
 

Maandelijkse nieuwsbrief aan vrijwilligers van het Reddingmuseum 
juni 2015 (tweede editie) 

                                                                                                                        
Cursussen 

…wat er nog zit aan te komen… 
Instructie radar                                                                                              (16 aanmeldingen)  
Bezoek Verkeerscentrale                                                                              (17 aanmeldingen) 
 
De radarinstructie (MOV Van Kinsbergen) wordt verplaatst naar de volgende winter. 
Op korte termijn zal Steven Peeters een instructie samenstellen en praktisch onderricht 
geven v.w.b. het instellen van de radar op elk afzonderlijk schip.  
In overleg met Steven zullen data voor het praktische onderricht bepaald worden. 
Uitnodigingen voor het bijwonen hiervan worden daarna verstuurd. 
 
Het bezoek aan de verkeerscentrale………. we zijn in afwachting van de datum / data (VC). 

 
            Oplevering 

Vandaag, dinsdag 9 juni zal de nieuwbouw binnen de muren van het 
Reddingmuseum door de aannemer opgeleverd gaan worden aan onze huisbaas 
Willemsoord. Afhankelijk van het resultaat zullen vervolgstappen, onder meer de 
verhuizing van het kantoor, gepland gaan worden.  
 

Bremerhaven 
 

 



 
Maandagmorgenvroeg 3 juni waren ze weer terug in Den Helder, de mannen die met de 

Javazee het evenement in Bremerhaven ter gelegenheid van het 150 jarig bestaan van de 

Duitse reddingmaatschappij (DGZRS) hebben bijgewoond. 

Bijgaand verslag van Casper van de Poel aangevuld met foto’s van Casper,  Michel de Jong, 

Cas van Dijk en Roy Flem. 

 

Verslag van de reis naar Bremerhaven met de Javazee van 27 mei tot 1 juni 2015. 

Bemanning Michel de Jong, Harm Kiefte, Cas van Dijk en Casper van de Poel. 

 

We waren door onze Duitse zusterorganisatie uitgenodigd vanwege hun 150 jarige  

bestaan en vanwege de doop van  een nieuwe reddingboot door de Duitse 

bondspresident. 

Er waren inclusief Duitsland 8 landen vertegenwoordigd met in het totaal 51 

reddingboten, zowel actieve als van de oude vloot. 

 

Nederland had een delegatie van 17! schepen. De schepen die de grootste reis naar 

Bremerhaven hadden ondernomen waren die uit Helsinki en uit Salcombe, Engeland.  

 

De voorbereidingen voor onze reis met de Javazee begonnen al weken geleden:  

uiteraard het nazien van de motoren; uitstippelen van de route, aanschaf van 

zeekaarten; organiseren van kaartplotters; eten en drinken voor de reis 

 

 

 

; tuinstoelen voor op het dek in het geval van mooi weer. We besloten het stuk in één 

keer te varen. We vertrokken woensdagavond om 9 uur met een mooi windje; toch wel 

een rollerig zeetje; de twee thermoskannen met koffie bleven onaangeroerd. We 

hadden een wachtschema gemaakt van twee man op en twee af, een wacht van twee 

uur. Dit beviel goed.  Michel had het zo uitgekiend dat we maximaal profiteerden van 

de stroom. Onze voortgang was sneller dan we vooraf hadden berekend. Om drie ’s 

middags meerden we af in de Neue Hafen.  175 mijl in 18 uur: een gemiddelde van 

bijna 10 knopen! 



 
 

De Duitsers hadden hun taak als gastheer niet licht opgevat. Elk bemanningslid kreeg  

een rode armband waarmee in de Strandhalle kon worden ontbeten, geluncht en  

gedineerd. Stroom op de wal; voor boten die water nodig hadden kwam een 

tankwagen. Prima sanitaire voorzieningen.  

De maaltijden waren ronduit overdadig met zelfs 

een chocolade fontein! 

Vrijdagavond waren alle Nederlanders, ongeveer 

90 man en vrouw, uitgenodigd door de KNRM 

voor een diner in het Klima haus. Dit is een 

futuristisch gebouw gewijd aan het klimaat in de 

vorm van een mossel. 

 

De dag van de officiële doop werd geteisterd door soms venijnige buien. De bedoeling  

was dat alle schepen in een vooraf vastgestelde formatie over de rivier zouden varen. 

Hiertoe gingen we eerst met z’n allen tegelijk door de sluis. Dit ging met gemak want  

deze sluis is met z’n 372 x 45 meter enorm. 

 

 



 
 

De gründlichkeit en punktlichkeit liet hier en daar nu toch wel een steekje vallen: de  

Duitse flottielje leider gaf zijn opdrachten meestal in het Duits wat door de gasten toch  

niet altijd begrepen zal zijn. Het moment van de doop was ineens 25 minuten 

uitgesteld; de volgorde van de schepen was veranderd, maar uiteindelijk begon het 

hele spul ineens op te stomen en voeren we langs de kade waar de doop plechtigheid 

had plaatsgevonden en waar honderden belangstellenden keken en fotografeerden. 

Na terugkomst in de haven knapte het weer op en dromden honderden 

belangstellenden langs de boten.  Verscheidene vonden de Javazee op een U boot 

lijken!  

Op de kant was een ware zwerm van 

stalletjes met bratwurst en bratfisch en 

ook een grote tent met stands van 

technische apparatuur voor het 

reddingswezen.  We hebben ons met 

behulp van het KNRM logo op de borst 

toegang weten te verwerven op de nieuw 

gedoopte Duitse reddingboot: de Ernst 

Meier-Hedde.  

 

 

De het tafereel op de foto recht wordt in het 

verslag van Casper niet beschreven. 

We zien hier, nee………. niet de Javazee, 

maar het  schip van  onze conculega”s uit 

Den Helder.  

 

Wel een raar gezicht, zo’n schip uit de Juliana 

klasse met assistentie van een rubberboot 

met buitenboordmotor………..   



 
 

 

Dit schip is werkelijk totaal anders dan onze nieuwe NH1816. Het is een groot schip: 

28 meter.  Eigenlijk meer een kustwacht schip met een kleine dochter boot die van de 

achterkant gelanceerd kan worden. De motoren hebben een vermogen van 3900 Pk; 

maximum snelheid 24 knopen. Dieselverbruik is 700 liter per uur! Het schip is 

permanent bemand met 4 man. De Duitse redding organisatie heeft 170 man in vaste 

dienst en 700 vrijwilligers, die bij elkaar zo’n 60 stations bemannen.  

Net als de KNRM zijn ze volledig afhankelijk van donateurs, legaten en vrijwillige 

bijdragen. Van verscheidene Duitsers hoorde ik dat het reddingswerk ook in het  

binnenland erg leeft en dat ook grote bedrijven de zaak sponsoren. Ook hoorde ik 

echter dat enige grote schepen weer afgestoten zijn vanwege de enorme kosten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het weer was erg grillig en de voorspellingen 

slecht: dinsdag zou er veel wind komen. 

We besloten daarom zondag middag te 

vertrekken, met als opties om bij verslechtering 

van de condities de Eems op te varen of in een 

later stadium het Stortemelk. Het eerste stuk 

ging prima. Bij de Eems monding werd het 

ruwer en ruimde de wind naar het noordwesten; 

boven de Nederlandse eilanden werd het ruiger: 

de wind trok wat aan  en de golven kwamen 

schuin van voren in. Massieve golven spoelden 

over het dek tegen het stuurhuis aan.  

Die vergelijking van enkele Duitsers van de 

Javazee met een U boot was toch niet zo gek. 

De slingerruiten maakten overuren.  Het deed 

mij sterk denken aan rodeo rijden!  De Javazee 

gaf geen krimp en de bemanning ook niet! 

 

Na 19 uur varen ’s ochtends om 8 uur afgemeerd aan de KNRM steiger. 

 

Ook onderstaande foto wordt niet beschreven in het verslag maar is wel degelijk genomen in  

Bremerhaven. De enige reden om de foto te plaatsen is de naam van het schip. 

 

 

Weet je nu al  wanneer je, in het lopende jaar, op vakantie gaat (of om een andere reden niet 
voor het Reddingmuseum beschikbaar bent), laat het dan weten.  

 

Heb je ideeën of suggesties voor een van de komende nieuwsbrieven ….. 

geef het door aan: planning.reddingmuseum@gmail.com 
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