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'T GING BIJNA MIS

Alewijnse, voormalig CEO van 
het gelijknamige internationa-
le installatiebedrijf, vertelt er 

direct bij dat dat voor zijn ouders an-
ders ligt. ‘We waren die nacht met z’n 
vieren aan boord. Mijn ouders, mijn 
oudere broer Dick en ik. Ik was 4 jaar. 
De mannen van de Carlot haalden 
ons met slecht weer van boord. Ang-
stige momenten voor met name mijn 
moeder. De situatie maakte dusdanig 
veel indruk op mijn ouders dat mijn 
jongere zus Carlot heet. Vernoemd 
naar de boot die ons in de jaren 60 
het leven redde.’ 

Gevecht
De actie van deze zomer ‘verliest’ 
het in dat opzicht van die uit zijn 
kinderjaren. Maar er waren ook 
paralellen. Ook nu vond de actie in 
duisternis plaats, ook nu was er een 
rol voor KNRM Terschelling en ook 
nu wakkerde de wind aan tot een 
serieuze bries. ‘Het was een samen-
loop van omstandigheden. Ik was 

alleen aan boord toen de koelwate-
rinstallatie ermee ophield. Ik gooide 
het anker uit en ben onderdeks gaan 
sleutelen. Hoewel dat nog geen uur 
heeft geduurd, wakkerde in die tijd de 
wind aan tot hard en bleek het anker 
niet te houden. Ik dreigde op de dijk 
te verdagen.’ 

Alewijnse kreeg van de Kustwacht 
te horen dat de reddingboten van 
Harlingen naar hem onderweg 
waren. Toen deze arriveerden, begon 
het gevecht om het anker op te 
halen. ‘We zaten met z’n drieën op 
het voordek en haalden centimeter 
voor centimeter het anker op. En 
dat terwijl het schip hevig stampte 
in de golven en we bijna doorlopend 
werden bedolven door overkomend 
buiswater.’ 

Terugdenkend roemt Alewijnse de 
professionaliteit en de rust van de 
redders. ‘We hebben hard gewerkt, 
maar ook goed overlegd, al moesten 
we in de buien schreeuwen om de 
ander te verstaan.’ Volgens Alewijnse 

Michiel Alewijnse kreeg 
deze zomer bij slecht weer 
hulp van de reddingboten 
van Harlingen en Terschel-
ling. De recente actie staat 
hem allemaal nog helder 
voor de geest. ‘Maar dat ik 
als klein kind in stormweer 
op de reddingboot Carlot 
werd getrokken, is voor 
mij slechts een verhaal.’

‘Bedolven door buiswater’
“CENTIMETER VOOR CENTIMETER 
HAALDEN WE HET ANKER OP, TER-
WIJL HET SCHIP HEVIG STAMPTE 
IN DE GOLVEN

tekst Edward Zwitser
fotografie Femmy Weijs

spatte de passie voor het reddingwerk 
spatte ervan af.

Hulde
Uiteindelijk wachtte een lange, nach-
telijke sleepreis naar Terschelling. 
‘Door het afgaand tij konden we niet 
naar Harlingen.’ Om de Harlingers 
nog wat (nacht)rust te gunnen, werd 
de sleep halverwege overgenomen 
door de reddingboot Arie Visser van 
Terschelling. ‘Ik had die mannen van 
de Arie Visser natuurlijk een borrel 
moeten geven, maar door de kou 
en de vermoeidheid vergat ik hen.’ 
En dat terwijl Alewijnse bijna vurig 
opgeeft over de KNRM. ‘Dat deze 
mensen er áltijd zijn… Die weten-
schap moet elke varensman rust 
geven. Niets dan hulde voor al die 
vrijwilligers!’ 

Uiteindelijk schreef Alewijnse een 
brief, die hij afsloot met de woorden: 
‘Ik zal op mijn leeftijd geen kinderen 
meer krijgen. Maar anders was Arie 
een mooie naam geweest…’
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BN’ER AAN HET WOORD

‘Het gevaar is heel snel’
Als weerman kent hij als geen 
ander de gevaren op het 
water. En als fervent zeiler 
heeft hij die zelfs aan den lijve 
ondervonden. Het belang van 
de KNRM staat voor Gerrit 
Hiemstra dan ook als een paal 
boven water.

‘Ik vind dat iedere watersporter donateur zou 
moeten zijn van de KNRM’, zegt Hiemstra 
die zelf al zolang hij vaart de redders finan-

cieel ondersteunt.
‘Het is eigenlijk de vrijwillige brandweer op het 

water en het draait volledig op donaties. Dat is 
tamelijk bijzonder.’

Eén keer stond hij zelf op het punt de marifoon te 
pakken en de KNRM op te roepen. ‘We waren vast-
gelopen op het wad en dan denk je toch even: wat 
nu? Gelukkig kwamen we uit eigen beweging weer 
los, maar het was een wijze les. Voor je het weet 
ben je in gevaar. Op het water is het verschil tussen 
leuk en een hachelijk avontuur niet zo groot.’

Dat klinkt welhaast Cruijffiaans en behoeft enige 
uitleg. Hiemstra: ‘Op land is vaak sprake van een 
glijdende schaal. Er gaat iets mis, dat gaat nog een 
beetje meer mis en langzamerhand ontstaat er een 
ernstige situatie. Op het water is dat anders. Van 
mooi weer met gezellig een drankje erbij tot groot 
gevaar, is zo gebeurd. Er ontstaat brand, de boot 
raakt lek of iemand wordt onwel. En wat dan? Je 
kunt niet zomaar van je boot afstappen. Daarom is 
het heel goed dat de KNRM er is.’

Hiemstra vindt het aan de ene kant wat vreemd 
dat iedereen zomaar met een boot het water op 
mag, maar verplichte cursussen ziet hij niet direct 
als een oplossing. ‘Op die manier creëer je schijn-
veiligheid. Dan denken mensen: ik heb een cursus 
gedaan, dus nu weet ik het allemaal wel. Het is 

beter als iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt 
en zich goed voorbereidt.’

Kom bij Hiemstra dan ook niet aan met het ver-
haal dat je bent overvallen door onweer. ‘Dan heb 
je je niet goed voorbereid. Als je het weerbericht in 
de gaten houdt, kun je bijna niet worden verrast. Ik 
weet het, ik ben natuurlijk wat dat betreft een apart 
geval, maar iedereen kan het weerbericht volgen en 
de lucht in de gaten houden.’

Toch gebeurt het dat mensen met hun boot op 
open water een speelbal worden van de brute ele-
menten der natuur. ‘Het klinkt misschien gek, maar 
op zich is onweer op het water niet zo gevaarlijk 
als je zou denken. De kans dat je door de bliksem 
wordt geraakt is heel gering, kleiner zelfs dan op 
het land. De storm die er vaak mee gepaard gaat, is 
gevaarlijker. Als je met onweer op het water bent, 
haal dan je zeilen in en zorg dat je nergens tegenaan 
kunt drijven. En zorg dat je boot van onder en 
boven dicht is.’

“
ALS JE HET WEERBERICHT 
IN DE GATEN HOUDT, KUN 
JE BIJNA NIET WORDEN 
VERRAST

tekst Tjerk de Vries
fotografie Thomas Steenvoorden, Buro Binnen

FACTS

Gerrit Hiemstra 
(56)  is meteoro-
loog en weerpre-
sentator bij het 
NOS Journaal. Ook 
is hij adviseur bij 
zijn eigen weerbe-
drijf MeteoVista.

Gerrit Hiemstra: 'Op het water 
is het verschil tussen leuk en 
een hachelijk avontuur niet zo 
groot. Daarom is het heel goed 
dat de KNRM er is.'
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KNRM’ER AAN HET WERK

‘Leerzaam 
avontuur’
Naam: Natascha Ringeling
Leeftijd: 40
Beroep: Purser bij Transavia
Daarnaast: Aankomend opstapper bij KNRM Ter Heijde 

‘Ik woon sinds een aantal jaar schuin tegenover het boothuis 
van KNRM Ter Heijde. Mijn nieuwsgierigheid werd gewekt 
toen ik zag dat ze opstappers zochten. Aanvankelijk dacht ik 
dat ik te weinig ervaring zou hebben in de nautische wereld. 
Maar tijdens een eerste gesprek bleek dat er eigenlijk veel 
raakvlakken waren met mijn eigen werk. Als purser voor 
Transavia werk ik tijdens vluchten ook in een klein team en 
draait alles om veiligheid en communicatie. Zo maken ook 
brandbestrijding en EHBO-training onderdeel uit van onze 
opleiding bij Transavia.

Na twee gespreksrondes zit ik inmiddels sinds september 
2016 in het opleidingstraject om opstapper te worden. Er 
gaat een nieuwe wereld voor me open. Ik word wegwijs 
gemaakt in en om de boot, volg cursussen, krijg EHBO-trai-
ning. Ik ben net geslaagd voor mijn eerste vaarbewijs. Iedere 
zaterdagochtend gaan we de zee op, maandagavond is onder-
houdsavond. 

Bij windkracht 7 kan het zomaar zijn dat er een extra 
oefening wordt ingelast voor ons nieuwelingen. We zijn 
overigens al inzetbaar en draaien mee: als de pieper gaat, 
dan ga je naar het boothuis. Afhankelijk van de soort actie 
en het aantal mensen, word je al dan niet ingezet. Zo heb 
ik meegewerkt aan een zoekactie naar vermiste kiters. Een 
drenkeling uit het water halen en reanimatie heb ik nog niet 
meegemaakt, ik ben benieuwd wat dat met mij zal doen. Ook 
dat is immers onderdeel van het werk. 

Als purser heb ik onregelmatige werktijden, maar dat 
is juist een voordeel voor de KNRM. Zij hebben op elk 
moment van de dag inzetbaarheid nodig, dus het is handig 
dat ik geen 9 tot 5-baan heb. Ook overdag en in het weekend 
ben ik beschikbaar, mits ik in het land ben. Mijn kinderen 
leven enorm mee, dat is erg leuk om te zien. Toen ik mijn 
vaarbewijs had gehaald, waren ze zo enthousiast. Zelfs als de 
pieper elke woensdagavond gaat voor het testalarm, vinden 
ze dat reuze interessant.  

De aantrekkingskracht om in het water en op de boot 
te zijn is voor mij erg groot. Ik ben heel blij dat ik deze 
uitdaging en dit avontuur ben aangegaan. Het is ontzettend 
leerzaam. Ik hoop dat meer mensen zich blijven aanmelden. 
Het is prachtig werk bij de KNRM!’
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tekst Isabel Michelotti
fotografie Vincent van Dordrecht


