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Huidige generatie opstappers
KNRM meestal niet uit de vaart

Vrijwilligerswerk dat je met eigen leven kunt bekopen

De zee
slaapt
nooit
Interieur boothuis reddingstation Scheveningen.

ken en redden van drenkelingen
op zee, de zogenaamde SAR-acties
(search and rescue), waarbij het
gaat om beroeps- of pleziervaart,
surfers of zwemmers. Ook bij ongelukken met vliegtuigen doen de
redders hun werk.
Naast de kusthulpverlening,
houden KNRM lifequards in de zomer toezicht op de vier Friese Waddeneilanden, en, in samenwerking
met de Wassenaarse reddingbrigade, op het strand bij de Wassenaarse slag. Op de binnenwateren,
zoals IJsselmeer en Zeeuwse zeearmen, worden binnenvaartschepen
en charterschepen met problemen
door averij of lekkage geholpen.
Er wordt geassisteerd bij strandingen door navigatiefouten, zieken
en gewonden vervoerd vanaf de
Waddeneilanden. En ook dieren in
nood worden geholpen; enkele keren per jaar worden er aangespoelde dolfijnen en walvissen gered.

Radiodokter

De Kitty Roosmale Nepveu, vernoemd naar
de moeder van de schenker, behoort tot de
grootste reddingboten van de KNRM.
Door Corine Nijenhuis

Je eigen leven op het spel
zetten om dat van een ander te redden. Om dat op
vrijwillige basis te doen,
vraagt een groot hart en
een enorme motivatie.
Het is wat de opstappers
van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) in ruime
mate bezitten. En moed,
want de zee is een geduchte vijand wanneer ze
slecht geluimd is.

Kameraadschap

Arie Verbaan aan boord van reddingboot Kitty Roosmale Nepveu. (Foto’s Corine Nijenhuis)

Dit jaar bestaat de KNRM 195
jaar. Hoeveel mensen er in die
tijd zijn gered is niet precies bekend, al gaat de teller verder dan
100.000. Wat zeker is, is dat iedere redding er een zonder oordeel
is. Want oordelen over mensen in
nood, dat doet de Maatschappij
nooit.
Op het reddingstation van Scheveningen is het rustig. Reddingboot Beluga staat op een trailer in
het boothuis naast het kusthulpverleningsvoertuig, een krachtpatser op buitensporig grote profielbanden. In de haven, direct om de
hoek, ligt reddingboot Kitty Roosmale Nepveu te wachten op de volgende actie. Lang zal de rust niet
duren. Daarvoor gebeurt er teveel
op zee en aan de kust. Gisteravond
was dat een vermissing. Het is één
van het soort meldingen waar de
redders van de KNRM voor in actie
komen. Andere meldingen betreffen surfers en zwemmers in nood.
En, uiteraard, schepen in problemen. Hoewel dat inmiddels vooral
pleziervaartuigen zijn, want dat
is het grote verschil met vroeger
tijden toen het met name de beroepsvaart was die werd geholpen.

Dodelijke nacht

De geschiedenis van de KNRM
begint met een scheepsramp. In
1824 verging het Nederlandse
koopvaardijschip De Vreede. Vertrokken vanuit Noorwegen strandde het voor de kust van Huisduinen, een Noord-Hollands dorp
waar de inwoners het niet bepaald
breed hadden. Zoals in alle kustdorpen en -gehuchten, betekende

een gestrand schip aangespoelde
lading, om de schipbreukelingen
bekommerde men zich nauwelijks. Ditmaal was dat anders. In
een eenvoudige sloep roeiden zeven mannen naar het koopvaardijschip om er 10 bemanningsleden
van boord te halen. Ze bereikten
veilig het strand, waarna de roeiers terugkeerden om ook de overige bemanningsleden te redden.
Maar op hun terugtocht werd de
sloep gegrepen door de golven.
Zes redders en drie schipbreukelingen verdronken.
Notabelen en ondernemers in
Amsterdam en Rotterdam waren
geraakt door de heldhaftigheid
van de verdronken redders. Ze
organiseerden fondsenwervende
acties voor de nabestaanden. Maar
ze waren ook verontwaardigd.
Diezelfde nacht vergingen voor de
Nederlandse kust in totaal 14 schepen, waardoor het gebrek aan reddingboten pijnlijk duidelijk werd.

Actie

Een andere tak van de KNRM is
de Radio Medische Dienst (RMD).
Bij ongelukken of ziekte van een
bemanningslid aan boord van een
zeeschip of jacht waar ook ter wereld, kan de bemanning kosteloos
bellen voor advies met een van de
artsen van de RMD. Deze artsen
hebben zich, naast hun eigen huisartsenpraktijk aan de wal, verbonden aan de KNRM en zijn in noodgevallen 24 uur per dag bereikbaar
voor advies. Ze zijn bekend met
de nautische wereld en vaardig
op taalgebied. Van hun diensten
wordt per jaar meer dan 750 keer
gebruik gemaakt.

Het gevolg van de scheepsramp
in Huisduinen was de oprichting
van twee reddingmaatschappijen. In Amsterdam werd op 11
november 1824 de Noord- en
Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij (NZHRM) gesticht. Negen
dagen later werd in Rotterdam de
Zuid-Hollandsche
Maatschappij
tot Redding van Schipbreukelingen (ZHMRS) opgericht. En hoewel er gedurende de volgende decennia wel kennis en informatie
werd uitgewisseld, zou het nog tot
1991 duren voordat beide reddingmaatschappijen werden samenge-

bracht onder de naam Koninklijke
Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM).
Inmiddels zijn er 45 reddingstations, gesitueerd langs de Nederlandse kust en aan de ruime
binnenwateren.
Reddingstation
Scheveningen is er een van. Arie
Verbaan (65) is er behalve bemanningslid ook secretaris. Alles op
vrijwillige basis uiteraard, want
dat is een van de doelstellingen van
de maatschappij. ‘Bij de oprichting waren er drie doelstellingen:
werken met vrijwilligers, geen
subsidie en alle reddingen kosteloos. Dat is altijd zo gebleven.’
De keuze om zich niet door de
staat te laten subsidiëren brengt
een bepaalde vrijheid met zich
mee, zegt Arie. ‘Al voldoen al onze
schepen aan de hoogste eisen van
de Lloyd en we vallen onder Nederlandse regelgeving om te mogen
varen.’ Ook het werken met vrijwilligers is een bewuste keuze: ‘Zo
trek je iedereen gelijk. Je houdt de
gemotiveerde mensen over.’

Uitruktijd

Reddingstation
Scheveningen
heeft er inmiddels bijna 40. Dat
zijn er veel wanneer je bedenkt
dat elke vrijwilliger in een krappe straal van het reddingstation
woont en werkt. Hij of zij moet
binnen 10 minuten na een melding op het reddingstation kunnen
zijn. ‘Je kunt uitklokken voor de
tijden waarvan je weet dat dat niet
lukt. Maar dat gaat dan wel van je
beschikbaarheidstijd af.’ En dat is
meteen een van de belangrijkste
eisen om het werk bij de KNRM te
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kunnen doen: een ruime mate van
beschikbaarheid. Want elk reddingstation heeft een convenant
met de Kustwacht dat het binnen
10 minuten na een melding in actie komt. ‘Dat de boten uitvaren
en, op de reddingstations die er
één hebben, het kusthulpverleningsvoertuig op het strand is.’ Dat
geldt 24 uur per dag, 365 dagen
per jaar, want dat is de mores van
de zee; die slaapt nooit. En daarom
moet de vrijwillige bemanning,
opstappers genoemd, zo’n 50% tot
60% van deze tijd beschikbaar zijn.
Dat gegeven, en de vrijwilligheid
van werk dat je met eigen leven
kunt bekopen, vertelt alles over de
noodzakelijke motivatie van de opstappers. ‘Het zijn de eerste vragen
die gesteld worden aan mensen die
zich aanmelden: waar woon je en
waar werk je? En daarna wat ze er
thuis van vinden.’

Strenge selectie

De selectieprocedure voor opstappers is streng, maar vooral
persoonlijk. Want bij reddingswerk komt het aan op een goed
functionerend team waarin men
op elkaar kan vertrouwen. ‘Elke
selectie begint met een praatje
met de schipper. Dat moet sowieso klikken.’
Als een van de weinige stations
heeft Scheveningen een betaalde
beroepsschipper. Als hij niet beschikbaar is, wordt hij vervangen
door andere ervaren schippers uit
het team. ‘In een tweede gesprek
vertellen we over de Maatschappij. Daarna volgt inschrijving op
proef, voor drie maanden. In die

Op maat gemaakte overlevingspakken van de opstappers.

periode wordt gekeken of iemand
in de groep past. Zeebenen heeft.
Dat hij of zij geen nautische ervaring heeft maakt niet uit, wij zorgen voor de opleiding.’
Die opleiding volgt na de proefperiode, waarin de nieuweling
direct meedoet met alle oefeningen. Ook krijgt hij (of zij) al in die
eerste maanden een pieper waarop de meldingen binnenkomen.
Bij ‘dienst’ loopt hij mee met een
ervaren opstapper. Wanneer de
beschikbaarheid tijdens de proefperiode voldoende blijkt en de
motivatie goed is, dan begint het
trainingstraject als ‘aankomend
opstapper’.

Drie jaar cursus

De periode waarin een vrijwilliger volledig wordt opgeleid, duurt
drie jaar en kost de KNRM zo’n
4330 euro. De cursussen omvatten Vaarbewijs 1 en 2, Marcon B
beperkt certificaat radiotelefonie,
Eerst hulp en EHBO+, een cursus
onderwaterontsnapping/ kapseistraining/brandbestrijding, om af
te ronden met de SAR Craft Operations. Dat is de bekroning van
de basisopleiding. Een week lang
wordt er getraind in Schotland,
waarbij varen en manoeuvreren
met de reddingboot centraal staan
en verder alle vaardigheden op het
gebied van Search and Rescue worden behandeld.
Het merendeel van de huidige
opstappers komt niet uit de vaart.
Dat was vroeger anders, toen waren het de beroepsschippers die
het reddingswerk ernaast deden.
Ervaren vletterlieden of vissers

die gewend waren aan het zware
handwerk dat de roeireddingboot
met zich meebracht. ‘In Scheveningen waren dat de vissers die
hun bomschuiten op het strand
hadden liggen. Als een visser op
zee hulp nodig had, dan pakten ze
de reddingssloep die met paarden
de zee werd ingereden, want in
Scheveningen was geen haven in
1824.’

Slecht gekleed

De redders droegen kleding
die hen nauwelijks beschermde
tegen de gevaren. Totdat de twee
reddingmaatschappijen in 1991
samengingen, kreeg elke vrijwilliger van de Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij
een pet met insigne, een trui met
daarop de letters NZHRM en een
zuidwester. Bij de Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding
van Schipbreukelingen kregen de
vaste bemanningsleden uniformen. De reddingsvesten waren
van kapok. Tegenwoordig krijgt
iedere opstapper een eigen, op
maat gemaakt overlevingspak met
ingebouwd reddingsvest.
Die pakken hangen bij het Schevenings reddingstation keurig
naast elkaar in het botenhuis. En
in een kleine container in de haven. Want daar ligt de reddingboot
waar de opstappers van dienst direct naartoe gaan bij een melding.

Arie Visser-klasse

De Kitty Roosmale Nepveu is
een zelfrichtende reddingboot van
de Arie Visser-klasse. Het type dat
behoort tot de grootste RIB’s, met

Het kusthulpverleningsvoertuig van station Scheveningen.

de grootste actieradius. De KNRM
heeft er 10. Met een gewicht van
28 ton en een afmeting van 18,80
x 6,10 x 1,03 meter haalt ze 35
knopen. Evenals de andere reddingboten is ze geschonken. De
Kitty, zoals Arie haar liefkozend
noemt, is genoemd naar de moeder van de schenker. Het is een
goed gebruik dat de schenker de
scheepsnaam bepaalt. En dat er
een foto van de persoon achter de
scheepsnaam op de brug hangt.
Als een beschermengel in een aluminium lijstje kijkt Kitty naar de
opstappers die in haar schip hun
leven wagen om dat van anderen
te redden.

Boven alles

Behalve Kitty ligt ook de Beluga
op Scheveningen. Zij behoort tot
de Float-klasse, een serie kleinere RIB’s. Bij elke melding van de
kustwacht, wanneer het om nood
op het water gaat, komen ze in
actie, samen met het kusthulpverleningsvoertuig. Om alle drie de
eenheden te kunnen bemannen, is
13 man nodig. Niet voor niets is de
groep opstappers in Scheveningen
groot. ‘En wanneer er zich teveel
vrijwilligers tegelijk uitmelden,
dan komt er een bericht op de pieper dat er onderbezetting is.’ Maar
dat is nooit een probleem, omdat
er altijd wel opstappers zijn die de
uitmelding in dat geval intrekken.
Want de redding gaat boven alles.
Het
kusthulpverleningsvoertuig, door Arie kortweg ‘truck’ genoemd, wordt bemand door vier
man. Daar is hij er zelf één van.
Vanwege zijn leeftijd is hij geen

reddingbootbemanningslid meer.
Een opstapper mag vandaag de
dag tot zijn 55ste jaar op de boot,
hoewel er uitzonderingen zijn:
die blijven tot hun 57ste mits ze
de extra keuring doorkomen. ‘Die
leeftijdsgrens is terecht. Er is veel
veranderd. Vroeger was het werk
rustiger. Met die zware schepen
had je een kalmere zeegang. Nu is
de snelheid veel hoger. Maar op de
wagen kun je daarna nog door tot
je 70ste.’

Strandambulance

De KHV-truck is een coördinatievoertuig én een hulpverlenersvoertuig. Het verzorgt de communicatie tussen de eenheden op
het land: politie, brandweer en
ziekenwagen, maar ook die met
de reddingboten. Wanneer er zoekacties dicht onder de kust zijn,
werkt het actief mee, wanneer de
schepen worden binnengebracht,
assisteert het. De truckbemanning brengt gewonden naar de
ambulance, maar fungeert ook als
strandambulance. Wanneer er een
oproep van de Kustwacht komt
over een vermissing op het strand
dan rukt alleen het kusthulpverleningsvoertuig uit. ‘Dat kan gaan
om iemand die zelfmoord wil plegen. Erg triest. Het gebeurt zo’n
vijf keer per jaar. Soms vind je die
persoon levend en wel, soms niet
en weet je niet hoe het is afgelopen. Dan moet je het uit je hoofd
zetten.’

Ook dieren

De vrijwilligers van de KNRM
rukken niet alleen uit voor het zoe-

Bij alle reddingstations zijn de
vrijwilligers zich altijd bewust van
de risico’s. Er zijn redders gestorven tijdens de acties om anderen
het leven te redden. Sinds 1824
zijn dat er 69. Ze worden levend
gehouden op de website van de
reddingmaatschappij, geëerd met
een Nationaal Monument voor
het Nederlands Reddingwezen in
Den Helder. Maar dat doet niets
af aan het altijd aanwezige gevaar.
En aan de ervaringen die soms bepaald traumatisch zijn. Het vruchteloos reanimeren van slachtoffers, het bergen van een stoffelijk
overschot. Maar ook het te lijf
moeten gaan van een woedende
zee die je van redder tot slachtoffer kan maken.
‘Daarom zijn er mensen op het
station die zijn opgeleid om dat te
herkennen. Dan zijn er gesprekken, wordt de opstapper begeleid.’
Maar het grootste vangnet is de
groep zelf. ‘Wij houden elkaar in
de gaten. Ervaringen worden gedeeld, en als er iemand bang is,
dan wordt daarover gepraat.’ Het
is een van de mooiste dingen van
het reddingwerk: de camaraderie
onderling, ‘Je bent er voor elkaar.’

Clubhuis

Toch blijft de grootste motivatie
het redden zelf. ‘Wanneer je iemand uit een situatie redt die het
niet had overleefd als wij er niet
waren geweest. Dat zijn wel de
mooiste momenten.’
Al is Arie zich terdege bewust
van de rotmomenten. ‘Als we te
laat zijn. Niet omdat we te laat
zijn uitgevaren, maar te laat om
iemand nog te redden. Dat is rot.
Maar het hoort er wel bij.’
Gelukkig is daar dan altijd de
groep. Om erover te praten, het
met elkaar te delen. En, wanneer
er tijd en ruimte is, later, om een
potje dart mee te spelen. Op het
reddingstation. Want het is ook
een soort clubhuis soms, hoewel
eentje van het bijzondere soort.
Een clubhuis van mensenredders.
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