Kijk naar de spetterende film
en test je kennis over de KNRM!
Let op! De antwoorden vormen samen een woord
1. Een reddingboot heeft flink wat
kracht nodig om zich door de woeste
zee te ploegen. Wat wordt er gebruikt
om een reddingboot voort te laten
bewegen.
r. Waterjets
o. Twee grote zeilen
p. Grote roeispanen
q. Propellors
2. Een reddingboot van het type Arie
Visser is de grootste boot die door de
KNRM gebruikt wordt. Hoe lang is zo’n
reddingboot?
d. 21 meter
e. 19 meter
f. 17 meter
g. 11 meter
3. Water is heel belangrijk voor
Nederland. Dankzij het water hebben
we in Rotterdam een prachtige haven.
De haven van Rotterdam is de grootste
haven van...
b. ...de wereld
c. ...het noordelijk halfrond
d. ...Europa

4. Vrijwilligers van de KNRM moeten
dag en nacht klaar staan voor een
reddingsactie. Hoe snel moet een
reddingswerker op de boot zijn bij een
reddingsactie?
c. Binnen een half uur
d. Binnen tien minuten
e. Binnen één minuut
5. De KNRM bestaat al sinds 1824. Toen
gingen reddingswerkers nog de zee op
met niet meer dan een roeiboot!
Hoeveel roeiers telde zo’n boot?
i. 10
j. 11
k. 4

9. De reddingboten van de KNRM
moeten bestand zijn tegen extreem
weer. Vooral wanneer het stormt, is
daar veel kracht voor nodig. En dat
betekent dat er veel brandstof nodig is.
Hoeveel liter brandstof verbruikt zo’n
grote boot per uur, denk je?
m. 100 liter
n. 200 liter
o. 300 liter

6. Redders van de KNRM dragen een
speciaal reddingpak. Waarom?
l. Ze vinden het mooi
m. Zo kan iedereen zien dat ze bij de
KNRM werken
n. Het beschermt ze tijdens hun
reddingacties
7. Bij de KNRM werken in totaal 1100
vrijwilligers! Zij helpen mensen op
zee wanneer die in nood zijn. Al die
vrijwilligers hebben een speciale
training daarvoor gehad. Hoe oud
moet je zijn om aan die training mee te
mogen doen?
f. 16 jaar
g. 18 jaar
h. 21 jaar

10. De klep aan de achterkant van
de reddingboot kan omlaag gelaten
worden. Zo kunnen drenkelingen
makkelijker uit het water gevist
worden. Hoe heet die klep?
o. drenkelingenklep
p. reddingklep
q. bootklep
11. Wanneer je op een boot vaart,
gebruik je de woorden ‘bakboord’ en
‘stuurboord’ om richting aan te geven.
Welke van de deze woorden roep je als
je ‘rechts’ bedoelt?
s. Bakboord
t. Stuurboord

8. Waar moet de KNRM het vaakst voor
uitrukken?
a. Zwemmers die in de problemen
komen
b. Vastgelopen zeilboten
c. Afgedreven surfers
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