijksfeest) * Dhr. W.J. Beertema, Alphen aan den Rijn, € 200 (25jarig jubileum) * Familie Van Staveren, Apeldoorn, € 975 (25jarig huwelijksfeest)  
* Mw. G. van der Boom, Amersfoort, € 4.000 (66ste verjaardag) * Dhr. H.L.S. de Vlaam, Barneveld, € 500 (pensionering) * Dhr. E.P. Blankestijn, Zeist, € 175 (postzegelverzameling) * Flying Focus, Dhr. IJsseling, 
Bussum, € 305 (nieuwjaarsreceptie) * Dhr. en mw. F.L. van der Valk, Harderwijk, € 505 (huwelijksfeest) * Mw. J.M.H. Biesheuvel, Doorwerth, € 414 (verjaardag) * Dhr. en mw. F. Malcorps, Kampen, € 520  
(40jarig huwelijksfeest) * Loonbedrijf F. Kleyweg, Delft, € 400 (uitsparing kerstkaar  ten 2013) * W.S.V. Sint Annaland, Sint Annaland, € 354.

Loffelijke initiatieven
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Op 2 april heeft Hare Majesteit Koningin Máxima de feestelijke 

doop verricht van onze nieuwe reddingboot Nh1816. We zijn 

trots, wij KNRM’ers. Trots op die prachtige nieuwe boot – en  

ook op onze eeuwenoude band met het koningshuis. 

Het is niet alleen onze verdienste dat de Nh1816 nu in de haven 

ligt. Zonder de ruimhartige financiële steun van verzekerings-

maatschappij de Noordhollandsche van 1816 was deze boot er 

nooit gekomen. Door hen kregen wij de kans om samen met de 

TU Delft en scheepsbouwers De Vries Lentsch en Damen een 

revolutionaire nieuwe reddingboot te ontwerpen en te bouwen. 

De Nh1816 is helemaal gebouwd op het varen onder zware  

omstandigheden, waarna de bemanning nog fit genoeg moet 

zijn om een risicovolle redding te verrichten. 

Het vaargedrag van de Nh1816 is geweldig, vooral in de zee-

gang. Zij is beter geïsoleerd en trilt minder bij hoge snelhe-

den. Dat maakt dat concentratieverlies door te veel geluid, 

trillingen en een onaangename temperatuur (heet of koud), 

minder snel zal toeslaan. Qua comfort en dus veiligheid kent 

de Nh1816 haar gelijke niet. Ook de informatietechnologie is 

hypermodern. Zo is het nu bijna altijd mogelijk een dataver-

binding met de wal te hebben, zodat de redders niet alleen 

afhankelijk zijn van de marifoon. Ook dat komt de veiligheid 

op zee ten goede. 

Wij hebben alle vertrouwen dat de Nh1816 talloze reddingen 

zal verrichten. Bent u nieuwsgierig geworden naar onze 

nieuwe telg? Op Nationale Reddingbootdag, 3 mei a.s., kunt u 

de Nh1816 in IJmuiden bezichtigen. 

Een nieuwe telg

Roemer Boogaard

Directeur KNRM

Roemer Boogaard

Qua comfort en dus veiligheid  

kent de Nh1816 haar gelijke niet 

Gouden Wimpel voor 
betrokken donateur
De heer Rolloos uit Rotterdam heeft 

de Gouden Wimpel gewonnen. Dit 

is een prijs voor mensen, bedrijven 

of organisaties die zich op een 

opvallende manier voor de KNRM 

hebben ingezet. “Ik vind het een hele 

eer dat ik gewonnen heb”, zegt de 

81-jarige winnaar. “Het is een blijk 

van waardering.” De heer Rolloos, die 

58 jaar donateur is, zamelt al meer 

dan tien jaar oud papier in voor de 

KNRM. Niet alleen in de flat waarin 

hij woont, maar ook bij bedrijven 

en verenigingen in de buurt. Hij 

rijdt eens in de zes weken met zijn 

auto volgeladen met papier naar het 

verwerkingsbedrijf, 25 kilometer 

verderop. Hoeveel tijd hij kwijt is met 

de inzameling? “Zeker een uur per 

dag. Ik heb het er graag voor over. Ik 

heb vroeger zelf gevaren en weet hoe 

belangrijk het werk van de KNRM is. 

Ik ben van plan dit tot mijn honderd-

ste te blijven doen!” 

De Zilveren Wimpel ging naar Vloot-

schouw Commissie Den Oever, die 

jaarlijks tussen de € 2.500 en 

€ 4.000 ophaalt tijdens de Flora- en 

Visserijdagen in Den Oever. De derde 

plaats (de Bronzen Wimpel) was voor 

Stichting West Coast Challenge. Deze 

stichting organiseert jaarlijks het 

gelijknamige sportevenement, waar-

van de opbrengst naar de KNRM gaat. 

Dhr. en mw. C.H. Appeldoorn, Woerden, € 750 (50jarig huwelijksfeest) * Dhr. W.J. Beertema, Alphen aan den Rijn, € 200 (25jarig jubileum) * Familie Van Staveren, Apeldoorn, € 975 (25jarig huwelijksfeest)  
* Mw. G. van der Boom, Amersfoort, € 4.000 (66ste verjaardag) * Dhr. H.L.S. de Vlaam, Barneveld, € 500 (pensionering) * Dhr. E.P. Blankestijn, Zeist, € 175 (postzegelverzameling) * Flying Focus, Dhr. IJsseling, 
Bussum, € 305 (nieuwjaarsreceptie) * Dhr. en mw. F.L. van der Valk, Harderwijk, € 505 (huwelijksfeest) * Mw. J.M.H. Biesheuvel, Doorwerth, € 414 (verjaardag) * Dhr. en mw. F. Malcorps, Kampen, € 520  
(40jarig huwelijksfeest) * Loonbedrijf F. Kleyweg, Delft, € 400 (uitsparing kerstkaar  ten 2013) * W.S.V. Sint Annaland, Sint Annaland, € 354.
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Wat een bijzondere reddingboot …
Doop Nh1816 door HM de Koningin

Hare Majesteit Koningin Máxima heeft de 
splinternieuwe reddingboot Nh1816 gedoopt. Dat 
gebeurde tijdens een feestelijke plechtigheid op  
2 april in de haven van IJmuiden. Na de doop stapte 
de koningin aan boord en voer ze samen met de 
trotse schipper Leen Langbroek richting volle zee.

Om precies halfelf, bij stralend 
weer, arriveerde de hofauto met 
Hare Majesteit Koningin Máxima 
bij de KNRM in IJmuiden. De vorstin 
werd begroet door de voorzitter 
en de directeur van de Redding 
Maatschappij. 

In zijn welkomstwoord vertelt 
directeur Roemer Boogaard over 
de hechte band tussen de KNRM 
en het Koningshuis. Precies 30 jaar 
geleden doopte koningin Beatrix 
de naar haar genoemde redding
boot, tot op heden de norm voor 
veiligheid en snelheid. Nu is met 
de Nh1816 een nieuwe mijlpaal 
bereikt.  Boogaard vervolgt zijn 
speech met:

“Majesteit, vandaag zijn wij in 
veel opzichten een generatie 
verder en wij zijn zeer vereerd 
dat U de doop van de Nh1816 
wilt verrichten. Een nieuw en 
revolutionair ontwerp,  tot 
stand gekomen in een uniek 
samenwerkingsverband van  
de TU Delft, De Vries  Lentsch, 
Damen Shipyards en de KNRM.   
Met deze bijzondere red-
dingboot is een nieuwe stap 
genomen om de drijfveren van 

de KNRM: Redden en Veilig uit-
en-thuis, nog beter in te vullen .”

Het doopbijltje wordt vervolgens 
door Gerard Burema, project
leider bouw Nh1816, overhandigd 
aan de koningin, die daarmee   
het touw doorhakt, waarna de fles 
champagne, na een kleine hape
ring, op de romp uiteen spat en de 
naam van de nieuwe boot zicht
baar wordt: Nh1816, vernoemd 
naar de verzekeringsmaatschap
pij die de ontwikkelingskosten  
en de bouw mogelijk maakte. 

Toost
Na de plechtigheid stapt de 
koningin aan boord en maakt 
een vaartocht, begeleid door 
vier generaties reddingboten. 
Hare Majesteit komt na een 
halfuur weer in de haven en stapt 
opgetogen van boord,  waarna ze 
laat weten: “wat een bijzondere 
reddingboot, maar vooral ook: 
wat een bijzondere organisatie.” 
Als afsluiting van het officiële 
gedeelte van de plechtigheid 
wordt In gezelschap van de ove
rige gasten een toost uitgebracht 
op de nieuwe reddingboot en 
haar bemanning.
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Wat een bijzondere reddingboot …
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KNRM journaal

Bezoek de  
ReddingwinkelRoyal Flush versterkt reservevloot   

Het meest gewilde artikel uit de Redding-

winkel is de KNRM-muts: een stoere 

warmhouder met het logo van de KNRM 

erop geborduurd. De muts is verkrijgbaar 

voor de prijs van € 10,25. Uiteraard zolang 

de voorraad strekt.

Ga naar www.KNRM.nl en klik op de  

button van de Reddingwinkel. 

De vijfde KNRMWest Coast Challenge, gehouden op zater
dag 14 december 2013, heeft het mooie bedrag van € 10.500 
opgeleverd. Ruim honderd deelnemers volbrachten de tocht. 
De route voerde langs twaalf kuststations van de Redding 
Maatschappij. De West Coast Challenge is een sportieve 
krachtmeting voor duo’s, die elkaar rennend en fietsend 
(op een mountainbike) afwisselen. De 130 kilometer werd 
afgelegd over het strand van Hoek van Holland naar Den 
Helder. In IJmuiden werden de tweetallen met een KNRM
reddingboot overgezet tussen de pieren. 

De nieuwste aanwinst van de KNRMvloot is de Royal Flush, een boot van de Nikolaas IIklasse. 
De boot is op 15 februari in Volendam gedoopt door mevrouw I. Klaassen, in aanwezigheid van 
haar partner, staatssecretaris F. Teeven, en is vernoemd naar een pokerterm. Dit omdat de boot is 
geschonken door het onlinegamebedrijf Oranje Casino. De nieuwe reddingboot wordt toegevoegd 
aan de reservevloot van de KNRM. Deze reservevloot bestaat met de Royal Flush uit 12 schepen. 
Reserveboten worden ingezet als de operationele reddingboten in onderhoud zijn. Ook kunnen ze 
gebruikt worden als opleidingsvaartuig.

West Coast Challenge  
levert € 10.500 op

Het volgende nummer 

van De Reddingboot 

verschijnt in oktober
. 

Wilt u ondertussen op 

de hoogte blijven?  
Meld u aan voor de 

e-mailnieuwsbrief op 

www.knrm.nl/nieuwsbrief.

Nieuw! 
Maak van 14 tot en met  
21 april kennis met water
sport activiteiten tijdens de 
Week van de Watersport:  
www.weekvandewatersport.nl
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Team Jonge redders

Maak kinderen en jongeren 
bekend met de KNRM!

Het werk van de KNRM spreekt 
tot de verbeelding. Snelle 
reddingboten, stoere redders, 
hoge golven en mooie verha
len. We merken het aan de 
vraag naar spreekbeurtpakket
ten en het bezoek op Redding

bootdag. Daarom is er nu het 
Team Jonge Redders, waar kin
deren lid van kunnen worden. 
De leden van het Team Jonge 
Redders krijgen dan hun eigen 
KNRMinformatie meegestuurd 
met de Reddingboot, plus een 

mooi boek, een eigen pasje en 
twee vrijkaartjes om vriendjes 
mee te nemen naar het Red
dingmuseum. Bij verlenging in 
een volgend jaar zijn er weer 
nieuwe verrassingen.

Team Jonge Redders komt voort uit ‘Rinus Redder’, die zijn team heeft zien veranderen door een nieuwe reddingboot en nieuwe 

overlevingspakken. Het is allemaal te beleven in het welkomstboek voor nieuwe leden.

Heeft u kinderen of kleinkinde-
ren die u met dit lidmaatschap 
wilt verrassen, gebruik dan de 
bijgevoegde aanmeldkaart om 
ze aan te melden, of ga naar 
www.jongeredders.nl.
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Vijf bijzondere ervaringen van jong tot oud

Kennismaken met de KNRM-vrijwilligers en meevaren op hun reddingboot. Tijdens de Nationale 
Reddingbootdag op zaterdag 3 mei is het weer mogelijk. Vijf donateurs leggen uit waarom ze ook dit jaar  
van de partij zijn.    

Reddingbootdag: elk jaar een belevenis!

UITGENODIGD: in de eerste 
plaats alle donateurs. Daarbij is de 
open dag ook een uitgelezen moment 
om nietdonateurs kennis te laten 
maken met de KNRM. Iedereen is 
welkom!

PROGRAMMA: kennismaken 
met de redders, de vrijwilligers die 
365 dagen per jaar klaarstaan om red
dingsacties uit te voeren. Zij laten het 
materieel zien waar ze mee werken 
en nemen donateurs mee voor een 
tochtje op hun reddingboot.

KINDERACTIVITEITEN: 
die zijn er overal, maar de invulling 
daarvan verschilt per locatie.  
Kijk voor activiteiten in de buurt op  
     www.reddingbootdag.nl.

Wie en wat op 3 mei
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Nathalie Damen  
uit Noordwijk:  

‘Gek op  
spektakel’
 “Onze zoontjes, Duco en 
Sverre, zijn nu negen en 
twaalf. Ze surfen regelma
tig op zee. Dat was ook de 
reden om donateur van de 
KNRM te worden. Inmiddels 
zijn we al drie keer naar een 
Reddingbootdag geweest.”  
Sverre: “Het meevaren vind 

ik het allerleukst. Ze laten dan ook altijd zien hoe klein de draaicirkel is. 
Dat is handig als je iemand moet redden. En de boot gaat snel! Hopelijk 
zijn dit jaar de golven weer lekker hoog. Hoe hoger, hoe beter!” Nathalie: 
“Ja, hij is gek op spektakel, dus de branding kan hem niet wild genoeg 
zijn. Maar de jongens zijn ook altijd wel in voor activiteiten aan wal. Zo 
hebben ze twee jaar geleden meegedaan met schatgraven. Dat vonden 
ze ook fantastisch.”

Jeroen Wulfse uit Laren (NH):  

‘Heftige verhalen van mijn collega’
“Ik ben zelf helemaal geen watersporter, maar ik heb een collega die 
actief is bij de KNRM in Huizen. Als ik hem vraag hoe zijn weekend was, 
komt hij soms met heftige verhalen. Twee jaar geleden besloot ik om 
eens bij dat station te kijken. Ik heb toen met veel mensen gesproken.  
Je merkt dan dat het een groot deel van hun leven is en dat ze hun ver
halen ook graag delen. Heel bijzonder. Mijn dochters zijn twee en vier, 
en ik neem ze dit jaar mee naar de Reddingbootdag. Dat vinden ze vast 
mooi en spannend.”

Margreet den Heijer uit Scheveningen:

‘De pieper van mijn oom Arie’
 “Ooit was mijn oom Arie de stuurman van de Bernard van Leer hier op 
Scheveningen. Als we bij hem op bezoek waren, had hij altijd zijn pieper 
aan staan. Dan zat hij net aan z’n borreltje en dan ging dat ding af en 
moest hij weg. Mijn vader heeft ook altijd gevaren. In onze familie is 
het dus bekend welke angsten er heersen op zee. Vandaar ook dat we 
de KNRM een warm hart toedragen. Door de jaren heen hebben we al 
veel Reddingbootdagen bezocht, op verschillende stations: Ter Heijde, 

Hoek van Holland, Noordwijk en uiteraard een paar keer in Schevenin
gen. Vaak nemen mijn man en ik vrienden of bekenden mee: visite uit 
Canada, een collega, de buurtjes. Het enthousiasme van de redders 
maakt altijd indruk. En dan ook even mee de zee op. Een goede manier 
om anderen kennis te laten maken met de KNRM.”

Jan-Willem Polderman uit Opperdoes (vlak bij Medemblik):

‘Puur jeugdsentiment’
 “Ik ben in 1956 in IJmuiden geboren. Toen ik klein was, zat mijn vader 
tijdens reddingsacties altijd op de wal achter de semafoor. Na het over
lijden van mijn ouders heb ik het donateurschap van de KNRM overge
nomen. De afgelopen tien jaar ben ik elk jaar naar de Reddingbootdag 
in IJmuiden geweest. Puur jeugdsentiment. Ik ga altijd samen met mijn 
zoon, die nu 21 is. Het leukst blijft het tochtje richting de Noordzee, 
vooral als het mooi weer is en ze ook voorbij de pier gaan. Mijn zoon en 
ik vinden het allebei leuk om te varen. We gaan ook regelmatig samen 
zeilen. Nee, niet op open zee. Op het IJsselmeer. Maar daar kan het ook 
flink spoken.”

Renske Daanjé uit Utrecht: 

‘Nog te jong voor de Koos van Messel’
“De afgelopen twee jaar ben ik naar de Reddingbootdag in IJmuiden 
gegaan. En dit jaar ga ik absoluut weer! Waarschijnlijk weer samen 
met mijn neef en zijn zoon. Die is nu negen. Hij is nog te jong om mee 
te varen op de Koos van Messel, maar mocht wel meevaren op de Jo
hanna Louisa. Hij vond het 
best spannend! Ik ben pas 
sinds 2011 donateur, maar 
sindsdien volg ik de KNRM 
op de voet. Op Facebook 
zie ik regelmatig reddings
acties voorbijkomen. Al 
die vrijwilligers die met 
gevaar voor eigen leven 
andere mensen redden ... 
Respect!”

Reddingbootdag: elk jaar een belevenis!
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Intensief testjaar

Eerst voelt de kernbemanning van de 
Nh1816 de boot grondig aan de tand. 
Er worden mijlen gemaakt in alle 
soorten weer en alle (nood)systemen 
worden getest. Is dat gebeurd, dan 
begint een toer langs de reddingsta
tions die met de Arie Visserklasse 
varen. Het is namelijk de bedoeling 
op termijn alle Arie Vissers te vervan
gen door het nieuwe type. “We willen 
in de loop van dit testjaar vooral de 
meningen van onze collega’s horen, 
want op basis van die ervaringen en 
meningen worden de ontwerpeisen 
voor het tweede exemplaar van  
de Nh1816klasse aangescherpt”, 
vertelt Leen.

Mensvriendelijker  
Leen heeft na de oplevering en tij
dens eerste proeven heel wat uren 
met de nieuwe boot gevaren. “Een 
paar keer de rivier op en af en een 
stukje buitenom vanuit Stellendam. 
De topsnelheid bedroeg 32 knopen. 
Niks mis mee, maar van mij mag 
het nog wel wat harder. Dat lukt 
wellicht door nog wat finetunen.” 
Grootste pluspunten vindt hij het 
mindere lawaai en de kleinere 
versnellingen. “Zij is daardoor 
mensvriendelijker en je kunt door 
de verlaging van 95 naar 72 decibel 
normaal met elkaar praten. Mensen 
onderschatten soms hoe vermoei
end lawaai en versnellingen zijn.  

Op een Arie Visser voel en hoor je 
alles én hard. In de Nh1816 voelt 
het af en toe alsof ik van achter glas 
naar een film zit te kijken.” Qua vaar
gedrag ziet de schipper ook plus
punten. “De vijf bedieningsscher
men in het stuurhuis zorgen ervoor 
dat de aandacht meer naar buiten 
kan worden gericht. Daar gebeurt 
het tenslotte. Verder hebben we wat 
gewonnen in acceleratievermogen, 
erg belangrijk in zeegang. En de in 
vier seconden intrekbare skeggen 
geven koersvastheid; wat goed 
van pas komt wanneer je zo lang 
mogelijk op een golf probeert mee 
te varen. Kortom: tussen de brekers 
is het een dartele en in overige situa
ties een bedaarde dame.”

Ander gevoel
Met Leen krijgt de eerste Nh1816 een 
ervaren schipper. Hij werkt nu dertien 
jaar als beroepsschipper voor de 
KNRM en is onder de meest barre om
standigheden uitgevaren. Leen is naar 
eigen zeggen nooit bang. “Bij harde 
wind ga je wel met een ander gevoel 
naar buiten, maar onze reddingboten 
zijn veilig. Bij windkracht tien of elf 
is het rond de IJmuider pieren het 
gevaarlijkst, maar een mijl uit de kust 
verandert de zee al. Je moet gewoon 
alert zijn. Hetzelfde verschil als dat je 
met 100 of 200 kilometer per uur over 
de snelweg zou rijden.”

Naam:  Leendert Langbroek 
KNRM’er sinds:    1980. Vanaf 1986 beroepskracht (motordrijver op  

Johanna Louisa) en sinds 1991 beroepsschipper 
Aantal acties:  742 
Aantal geredden:  1099 (plus veertien dieren) P
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Schipper Leen gaat op stap  
met ‘dartele dame’ Nh1816
Geboren en getogen IJmuidenaar Leen Langbroek is de schipper van de nieuwe KNRM-boot Nh1816. Sinds 
2009, toen hij nog schipper was op de Koos van Messel, is hij betrokken bij de plannen voor de nieuwe boot. 
Nu de Nh1816 gedoopt is, begint een jaar van intensief testen.
Tekst: Sander Klos   Beeld: Ruben Meijerink
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BRESKENS, CADZAND EN WEST-
KAPELLE_24 JANUARI_WIND 
NO2_INZET REDDINGBOTEN ZEE-
MANSHOOP, WINIFRED EN ULY

Spoorloos  
verdwenen



DE MEEST ACTUELE REDDINGRAPPORTEN VINDT U OP WWW.KNRM.NLLOGBOEK 

De overlevingskansen bij een water
temperatuur van 6 graden zijn gering

veertienjarig meisje te zijn. Het 
meisje zelf is zoek, maar wordt 
even later gevonden door het KHV. 
Ook de plank van de geredde surfer 
komt terecht. De jongen zelf komt 
later nog langs in het boothuis en 
zegt dat hij zich tussen de blokken 
als in een wasmachine voelde, en 
dat hij dacht dat zijn leven voorbij 
was. Jaap vindt zijn verhaal “een 
prachtig voorbeeld van de risico’s 
die mensen nemen door in deze 
omstandigheden bij het haven
hoofd te gaan surfen”.  
Op de site van de KNRM zijn gratis 
Be Traceablestickers op te vragen.

Wasmachine
SCHEVENINGEN_19 NOVEM-
BER_WIND NW7_INZET RED-
DINGBOOT KITTY ROOSMALE 
NEPVEU EN KHV

Schipper Jaap Pronk wordt op zijn 
06 gebeld door een paniekerig 
klinkende vrouw. Ze heeft bij 
de betonblokken bij het Zui
derhavenhoofd een zwemmer 
in problemen gezien. Op Jaaps 
vraag hoe ze aan zijn nummer 
komt, antwoordt ze dat ze het 
van haar man heeft gekregen om 
te bellen als er problemen zijn op 
zee. Ze is zelf surfer. De zwemmer 
blijkt ook een surfer te zijn. Hij 
heeft materiaalpech gekregen. 
Jaap: “Het tij en de wind gingen 
een kant op. Dan gaat het echt 
kolken in die hoek. Hij was al 
een paar keer tegen het haven
hoofd aangesmeten, gelukkig 
niet met zijn hoofd. Wel had hij 
een gebroken arm.” Een andere 
surfer schiet te hulp en neemt de 
jongen op zijn plank. De Kitty wil 
ze aan boord nemen via de klep, 
maar de jongens durven niet. “Ze 
keken continu tegen de hak aan”, 
zegt Jaap. “Dat ziet er bedreigend 
uit.” De surfers besluiten naar het 
strand te peddelen, daarbij gehol
pen door de reddingboot, die met 
haar jets blaast en op die manier 
de surfers bij de betonblokken 
weghoudt. De jongen met de 
gebroken arm is onderkoeld en 
wordt door de ambulance mee
genomen. De KHVploeg gaat op 
zoek naar de surfplank en vindt 
er ook een. Er staat een telefoon
nummer op, dat de redders voor 
de zekerheid bellen, hoewel ze 
er in eerste instantie van uitgaan 
dat het de plank van de geredde 
surfer is. Maar hij blijkt van een 

Marcel van den Nieuwendijk van 
de Zeemanshoop: “Er waren ca
merabeelden van de man op het 
moment dat hij aan boord gaat, 
maar er is niet te zien of hij het 
schip ook weer verlaat. Hij kon er 
natuurlijk ook ongezien vandoor 
zijn gegaan. Je weet het niet. Het 
was een heel moeilijk verhaal.” 
Omdat het drie uur heeft geduurd 
voor de bemanning van de Cym
beline de vermissing in de gaten 
had, is het zoekgebied gigantisch 
groot. De Zeemanshoop begint 
met zoekslagen tussen Breskens 
en Vlissingen, dwars over het 
vaarwater richting de Sloehaven, 
waar vaartuigen van Rijkswa
terstaat aan het zoeken zijn. 
Cadzand en de Belgische boten 
concentreren zich op de Wielin

gen voor de Vlaamse kust. Helaas 
wordt de man niet gevonden en 
om 14.15 uur wordt de zoekactie 
na ruim zes uur gestaakt. Tot op 
heden is de man vermist. Mocht 
hij daadwerkelijk in zee terecht 
zijn gekomen, dan zijn zijn 
overlevingskansen bij een water
temperatuur van 6 graden gering 
geweest: slechts enkele uren, zo 
becijferde de Kustwacht. 

Om 08.00 uur ’s ochtends krijgt de 
Kustwacht een melding van een 
vermist persoon aan boord van 
het rollonrolloffschip Cymbe
line. De man, de scheepskok, is na 
het vertrek drie uur eerder uit de 
Vlissinger Sloehaven niet meer 
gezien. Pas bij boei Scheur 14, 

ter hoogte van Zeebrugge, wordt 
hij door zijn collega’s gemist. Er 
wordt onmiddellijk groot alarm 
geslagen door zowel het KWC 
als het Belgische Maritiem Red
dings en Coördinatiecentrum in 
Oostende. Uiteindelijk zullen zeven 
Nederlandse en Belgische red
dingboten en overheidsvaartuigen, 
passerende boten, een helikopter 
en een vliegtuig aan de zoekactie 
deelnemen. Omdat niet duidelijk 
is of de man misschien weer van 
boord is gestapt, wordt er ook in 
de Sloehaven gezocht. Schipper 

Spoorloos verdwenen
BRESKENS, CADZAND EN WESTKAPELLE_24 JANUARI_WIND 
NO2_INZET REDDINGBOTEN ZEEMANSHOOP, WINIFRED EN ULY

Redding in  
twee bedrijven
STELLENDAM_5 EN 6 DECEM-
BER_WIND NW8-10_INZET  
REDDINGBOOT ANTOINETTE

Het stormt hevig op sinterklaas
avond en de meeste viskotters keren 
al vroeg terug vanaf de Noordzee. 
De GO20 uit Goeree heeft minder 
geluk en komt vast te zitten achter 
zandbank de Hinderplaat, nabij boei 
SG10 in het Slijkgat, de aanloop 
naar de haven van Stellendam. Om 
15.00 uur gaat de Antoinette eropaf 
en probeert de 500 ton zware kotter 
los te trekken, met de kop richting 
zee, maar de harde wind en de hoge 
golven verhinderen dat. Na een 
paar pogingen besluit schipper Eric 
Rodenhuis ermee te stoppen, ook 
omdat het water aan het zakken is. 
De schipper van de GO20 wil aan 
boord blijven en zegt toe te bellen 
als de situatie verandert. Of dat 
verstandig is? “Daar kan ik moeilijk 
over oordelen”, zegt Eric. “Het schip 
bleef rechtop staan, al is er natuur >>

12 DE REDDINGBOOT  verslag 223
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achteraf

HANSWEERT_14 FEBRUARI 2014_INZET 
REDDINGBOOT JAN VAN ENGELENBURG

Vanessa en haar vriend Thijs wandelen 

veel. Vanuit haar flat op de zesde verdie-

ping wijst ze naar het natuurgebied in 

haar ‘achtertuin’, hun vaste wandelstek. 

“Maar vanwege Valentijnsdag wilden we 

iets anders. We besloten naar het Verdron-

ken Land van Saeftinghe te gaan.” De twee 

hadden zich in het bezoekerscentrum wil-

len laten voorlichten, maar dat was geslo-

ten. “En dus lazen we een informatiebord. 

Dat zei dat we op de paden moesten blijven 

en dat het gebied met springtij onder water 

kwam te staan. Springtij had volgens ons 

met storm te maken, dus we besloten ge-

woon te vertrekken.” En ze waren niet de 

enigen. “Het pad voerde langs een geul van 

ongeveer tien meter breed. Er stroomde 

water doorheen, ongeveer 30 centimeter 

diep. Maar al snel zagen we dat het water 

opkwam. Een fascinerend gezicht.” 

Uiteindelijk moesten de twee hun route 

afbreken. Het wassende water versperde 

de doorgang. Het stel besloot terug te gaan, 

maar moest op de terugweg opnieuw zijn 

meerdere erkennen in het opkomende 

water. “Aan de ene kant de geul, die inmid-

dels een paar meter diep moest zijn, en 

voor ons was het landschap onder water 

gelopen. We stonden tot over onze enkels 

in het water. Dat klinkt nog niet zorgelijk, 

maar omdat we hierdoor geen zicht meer 

hadden op de scheuren in het land, kon 

elke stap fataal zijn. We waren ingesloten 

en hadden geen idee hoever het water nog 

zou stijgen.” Omdat met name Vanessa 

het enorm koud kreeg en de twee letter-

lijk geen uitweg zagen, besloten ze 112 te 

bellen. “De telefoniste zei dat er een boot 

zou komen. Wij verwachtten een klein 

bootje vanaf de dijk, maar in de verte 

zagen we even later een joekel van een 

boot naderen. Die kwam tot op 150 meter. 

Daar sprongen drie kerels overboord, die 

ons tot in het schip begeleidden. Waarbij 

we het laatste stuk tot borsthoogte door 

het water waadden.” Eenmaal aan boord 

werd Vanessa in een onderkoelingsbran-

card gelegd. “En in de ambulance werden 

mijn kleren uitgetrokken en werd ik warm 

gewreven. Daarbij vertelden de ambulan-

cemensen dat de reddingbootbemanning 

uit vrijwilligers bestond. Ik vond en vind 

dat bewonderenswaardig en dat maakte 

dat ik hen heel graag wilde bedanken. 

Maar toen ik de ambulance weer uitkwam, 

waren ze intussen vertrokken. Ik vind 

het nog steeds onvoorstelbaar. Hun snelle 

komst, hun goede zorgen. En dat vrijwillig. 

Wat een bijzondere mensen!”    

Tekst: Edward Zwitser  Beeld: De Beeldredaktie

‘ We waren ingesloten en 
hadden geen idee hoever 
het water nog zou stijgen’ 

“Het feit dat we niet wisten tot hoever 
het water zou stijgen, maakte dat ik in 
paniek raakte”, vertelt Vanessa Vers-
traete uit Gent. Samen met haar vriend 
raakte ze tijdens een wandeltocht in-
gesloten in het Verdronken Land van 
Saeftinghe. Bevangen door de kou werd 
ze door de reddingboot Jan van Engelen-
burg (Hansweert) in veiligheid gebracht. 
“In de ambulance hoorde ik dat er 
vrijwilligers op de reddingboot zaten. 
Onvoorstelbaar!”
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“Kitesurfers en surfers  zorgen 
voor zo’n beetje de meeste alarm
meldingen op onze reddingstati
ons”, zegt schipper Dennis Schuijt 
van station Wijk aan Zee. “Het 
gaat misschien wel om 60 procent 
van de klussen, het hele jaar door, 
ongeacht het seizoen.” Drie dagen 
voor de jaarwisseling worden 
de vrijwilligers van Wijk aan Zee 

gealarmeerd voor een kitesurfer 
die in de problemen zit benoor
den de Noordpier van IJmuiden. 
De Seatrack rijdt naar het strand 
en lanceert de reddingboot Do
nateur. De reddingboot begeeft 
zich naar de opgegeven positie en 
pikt binnen vijf minuten een man 
op, op driekwart mijl uit de kust. 
De harde wind en materiaalpech 
hebben hem de das omgedaan. 
Zijn board is weg. Dennis: “Op een 
gegeven moment heeft hij ook 
zijn vlieger ontkoppeld, want als 
je daaraan vast blijft zitten, zit je 
soms meer onder dan boven wa
ter.” En dat is bepaald geen pretje 
in december. De kitesurfer is niet 
onderkoeld, maar er is wel een 
ander probleem: de locatie waar 
hij is opgepikt en de beschrijving 

lijk altijd het gevaar van een breker 
en dan roltie om. Maar als het mijn 
bedrijf was, zou ik ook aan boord 
zijn gebleven.” Er wordt besloten 
om later te kijken naar de beste 
oplossing. “We zijn buren, dus dan 
voel je het toch als je plicht.” Rond 
04.00 uur ’s nachts zal het springtij 
zijn en met het hoge water heeft de 
kotter dan wellicht een kans om zelf 
los te komen. Maar dat gebeurt al 
om 01.00 uur. De vissersboot heeft 
echter roerschade opgelopen en 
drijft daardoor min of meer stuur
loos rond in de vaargeul. Weer komt 
de Antoinette in actie en doet een 
aantal pogingen om een sleepver
binding te maken, maar de sleeptros 
breekt meermaals. Intussen drijft 
de kotter steeds verder richting 
het strand van de Kwade Hoek. Na 
een paar uur lukt het dan eindelijk 
om de sleepverbinding tot stand te 
brengen en gaat het richting Stel
lendam. Onderweg breekt de tros 
nog een aantal keer, maar uiteinde
lijk bereiken beide schepen toch de 
veilige haven. 

Materiaalpech 
en harde wind
WIJK AAN ZEE_28 DECEMBER_
WIND Z5_INZET REDDINGBOOT 
DONATEUR EN KHV

Nieuwjaars-
receptie  
onderbroken
ENKHUIZEN_5 JANUARI_WIND 
ZW4_INZET FIETS EN BENEN-
WAGEN

Materiaalpech en harde wind
WIJK AAN ZEE_28 DECEMBER_WIND Z5_INZET 
REDDINGBOOT DONATEUR EN KHV

van zijn materiaal komen niet 
overeen met de melding. Het KWC 
bevestigt dat. De Donateur vaart 
daarom door naar de Noordpier, 
waar blijkt dat de kitesurfer uit 
de alarmmelding inmiddels op 
de kant staat; zijn maten hadden 
hem daarbij geholpen. Hij is licht 
onderkoeld en wordt daarom op
gevangen door het KHV, dat hem 
overdraagt aan de inmiddels ge
alarmeerde ambulance. Die houdt 
hem een halfuur in observatie. 
De Donateur bergt de kitevlieger 
van de man, maar ook zíjn board 
is verloren. De kenmerken van de 
boards worden doorgegeven aan 
het KWC. Beide kitesurfers halen 
later op de dag hun kitezeilen  
op bij het boothuis. Ze worden 
allebei donateur.

De vrijwilligers en hun familie 
hebben zich op de eerste zondag 
van het jaar verzameld in het 
boothuis van station Enkhuizen 
voor de nieuwjaarsreceptie. Ze 
zijn in afwachting van de traditi
onele toespraak van plaatselijk 
voorzitter én burgemeester van 
Enkhuizen Jan Baas, als een van de 
commissieleden uit het raam kijkt 
en ziet dat de opvarenden van  
een zeiljacht met armgebaren 
om aandacht vragen. Het schip  
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Brandstofproblemen
BRESKENS_29 JANUARI_WIND NO6_
INZET REDDINGBOOT ZEEMANSHOOP

    probeert aan te leggen, maar 
door het lage winterpeil blijft 
het op tien meter van de KNRM
steiger steken. De KNRM’ers 
dirigeren het jacht naar de Nieuwe 
Harlingersteiger, even verderop. 
Acht opstappers, gewapend met 
een EHBOkit, gaan er te voet 
en op de fiets op af. De zeilboot 
had deelgenomen aan de eerste 
winterwedstrijd van de buren, een 
watersportvereniging. Na de finish 
was het door de wind gedraaid, 
waarbij een van de opvarenden de 
giek tegen haar hoofd had gekre
gen. De vrijwilligers helpen bij het 
aanmeren en twee van hen gaan 
aan boord, waar ze de vrouw stabi
liseren en haar warm houden met 
de daar aanwezige jassen. Als de 
ambulance arriveert is de vrouw 
alweer bij kennis; volgens de 
andere opvarenden is ze zeven mi
nuten buiten bewustzijn geweest. 
Ze wordt in de ambulance behan
deld. De verplegers vermoeden 
dat ze een hersenschudding heeft 
en verwijzen haar door naar haar 
huisarts. Daarop gaat iedereen 
terug naar het boothuis en kan de 
voorzitter met een vertraging van 
20 minuten aan zijn toespraak be
ginnen. Plaatsvervangend schip
per Rob Roosendaal, die overigens 
niet de leiding had bij de actie: 
“De receptie was reuzegezellig 
en duurde tot een uur of half zes. 
Overigens maken we bij deze ge
legenheden altijd afspraken over 
wie er niet drinkt, want we kun
nen natuurlijk te allen tijde voor 
een actie worden opgeroepen.” 
Wat tijdens de nieuwjaarsreceptie 
maar weer eens bewezen werd.

Brandstof-
problemen
BRESKENS_29 JANUARI_WIND 
NO6_INZET REDDINGBOOT 
ZEEMANSHOOP

Schipper Marcel van den Nieuwen
dijk doet met twee nieuwe opstap
pers manoeuvreeroefeningen in 
de haven van Breskens als het hun 
opvalt dat een motorkruiser die 
de haven van Breskens verlaat een 
vreemde koers aanhoudt. Omdat 
de motor is uitgevallen heeft het 
bootje geen stuwing meer. Hoewel 
de brandstofmeter ‘half vol’ aan
geeft, is de tank leeg. De motor
kruiser is een oude bekende, want 
hij was eind vorig jaar, onderweg 
naar Vlissingen, op een strekdam 
terechtgekomen en daar lek

geslagen. De Zeemanshoop heeft 
de brandweer van Vlissingen en de 
berger Multraship bij die gelegen
heid geassisteerd met pompen. Na 
reparatie in Breskens onderneemt 
de bemanning vandaag een nieuwe 
poging om Vlissingen te bereiken. 
Die mislukt dus en de Zeemans
hoop sleept de motorkruiser naar 
een jachtwerf, waar getankt wordt. 
De bemanning zegt toe donateur te 
worden en zet daarna voor de der
de keer koers naar Vlissingen. De 
Zeemanshoop gaat verder met oe
fenen. Marcel van den Nieuwendijk: 
“Ook als we aan het oefenen zijn, 
blijven we opletten. Na een halfuur 
zag ik die motorkruiser wéér drij
ven. Nu bleek de brandstoftank vuil 
te zijn. De bemanning kon daar niks 
aan doen. Het was hun boot niet; 
ze waren alleen gevraagd hem over 

te varen.” Net op het moment dat 
de Zeemanshoop voor de tweede 
keer de motorkruiser de haven bin
nensleept, worden de redders via 
het noodkanaal van de marifoon 
aangeroepen door een sportvis
bootje, dat vast is komen te zitten 
op het strandje aan de westelijke 
binnenkant van de haven van 
Breskens. De eigenaar moest 
werkzaamheden aan zijn brand
stoftank doen en wilde het laatste 
restje diesel er even ‘uit varen’. 
Maar de tank was sneller leeg dan 
hij dacht. De Zeemanshoop trekt 
het bootje voorzichtig los, maakt 
het langszij vast en brengt het 
naar de jachthaven. De eigenaar, al 
jaren donateur, had niet verwacht 
dat hij de KNRM ooit nodig zou 
hebben “voor zo iets stoms”. >>
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LEMMER_10 JANUARI 2014_WIND Z4_ 
INZET REDDINGBOTEN JOHN STEGERS, 
ANNA DOROTHEA, KAPITEINS HAZEWINKEL 
EN HENDRIEKE PIETERNELLA

“Al die gestrande bootjes in het hoogsei-

zoen. We doen het graag hoor, maar we 

worden er ook wel eens een beetje moe 

van”, erkent Sake. “Maar dit was anders. 

In no time stonden we met zes man in 

het boothuis. Chiljon, de andere schipper, 

belde voor informatie met de Kustwacht. 

Omdat we het ergste vermoedden, wilde ik 

de uitkomst van dat gesprek niet afwach-

ten. Met Joost Oosting en Kai Linnenbrüg-

ger vertrok ik alvast met de John Stegers.” 

Amper vertrokken kregen de drie mannen 

nog net door dat het waarschijnlijk om een 

beroerte ging. “Daarna trokken we het gas 

open en hebben we weinig meer van de 

verdere communicatie vernomen.” 

Bij de Warber aangekomen, sprongen Joost 

en Sake direct aan boord. In het stuurhuis 

vonden zij de schipper, onderuitgezakt 

in een stoel. “Hij brabbelde wat, alsof hij 

vreselijk dronken was.” In het stuurhuis be-

vonden zich ook de twee andere opvaren-

den van het schip. “Twee Duitssprekende 

mannen, wij dachten Roemenen. Ze waren 

uiterst behulpzaam, maar konden zelf wei-

nig uitrichten.” De twee Lemster redders 

gaven de schipper zuurstof en deden een 

aantal tests om te kijken hoe de man eraan-

toe was. “We hebben op de man ingepraat 

en gepoogd hem rustig te houden. Je weet 

immers niet waar de man zich wel en niet 

bewust van is. Paniek ligt op de loer.” Intus-

sen konden Joost en Sake weinig anders 

doen dan wachten op versterking, hetgeen 

ruim 5 minuten duurde. “Toen arriveerden 

snel achtereen de drie andere redding-

boten. De Urkers brachten een brancard 

aan boord, die we met de scheepskraan 

overzetten op de reddingboot Kapiteins 

Hazewinkel.” De Urker reddingboot voer 

vervolgens volle kracht naar Lemmer, waar 

een gewaarschuwde ambulance klaarstond. 

De achtergebleven redders ontfermden zich 

over de twee matrozen. “Zonder schipper 

moest het schip worden afgemeerd. Dat 

lukte prima, waarmee voor ons de klus 

ten einde was.” Praktisch wel, maar uit de 

nagesprekken bleek dat de actie indruk had 

gemaakt. “In het nagesprek hebben we tegen 

elkaar gezegd dat iedereen goed werk had 

verricht. Met de best denkbare afloop op dat 

moment.” Met enige terughoudendheid ver-

telt Sake vervolgens dat er twee weken later 

telefonisch contact is geweest met de familie 

van de schipper. “Er was weinig vooruitgang. 

We hopen er maar het beste van …” 

Tekst: Edward Zwitser  Beeld: Ruben Meijerink

‘ In het stuurhuis vonden we 
de schipper, onderuitgezakt 
in een stoel. Hij brabbelde 
wat, alsof hij dronken was ’ 

Het jaar was nog maar amper begon-
nen toen de bemanningen van Urk en 
Lemmer gealarmeerd werden voor een 
gestrand vaartuig. “Strandingen komen 
bij ons bijkans dagelijks voor”, zegt 
Sake Dijkstra, een van de schippers van 
de Lemster reddingboten. “Maar niet 
in januari. Het moest dus haast wel 
beroepsvaart zijn. Al vonden we dat 
óók vreemd, aangezien het prima weer 
was.” De onduidelijkheid duurde maar 
even. Het binnenvaartschip Warber 
was in de Rotterdamse Hoek aan de 
grond gelopen, nadat de schipper  
door een beroerte was getroffen. 



LOGBOEK  kort

Lees meer reddingrapporten 
op www.knrm.nl.

Gebroken enkel
DORDRECHT_1 FEBRUARI_WIND 
Z4_INZET REDDINGBOOT KBW 1910

Net om roer
SCHIERMONNIKOOG_15 JANUARI_
WIND W3_INZET REDDINGBOOT 
KONING WILLEM I

 
(Geen) overstap 
SCHEVENINGEN_30 NOVEMBER_
WIND W8_INZET REDDINGBOOT 
KITTY ROOSMALE NEPVEU

De historische landing van de 
prins van Oranje, precies tweehon
derd jaar geleden, wordt vandaag 
nagespeeld op het Scheveningse 
strand. De Kitty assisteert door 
de Engelse ambassadrice naar 
het Engelse marineschip Tyne te 
brengen, waar ze een oranje vlag 
wil afleveren. Het overstappen 
lukt niet vanwege de hoge golven 
en de ambassadeur wordt zee
ziek. Daarna brengt de Kitty een 
peloton mariniers naar het mari
neschip Rotterdam. Die overstap 
lukt wel, doordat de Rotterdam 
lij maakt, al worden ook enkele 
mariniers zeeziek. De Engelse am
bassadrice komt later nog langs in 
het boothuis om de opstappers te 
bedanken dat ze niet over hoefde. 

Alarm voor een persoon te water. 
Het blijkt om een surfer te gaan 
die niet meer bij de blokken van de 
kop van het Noorderhavenhoofd 
weg kan komen. De Kitty Roosmale 
Nepveu vaart uit. Als de beman
ning ter plaatse is, lukt het de man 
om vrij te komen. Maar de angst 
is van zijn gezicht te lezen, dus 
nemen de Scheveningse redders 
hem aan boord. Aan wal zijn de 
hulptroepen massaal uitgerukt; 
veel politie en brandweerwagens 
staan de jonge man op te wachten. 
Ook een ambulance is onderweg. 
Als de reddingboot afmeert aan 
de KNRMponton, staan de ambu
lanceverpleegkundigen klaar om 
de man te controleren. De man is 
ongedeerd en niet onderkoeld en 
wordt door de KNRMtruck afgezet 

Wrakhout in het anker
NEELTJE JANS_2 FEBRUARI_
WIND Z7_INZET REDDINGBOOT 
CHRISTIEN

Vastgelopen jacht
VEERE_15 FEBRUARI_WIND 
ZW8_INZET FINT

Angstige surfer
SCHEVENINGEN_12 FEBRUARI_
WIND ZW6_INZET KITTY ROOS-
MALE NEPVEU

actie van het jaar aan boord van de 
reservereddingboot Christien. Het 
anker van een visboot is verstrikt 
geraakt in een stuk wrakhout. 
Zowel de achtkoppige bemanning 
als de KNRM’ers kunnen het pro
bleem niet verhelpen. Omdat het 
opkomende tij, nog versterkt door 
springtij, de stuurloze boot rich
ting de Oosterscheldekering doet 
afdrijven, wordt besloten om hem 
naar de buitenhaven van Neeltje 
Jans te slepen. Daar blijkt dat de
monteren van het anker de enige 
manier is om het stuk wrakhout los 
te krijgen. De visboot kan daarna 
op eigen kracht terug naar haar 
ligplaats in de binnenhaven.

De nieuwe reddingboot Royal Flush 
wordt in Volendam gedoopt en 
omdat reddingboot Oranje daarbij 
is (de twee boten hebben dezelfde 
sponsor), heeft reddingstation 
Veere een paar dagen reserveboot 
Fint tot zijn beschikking. Deze kan 
meteen uitvaren, want tegen 18.30 
uur komt er een melding binnen 
van een vastgelopen vaartuig. 
Binnen tien minuten is de Fint op 
weg naar de oevers van eiland 
Haringvreter, waar een zeven meter 
lang zeiljacht op de stenen van de 
oever ligt te bonken. Omdat een 
van de twee bemanningsleden van 
het jacht in grote angst zit, is deze 
afgestapt op het eiland. De twee 
waren vanuit Middelburg op weg 
naar de jachthaven in Arnemuiden. 
Ze werden overvallen door de 
harde wind, waarna ze besloten 
af te meren aan een steiger op het 
eiland. De zuidzijde van het eiland 
was echter de lagerwal, waardoor 
het jacht vastliep. Snel brengen de 
redders een sleepverbinding tot 
stand. De Fint trekt het zeiljacht 
los en sleept het naar de vaargeul. 
Een van de opstappers stapt over 
en krijgt de buitenboordmotor aan 
de praat. Het jacht vaart op eigen 
kracht naar Arnemuiden. De Fint 
pikt ondertussen de tweede opva
rende op van het eiland en vaart 
het jacht achterna. 

Tijdens een wandeltocht door 
de Hollandse Biesbosch, onder 
begeleiding van een gids, struikelt 
een van de acht deelnemers ter 
hoogte van de Kop van de Oude 
Wiel, de oostpunt van het Eiland 
van Dordt. De vrouw heeft haar 
enkel gebroken en kan niet verder 
lopen. Daarom belt de gids de 
KNRM om haar over water naar de 
bewoonde wereld te brengen. De 
KBW 1910 kan de wal tot op slechts 
acht meter naderen en zet twee 
opstappers op de kop van een krib 
af. Een derde stapt in een insteek 
overboord met een brancard. De 
redders helpen de vrouw voor
zichtig op de brancard, wikkelen 
haar in isolatiedekens en brengen 
haar aan boord. Vanaf het Bies
boschcentrum in Dordrecht gaat 
de ongelukkig ten val gekomen 
vrouw met iemand anders uit haar 
gezelschap op eigen gelegenheid 
naar het ziekenhuis.Om ongeveer 16.30 ontvangt sta

tion Schiermonnikoog de melding 
dat de garnalenkotter WL3 in het 
Plaatgat aan de grond zit. Het net 
zit zeer vermoedelijk om het roer, 
dat zwaar stuurt. De Koning Wil
lem I gaat langszij en maakt een 
sleepverbinding. De reddingboot 
brengt het vissersschip naar die
per water, waar het de bomen laat 
zakken. Daardoor krijgt het tuig 
wat meer slek. De hoop is dat het 
daardoor van roer afkomt, maar 
dat lukt niet. De Koning Willem I 

bij zijn auto. De man wordt ter 
plekke donateur. 

sleept de visser vervolgens naar 
Lauwersoog.

Omdat de Koopmansdank in groot 
onderhoud is, stappen de redders 
van Neeltje Jans voor hun eerste 
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Jaarverslag KNRM 2013

 Snel, professioneel en kosteloos

1

5

De KNRM is volledig zelfstandig en krijgt geen geld van de overheid. Donaties, nalatenschappen en 
giften zijn de grootste inkomstenbron voor de KNRM. Hierdoor kon de Redding Maatschappij ook vorig 
jaar kosteloos hulp bieden aan mensen die op het water in de problemen zijn geraakt.

Wat hebben we van u gekregen?

Wat was daarvan 
de impact?

Een gevoel van 
zekerheid voor wie
het ruime sop kiest.

Aan elke gedoneerde euro
hebben vrijwilligers, reddingen 
en resultaten meer dan twee
euro aan waarde toegevoegd.

Vergrote veiligheid  
op het water.

Gevoel van grote
dankbaarheid bij  
de geredden.

Een reddingorganisatie
waar vrijwilligers en
donateurs trots op zijn.

Onbetaalde
vrijwilligerstijd
ter waarde van

¤ 8.000.000.

¤ 2.500.000 uit  
overige inkomsten en 

baten uit beleggingen.

¤ 15.700.000
van donateurs, schenkers, 

sponsors en erflaters.

Beperking
van materiële schade

van circa
¤ 13.000.000.
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4 Welk resultaat hebben we daarmee behaald?

2 Wat hebben  
we met uw  
giften gedaan?

Wat heeft dat opgeleverd?

Alle noodmeldingen
en hulpvragen zijn
beantwoord.

1997 keer voeren
reddingboten uit.

3338 mensen
werden gered.

838 radiomedische
adviezen werden
verstrekt.

1429 hulpverleningen
door KNRMlifeguards
uitgevoerd.

1300 professionele
vrijwillige redders,
die 24 uur per dag
inzetbaar zijn.

75 moderne redding
boten die permanent 
beschikbaar zijn.

1.600.000 besteed
aan Radio Medische
Dienst, KNRM Lifeguards
en preventie.

¤ 2.400.000 besteed
aan nieuwbouw  
van reddingboten.

¤ 11.300.000
besteed aan  

opleiden, oefenen en  
de instandhouding  
en uitvoering van  
het reddingwerk.

Een moderne organisatie die 
mensen redt en helpt. Snel, 
professioneel en kosteloos.

3

Wilt u meer lezen over de resultaten in 2013,
kijk dan op www.knrm.nl/jaarverslag, of vraag  
een jaarverslag aan via 0255-548454.
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Xxxxx xxxxxxxx

23 juni 2004: er was gewaarschuwd 
voor zeer zwaar weer en de sche
pen die niet echt op zee hoefden 
te zijn hadden uit voorzorg een 
haven opgezocht. Zo niet de Dar 
Natury, een 15 meter lang Pools 
zeiljacht dat vanuit Helgoland 
onderweg ging naar Amsterdam. 
Boven de eilanden was het in de 
zuidwesterstorm nog redelijk te 
doen, maar op de zuidelijke koers 
werd het menens. En ter hoogte 
van Petten ging het mis: de zeilen 
scheurden en de machine viel stil. 
De Kustwacht gaf alarm en vanuit 
Egmond en Den Helder gingen de 
reddingboten op weg. Hoewel de 
bootwagen in Egmond door de 
sterke stroming bij de lancering 
naast zijn rupsbanden kwam te 
staan, ging de reddingboot redelijk 
comfortabel op weg, met de wind 
schuin bakboord achter. Met de 

storm bijna in de rug kon met hoge 
snelheid worden gevaren en werd 
de Dar Natury snel bereikt. 
Werner Visser, huidig schipper van 
de boot in Egmond, voer toen mee 
als opstapper en weet zich nog tot 
in detail de tocht te herinneren. “Er 
stond een zware wind en een sterke 
noordelijke stroom. Het was dan 
ook een pittige lancering. Je gaat 
eerst drie banken over, vaak met 
minder dan een halve meter water 
onder de kiel en zware grondzeeën. 
Het eerste kwartier was echt overle
ven.” Eenmaal op volle zee vloog de 
Adriaan Hendrik met zo’n 25 knopen 
naar het noorden, richting zeiljacht. 
Er was geen direct gevaar voor de 
bemanning, het schip kon het beste 
naar binnen worden gesleept, maar 
voor de kleine reddingboot was dat 
met dit weer geen optie. Wachten 
op de Dorus Rijkers was dus het 

‘Het eerste kwartier was echt overleven’
Er zijn van die reddingtochten die je je na jaren nog 
tot in detail voor de geest kunt halen. Dat geldt voor 
de geredden, maar vaak ook voor de bemanning. De 
zware tocht naar de Dar Natury in 2004 was er zo een. 
Redders Werner Visser en Michel de Jong blikken terug. 
Tekst: Jan Tiggelaar   Beeld: Marijke Kodden

parool.  De Dorus Rijkers was intus
sen vertrokken uit Den Helder, met 
negen man aan boord, waarvan er 
maar vier vast konden zitten. Dat 
wreekte zich al in het Schulpengat. 
Huidig schipper Michel de Jong, 
toen mee als opstapper, weet het 
allemaal nog precies. “Ik stopte 
net de laatste hap bloemkool in 
de mond, toen de pieper ging. 
Bloemkool vind ik erg lekker, maar 
het is geen ideale ondergrond 
voor een dergelijke vaartocht. Bij 
de eerste de beste breker gingen 
we al op z’n kant, echt 90 graden, 
vijf opstappers stonden rechtop 
aan de binnenkant van de ramen. 
Daar hebben we toen meteen van 
geleerd: niet méér mensen meene
men dan je goed kunt laten zitten. 
Bovendien voer de schipper op dat 
moment niet zelf, daarom heb ik 
nu als regel: in gevaarlijke situaties 
voor mens en materieel als schip
per altijd zelf aan het roer.”
Ze hadden door de tegenwind 
bijna tweeënhalf uur nodig om 
bij de Dar Natury te komen. Daar 
lagen de collega’s op de Adriaan 
Hendrik nog steeds te wachten, wat 
overigens niet probleemloos ging. 
Om op positie te blijven moesten ze 
regelmatig achteruitvaren, waarbij 

Tien jaar terug in de tijd: de zware tocht naar de Dar Natury
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‘Het eerste kwartier was echt overleven’

op zeker moment de 
buckets vastliepen. 

Later bleek er wat verontreiniging 
in de olie te zitten. Gelukkig hadden 
ze nog wat voorwaartse snelheid, 
zodat de kop nog met moeite tegen 
de zee in bleef liggen. Uiteindelijk 
kon het probleem ter plaatse wor
den opgelost.
Na overleg met de Dorus Rijkers 
leek slepen van het zeiljacht de 
beste remedie, maar de sleeptros 
overkrijgen was een probleem op 
zich. Het kustwachtvaartuig Waker 
zorgde zo goed mogelijk voor lij, 
maar de bemanning van de Pool 
sprak nauwelijks Engels en begreep 
slechts met moeite wat er van ze 
verwacht werd. De eerste sleeplijn 
gooiden ze dan ook keurig terug …

Uiteindelijk lukte het en ging de 
sleep richting Den Helder. Toen 
dit redelijk leek te lukken werd na 
overleg besloten de Egmonders 
terug naar huis te laten gaan. 
Want dat ging nog een zware reis 
worden nu zij tegen de storm op 
moesten boksen, in hun halfopen 
boot bij een ruime windkracht 10. 
In de zware zeeën verspeelden ze 
de ruitenwissers, maar kwamen 
verder ongedeerd op het strand 
aan, waar de Egmonders ze met ap
plaus ontvingen. Voor de mannen 
uit Den Helder was de tocht echter 
nog niet over. De Dar Natury voerde 
geen sleepzak en liep een paar keer 
over de sleeptros heen. Twee keer 
brak de lijn nog en uiteindelijk werd 
het jacht na 23 uur achteruitvarend 
naar binnen gebracht. Daar werden 
ze opgewacht door helpers van het 
Rode Kruis, die zorgden voor droge 
kleding en veldbedden voor de 
zeilers, die in het boothuis konden 
blijven overnachten. Terugblikkend 
zijn beide schippers het erover eens 
dat ze in die situatie beter met z’n 
tweeën hadden kunnen slepen. En 
dan had de Adriaan Hendrik veilig 
een nachtje in Den Helder kunnen 
blijven.

Redders Michel de Jong 

(links) en  Werner Visser  

waren tien jaar geleden 

als opstapper betrokken 

bij de reddingsactie van 

de Dar Natury. Voor deze 

spectaculaire redding 

kreeg de bemanning 

destijds een tevreden

heidsbetuiging van 

de KNRM. 
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‘Houd stuurboord van 
de geul, dan is er ruimte 
voor iedereen’ 

In veilige Haven • IJmuiden

De haven van IJmuiden ontvangt dagelijks tientallen zeeschepen en 
pleziervaarders. Voeg daarbij surfers en zwemmers langs de stranden, 
wandelaars op de havenpieren en de nabijheid van Schiphol en de 
noodzaak van een alert KNRM-reddingstation is duidelijk.
Tekst: Michiel Scholtes  Beeld: Thomas Donker

IJmuiden is een belangrijke 

uitvalshaven voor de pleziervaart. 

In de wijde havenkom achter de 

vierhonderd meter brede haven-

mond heb je alle ruimte om zeil te 

zetten of te strijken. O ja? Redding-

bootschipper Ton Haasnoot mag 

die voordelen graag relativeren.

“Die ruimte ben je snel kwijt als 

iedereen door elkaar vaart. Veel 

pleziervaarders houden geen 

stuurboordwal, die manoeuvre-

ren pal in de lichtenlijn (100,5º) 

waarin zeeschepen binnenlo-

pen of uitvaren. Konijnen op de 

snelweg. Ze onderschatten de 

snelheid van zo’n zeeschip of 

overschatten zijn manoeuvreer-

baarheid. Het gebeurt dat wij  

’s zomers met de reddingboot 

voorzichtig zigzaggend tussen  

de vele jachten naar buiten  

moeten voor we eindelijk gas 

kunnen geven. Houd gewoon 

stuurboord van de geul, dan is  

er ruimte voor iedereen.”

Kies je moment
En bij slecht weer, is het dan niet 

logisch dat een jacht in de lichten-

lijn naar binnen wil? Haasnoot 

knikt. “Tuurlijk, als het hard waait 

wil je niet vlak langs het hoofd 

van een havenpier, dan kies je 

voor de bovenwindse zijde van 

de geul … of de bovenstroomse, 

afhankelijk van welke kracht de 

sterkste is. Houd rekening met het 

getij. Vooral bij harde noordwes-

ters en een noordgaand tij is het 

hier rond hoogwater slecht voor 

de deur, drie tot vier uur later 

zal de zee veel kalmer zijn. Maar, 

kies je moment, vraag vooraf aan 

IJmuiden Haven op kanaal 61 of  

er verkeer is. Je ligt met slecht 

weer toch niet graag voor een 

aanstormend zeeschip?”

Ton Haasnoot weet alles van 

slecht weer, ooit sprong hij voor 

de Noorderpier te water om drie 

daar gestrande Duitse zeilers van 

hun wrak geslagen jacht te trek-

ken. Hij is daarvoor onderschei-

den. “Die Duitsers hadden de 

fout gemaakt om bij storm dicht 

langs de kust naar IJmuiden te 

varen. In dat ondiepe water brak 

de zee, gingen ze om en verloren 

hun mast. Op de motor tegen de 

zee de Noorderpier ronden lukte 

niet en het ging helemaal fout. 

Blijf bij slecht weer minstens 

drie mijl uit de kust, waar het 

dieper is en de zee minder 

breekt. Wacht daar als het 

donker is tot de dag aanbreekt, 

dan zie je meer bij de aanloop. 

Of vraag ons als je het niet meer 

aankan om voor te varen, daar 

zijn wij voor.”

Zonder notie  
van gevaar
En plezierzoekers in de bran-

ding, geven die het station nog 

werk? “Dat valt tegenwoordig 

reuze mee. Weggewaaide 

surfers, uitgeputte zwemmers: 

de IJmuider Reddingsbrigade 

redt daarvan zeker 90 procent 

zonder onze hulp. Sinds een paar 

jaar heeft die de bevoegdheid de 

havenpieren af te sluiten voor 

publiek. Daarvoor spoelden er 

vaker wandelaars van de pier, 

stadsmensen zonder notie van 

gevaar. Gek eigenlijk, je waagt 

soms je leven, maar de enige keer 

dat ik bij reddingwerk gewond 

raakte, was toen ik een foxterriër 

redde die aan de binnenkant van 

de Noorderpier was gevallen. Het 

diertje was op een richel gekro-

pen. Omdat er aan de voet van de 

pier stenen liggen, kon de redding-

boot er niet bij. Ik zwom erheen  

en toen ik hem wilde pakken, 

beet hij me in mijn neus. Daarvan 

bewaar ik deze onderscheiding, 

kijk, dit litteken.”

IJmuiden
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Tips van schipper 
Ton Haasnoot

•    Vaar als pleziervaarder niet 
in de lichtenlijn, die is voor 
zeeschepen.

•    Houd tussen de pieren ruim 
stuurboord van de vaargeul, 
dat is voor iedereen veel  
overzichtelijker.

•    Kies bij zwaar weer voor  
daglicht, liefst dood tij en  
een moment zonder verkeer.

•    Blijf bij zwaar weer weg bij het 
benedenwindse/-stroomse 
pierhoofd. 

•    Communiceer over je aanloop 
altijd met IJmuiden Haven, 
kanaal 61.
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Houd tussen 
de pieren 
stuurboordwal.

Pas bij zeegang op 
voor het wrak van de 
Baloeran (3,8m).

Blijf bij de aanloop 
buiten de lichtenlijn.

Communiceer voor de 
aanloop in slecht weer met 
IJmuiden Haven (kanaal 61) 
over de verkeerssituatie.
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Intensief opleidingstraject voor aankomend opstappers

Wie opstapper bij de KNRM wil worden, moet eerst een intensief opleidingstraject volgen. Dat betekent: veel 
met de neus in de boeken. Daarnaast zijn er trainingen om lastige en spannende situaties te oefenen. Dit is 
letterlijk van levensbelang, want voor de meeste bemanningsleden is varen en redden geen dagelijks werk. 
Tekst: Menno de Boer  Beeld: Marijke Kodden (0nder) en KNRM (foto’s rechts)

Hoe word je redder?

Aankomend opstappers hebben 
drie jaar de tijd om alle beno
digde papieren en certificaten 
te bemachtigen. Een spannend 
onderdeel van de opleiding is de 
HUETtraining. Deelnemers zitten 
dan in een afgesloten cabine die 
zonder pardon in een zwembad 
wordt ondergedompeld. Dé ma
nier om kapseissituaties en onder
waterontsnappingen te oefenen. 
Ook brandbestrijding maakt deel 
uit van deze trainingsdag. Alle 
aankomend opstappers krijgen de 
HUETtraining als ze minimaal een 
jaar bij de KNRM zitten.

Avondwerk
Uiteraard mag ook een EHBO
opleiding niet ontbreken. Dat is 
dan ook een vereiste voor vrijwilli
gers die opstapper willen worden. 
Daar moeten ze veertien avonden 
voor uittrekken. Om aan boord de 
radioapparatuur te mogen bedie
nen is er een certificaat maritieme 
communicatie (Marcom) nodig. Of 
dat Marcom A of Marcom B moet 
zijn, is afhankelijk van het type 
schip. Tot slot is voor het varen op 
een reddingboot het Klein Vaarbe
wijs 2 verplicht.

SAR in Schotland
Zijn alle certificaten binnen? 
Dan beoordeelt de schipper 
in hoeverre iemand klaar is 

om daadwerkelijk de stap naar 
opstapper te maken. Dat wordt 
ook netjes op papier gezet in ‘Het 
paspoort naar Schotland’. Dat is 
het toegangsbewijs voor SAR Craft 
Operations, de bijna mythische 

Schotlandcursus. In vijf dagen tijd 
leren de deelnemers om zelfstandig 
reddingsoperaties uit te voeren. Al 
varend wordt er dieper ingegaan op 
SAR (Search and rescue), teamwork, 
leidinggeven en het lezen van de 

zee. Niet alleen heel leerzaam, maar 
ook leuk. Al het harde leren wordt 
dus beloond. Niet in de laatste 
plaats met een aanstelling als 
opstapper.  
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een oefenavond. Ik ben daar toen 
met mijn vader naartoe gegaan, en 
sindsdien gaan onze gesprekken 
bijna alleen nog maar over de KNRM. 
Uiteraard wil ik zo snel mogelijk 
opstapper worden. Op dit moment 
ben ik bezig met mijn vaarbewijzen. 
Die hoop ik nog voor het komende 
vaarseizoen te halen. En als het goed 
is, kan ik dan volgend jaar mee naar 
Schotland.”

“Ik kan heel lang mijn adem 
inhouden. In een zwembad kan 
ik zo heen en weer onder water 
zwemmen. Maar tijdens de HUET
training ga je in een afgesloten 
cabine onder water terwijl je ook 
nog eens vastzit in een stoel. Je 
kunt niet zelf bepalen wanneer 
je naar adem hapt. Alle anderen 
hadden die training al eens 
gedaan. Ik wilde als eerste gaan, 

CHRIS DOBBER (33) woont op Texel en heeft een eigen winkel met campingspullen en outdoormateri-
alen. Dat winkelpand ligt schuin tegenover KNRM-station De Koog. Twee jaar geleden liep Chris naar 
de overkant om zich als vrijwilliger aan te melden. Als aankomend opstapper deed hij onlangs in Den 
Oever de befaamde HUET-training.

MARTIJN BUSTIN (18) startte op zestienjarige leeftijd al als vrijwilliger bij het reddingstation in Huizen. Voor de 
KNRM was hij toen nog te jong, maar hij kon wel lid worden van de Huizer Reddingsbrigade. Op de dag dat hij 
achttien werd, schreef hij zich meteen in als vrijwilliger bij de KNRM. Sindsdien is hij aankomend opstapper.

‘ Ook leerzaam als het  
niet gaat zoals het moet”

cadeau. Vlak na mijn achttiende 
verjaardag heb ik Marcom B gedaan, 
samen met mijn vader. Zaten we 
opeens samen te leren. Hij zit al een 
aantal jaar bij de KNRM. Het is echt 
zijn clubje. Uiteindelijk ben ik er via 
een omweg ook ingerold. Ik heb 
schipper Joost een zomer gehol
pen met het opknappen van zijn 
zeilboot. Tijdens het klussen hadden 
we het vaak over de KNRM. Hij vroeg 
of ik niet een keer mee wilde naar 

‘ Zat ik opeens samen  
met mijn vader te leren’

maar de instructeur zei dat ik beter 
even kon kijken. Degene die voor 
mij was, kwam er niet echt soepel 
uit. De spanning liep op. De eerste 
keer moest ik er via de achterkant 
uit. Dat ging prima. Bij de tweede 
ronde moest ik onder water 
het raam eruit drukken en mijn 
riem losmaken. Maar ik deed het 
verkeerd om. En dan gaat het raam 
er niet zo snel uit. Ik bleef gelukkig 

kalm, pakte mijn stoel stevig vast 
en kwam er uiteindelijk toch nog 
vrij snel uit. Het voordeel is dat ik 
nu goed weet hoe het niet moet. 
Daarna ging de cabine nog een 
keer schuin het water in en tot slot 
geheel op z’n kop. Dat laatste vond 
ik het makkelijkst. Je wordt dan 
namelijk in je stoel gedrukt. Toen 
mijn oefensessie af was, ben  
ik nog een keer gegaan.”

“Elk stukje extra kennis helpt om 
mee te mogen tijdens reddingsope
raties. Bij de Huizer Reddingsbrigade 
wilde ik daarom heel graag mijn 
EHBOcertificaat halen. Dat lukte. 
Ook heb ik toen Marifoon Basis met 
succes afgerond. Ik moest daarnaast 
nog voor school leren, dus ik kon 
natuurlijk niet meteen alles aan de 
kant zetten voor de KNRM. Alles bij 
elkaar moet je aardig wat lesstof 
tot je nemen. Je krijgt het echt niet 
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Lifeguards

Big Brother met wakend  
oog naar buiten 
Allebei zaten ze afgelopen zomer op het strand. Als KNRM Lifeguard. Linda Westera op Ameland en 
Nicolaas Kerkmeijer op Terschelling. Hij vertelt heel open over een aantal ingrijpende incidenten, terwijl 
zij een inkijkje geeft in het leven van een strandwacht. Een verhaal over levensreddende handelingen, 
zeehondjes, traumatische ervaringen en teennagels.  
Tekst: Edward Zwitser   Beeld: KNRM Lifeguards en Ruben Meijerink

‘ Tevredenheid over de snelle 
actie en verslagenheid over de 
afloop vochten lange tijd om 
voorrang’ 

Nicolaas Kerkmeijer:
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De meeste Nederlandse redding
brigades (geen onderdeel van de 
KNRM overigens) werken vanuit 
een verenigingsstructuur voor  
het bewaken van de stranden.  
Dat resulteert in vrijwillige dienst
uren met afwisselende ploegen. 
De strandwachten van de KNRM 
werken anders. Zij zijn gedurende 
meerdere weken dag in dag uit 
op het strand. En sterker: som
migen werken, wonen én slapen 
gezamenlijk op hun post. “Het is 
inderdaad een soort Big Brother”, 
lacht Linda Westera. “Leven op 
een paar vierkante meter. Met als 
gevolg soms wat spanning, maar 
vooral een ongekende saamhorig
heid.” Een gezamenlijke passie die 
de scheidslijn tussen ‘dienst’ en 
‘vrij’ doet vervagen. De Amster
damse knikt. “Dat klopt. Als je vrij 
hebt en je hoort dat je collega’s 
naar een kindje zoeken, dan ga je 
geen boek lezen. Dan spring je op 
en help je mee.” 

Nekletsel
Dat het werk van een strandwacht 
niet beperkt blijft tot het zoeken 
naar vermiste kinderen, onder
vond Nicolaas afgelopen seizoen 
opnieuw. “We zaten nog maar 
net op het eiland toen we hulp 
moesten verlenen aan een 4jarig 
meisje met mogelijk nekletsel en 
een tiener die zijn arm uit de kom 
had.” Inleidende beschietingen 
voor een grote reddingsactie, een 
week later. “In de branding sloeg 
een raft om. Collega Sanne en ik 
gingen met de reddingwaterscoo
ter ter plaatse. De groep was vol
ledig in paniek. Sanne pikte met 
de scooter één persoon uit zee, 
terwijl ik bij een jongetje in zee 
sprong. Snel had ik grond onder de 
voeten en kon ik het ventje op het 
strand afzetten. Vanaf het strand 
redde collega Jos een derde per

soon. De anderen wisten zelfstan
dig het strand te bereiken.” In de 
reddingpost werden de drenkelin
gen onderzocht op onderkoeling. 
Een enkeling werd uit voorzorg 
onder een warme douche gezet. 

Wakend oog 
“Zulke dingen gebeuren”, mij
mert Linda. “Net zo goed als de 
snijwondjes, de kwallenbeten en 
de gescheurde teennagels. We 
hebben zelfs een aangespoeld zee
hondje afgegeven aan de vrijwil
ligers van de Zeehondencrèche.” 
Allemaal momenten van actie, met 
daartussen de ogenschijnlijke rust 
van toezicht houden en waarschu
wen. Want een lifeguard staat 
áltijd op scherp. “Het wakend oog 
is ons belangrijkste wapen.” Nico
laas’ scherpe oog ontwaarde op 21 
juli een groep zwemmers die met 

zwaaien de aandacht probeerde 
te krijgen. Na eerst ondersteuning 
van collega’s te hebben gevraagd 
ging de strandwacht met rescue
board te water en redde de verste 
zwemmer. Een jongeman die van 
tijd tot tijd kopjeonder ging. “De 
anderen wisten gelukkig zelf 
de kant te bereiken, maar twee 
minuten later was er opnieuw een 
groep zwemmers in problemen. 
Langs de drie bewaakte stranden 
haalden we die dag dertien men
sen uit zee. Dan ben je ’s avonds 
volledig uitgeput. Maar ook 
voldaan. Die avond heerste er een 
ultiem groepsgevoel.” 

Geëmotioneerd 
Een gevoel dat de volgende avond 
resulteerde in gedeeld verdriet om 
het niet kunnen redden van een 
jongeman. “De stranddag was al 

ten einde, toen we werden aange
schoten door de hevig geëmotio
neerde vriendin van het slachtof
fer. Ik liet al onze waterscooters 
opdraven en vroeg ondersteuning 
van helikopters, de KNRMtruck en 
de reddingboten van Paal 8.” De 
reddingboot vond even later het 
levenloze lichaam van de man. De  
reanimatie mocht niet baten. “Een 
klap. Ook voor ons. Tevredenheid 
over de snelle actie en verslagen
heid over de afloop vochten lange 
tijd om voorrang.” Linda erkent 
dat ze blij is dat er gedurende 
haar dienst op Ameland niet iets 
dergelijks is gebeurd. “Op rustige 
dagen voel je je misschien niet 
‘de redder van de dag’, maar het 
waarborgen van veiligheid geeft 
ook veel voldoening. Tel daarbij 
ons prachtige team en ik kijk terug 
op een fantastische zomer.”       

‘ Het wakend oog is ons 
belangrijkste wapen’ 

Linda Westera:
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Schipperskind

Zeeheld “Als mensen op zee in nood zijn, komt mijn papa ze redden. 
Thuis speel ik dat vaak na. Dan trek ik mijn reddingvest aan en de bank is de 
boot. Mama ligt op de grond en roept: Help! Dan ga ik haar redden. En als ik in 
het water val? Dan komt papa met de boot van de KNRM om mij te redden.  
Papa is mijn held.”

Reddingbootdag  “Heel soms mag ik mee naar de KNRM. Dan 
mag ik mee op de truck. En op de Reddingbootdag mocht ik mee op de grote 
boot. Dat was zo gaaf.”

Diploma “Als ik later groot ben, wil ik loodgieter worden, net als papa. 
En natuurlijk ga ik ook bij de KNRM. Dan ga ik samen met papa mensen redden. 
Maar dan moet ik wel eerst even mijn zwemdiploma halen.”

De vierjarige Stijn is groot fan van de KNRM. En van zijn vader, 
opstapper Alex Biesboer van reddingstation Egmond. Zijn favo-
riete uitje is dan ook een bezoekje aan het reddingstation. 

 KIDSPAGINA

Ben je tussen de 8 en 13 jaar? Dan is er nu een 

KNRM-club voor jou. Het Team Jonge Redders! 

Je kunt je aanmelden op www.jongeredders.nl. 

Daarna krijg je een mooi doeboek en drie keer 

per jaar het blad De Reddingboot met een mooie 

poster en een e-mailnieuwsbrief. Met je eigen 

pasje mag je gratis in het Reddingmuseum en als 

welkomstcadeau krijg je twee vrijkaartjes om 

vrienden mee te nemen.

Veel Nederlandse spreekwoorden en gezegden 
komen uit de scheepvaart. Zo ook deze uitdruk
king. Als je iets over een andere boeg gooit, pak je 
iets op een heel andere manier aan dan voorheen. 
De boeg is het voorste gedeelte van een scheeps
romp. Als je een zeilschip over een andere boeg 
gooit, betekent dat dat je van koers verandert. 

Team Jonge 
Redders

‘Papa is 
mijn held’

Colofon
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Het 
over een 

andere boeg 
gooien
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Geen mooier werk dan 

iemand uit zee halen
Ter Heijde

Oefenen, heel veel oefenen. Dat doen alle 

stations natuurlijk. “Maar,” zegt schipper 

John Bruggeling (45) van Ter Heijde, “in 

vergelijking met andere stations oefenen 

wij echt veel. Uiteraard iedere zaterdag, plus 

twee keer per maand ’s avonds.” Op een 

frisse zaterdagochtend in februari oefenen 

achttien vrijwilligers, onder wie een vrouw, 

met gewondentransporten, en dan vooral 

de overdracht van een brancard van de 

reddingboot naar het kusthulpverlenings-

voertuig (KHV). Ter Heijde, even bezuiden 

Den Haag, is een strandstation, en het KHV 

is nodig om het stuk van de zee naar de dui-

nen te overbruggen, omdat de ambulance 

niet op het strand kan komen.

Blasie voor een overlevingspak
De tractor rijdt de bootwagen met daarop 

de George Dijkstra de zee in. Als hij diep 

genoeg is, laat de chauffeur op een teken 

van schipper John de hydraulische stempels 

zakken waarop de reddingboot uit de Valen-

tijnklasse rust. De George Dijkstra stuift de 

koude Noordzee op. Een zeehondje volgt 

het allemaal met belangstelling. Na wat 

manoeuvres laat de schipper een tweetal 

opstappers onder leiding van Arno Vogelaar 

Voor de kust van Ter Heijde ligt sinds 2011 een bijzonder stukje nieuw Nederland. De Zandmotor, een 
kunstmatig schiereiland voor kustbescherming, trekt veel kitesurfers en wandelaars aan. De mannen 
en vrouwen van reddingstation Ter Heijde houden het allemaal scherp in het oog.

een reanimatie oefenen – met een leeg 

overlevingspak op een brancard. Ze geven 

hartmassage en blazen het ‘slachtoffer’ lucht 

(‘een blasie’) in de mond. John koerst naar de 

wal, waar de tractor met de bootwagen de 

George Dijkstra op de stempels neemt en op 

het strand zet, waarna het KHV haaks tegen 

de boot aan parkeert en de brancard wordt 

overgenomen. De oefening wordt nog drie 

keer herhaald, met wisselende bemanningen 

en opstappers in plaats van een overlevings-

pak als ‘slachtoffer’. 

Reddingsbrigade
De KNRM’ers werken veel samen met de red-

dingsbrigade. Dat heeft vooral te maken met de 

Zandmotor, een kunstmatig schiereiland van 128 

hectare voor de kust tussen Ter Heijde en Kijkduin. 

Door wind, golven en stroming zal het zand zich 

de komende twintig jaar verspreiden en de kust 

versterken. Aan de noordkant van de Zandmotor 

ontstaan hoge golven, wat het volgens John tot 

een waar kitewalhalla maakt, waar soms wel 100 

kitesurfers hun capriolen uithalen. Daar komt 

nog bij dat het gevaar bestaat dat wandelaars >>

verslag 223  DE REDDINGBOOT   29



Oefenen, oefenen en nog eens oefenen
Ter Heijde

Bij het lanceren van 

de George Dijkstra 

rijdt de tractor zo  

ver in zee totdat  

de reddingboot  

weg kan varen.

Om de beurt spelen 

de vrijwilligers voor 

slachtoffer, zodat er 

niet alleen met een 

leeg overlevingspak  

geoefend wordt. 
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de Zandmotor opgaan en bij wassend water 

de weg naar de kust niet meer terug kunnen 

vinden, zoals eind 2012 gebeurde met een 

groep van 50 schoolkinderen. De KNRM en de 

reddingsbrigade houden daarom regelmatig 

gezamenlijke oefeningen. Soms komen ze 

ook samen in actie, zoals afgelopen zomer, 

toen ze op een dag vijf keer moesten uitruk-

ken voor vermiste kinderen, vertelt opstap-

per in opleiding Robbert Zeeman (24), die 

al sinds zijn zevende lid is van de reddings-

brigade. “Om vier uur ’s middags kwam de 

eerste oproep, om tien uur ’s avonds waren 

we pas klaar.” Volgens Robbert is er geen 

mooier werk dan “iemand uit zee halen en 

terugbrengen naar de familie”.

Portofoons
Als het materieel is schoongespoten is het 

in boothuis Familie Wingelaar zoals iedere 

zaterdag tijd voor patat en frikadellen met 

mayo, waarna John de ochtend evalueert. Hij 

is tevreden. Einde oefening, zou je zeggen, 

maar er volgt nog een verrassing. Eigenaar 

Joost Eerland van Firecom uit Lekkerkerk, 

een bedrijf dat onder meer portofoons 

verkoopt, is naar Ter Heijde gekomen om 

het station twee portofoons ter beschikking 

te stellen. Gratis, omdat hij zich betrokken 

voelt bij het werk van de KNRM. Waarmee hij 

nog maar eens laat zien wie het oerstevige 

fundament onder de Redding Maatschappij 

vormen: de meer dan 1300 vrijwilligers én de 

donateurs en sponsors.

Iedere zaterdag 

wordt de oefening 

afgesloten met patat 

en frikadellen.

Omdat een ambu

lance niet op het 

strand kan komen, 

moeten slachtoffers 

van de reddingboot 

overgebracht wor

den op het KHV. 
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KNRM’ER AAN HET WERK
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Naam: Hans Vrieling  • Leeftijd: 51 • Directeur Vialis • Lid Plaatselijke Commissie Reddingstation Dordrecht • Fotolocatie: A4-tunnel bij Schiedam in aanbouw

“Als lid van de Plaatselijke Commissie kan ik zelf bepalen 
wanneer ik voor de KNRM aan de slag ga. Bij mij gaat er 
geen pieper af. Toch ben ik ook tijdens werktijd bezig 
met de KNRM. Als ik een zakelijk gesprek heb, probeer 
ik erachter te komen of mensen iets met varen hebben. 
In mijn kantoor ligt altijd promotiemateriaal van de 
Redding Maatschappij, zodat ik in dat geval over het 
werk van de KNRM kan beginnen. Als ik merk dat mensen 
geïnteresseerd zijn, nodig ik ze uit om eens een kijkje 
te nemen op ons reddingstation. Ik verplicht natuurlijk 
niemand om te doneren. Maar ik merk dat deze aanpak 
werkt. We hebben afgelopen jaar zoveel opgehaald dat 
alle kosten van ons station gedekt zijn. De helft van de 
donaties kwam uit mijn netwerk. Ook probeer ik de be-
manning bij de fondsenwerving te betrekken. Zij dragen 
suggesties aan, die ik vervolgens natrek. Zo hebben we 
een lokale notaris aan ons station weten te verbinden. 
Ik ben geen redder, maar op deze manier kan ik toch iets 
betekenen.” 

‘Tijdens werktijd  
ben ik ook met  
de KNRM bezig’


