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Safety & Rescue
Jaarovericht 2021
Aantal reddingen in 2021 gedaald!
74 reddingen uitgevoerd, dus 87 minder dan in 2020!
De boot- en veiligheidscommissie hebben voor 2021 weer de balans
opgemaakt samen met de KNRM en de logboekgegevens naast elkaar
gelegd. Jumpteam kwam zelf in 2021 40 keer in actie voor een redding.
Het Scheveningse station van de KNRM voer 34 keer uit om een
brandingsporter op Scheveningen te redden. Dit is gelukkig fors minder
dan vorig jaar en hopelijk een trendbreuk met de oplopende cijfers van
afgelopen jaren. 2021 had 149 windrijke dagen met aanlandige of sideshore wind van meer dan 12 knopen. Dat zijn er 40 meer dan het
gemiddelde van de 3 eerdere jaren, dus ondanks meer wind, minder
incidenten.
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Let op met lichte
wind!

‘Wind viel weg’ is nu met
stip op 1 de meest
geregistreerde reden
voor een redding in
2021. Onze boot voer
23x uit om die reden en
ook bij de KNRM was dit
de bron voor de meeste
reddingen. Wees je
ervan bewust dat lichte
veelal thermische
windjes vaak net zo snel
weg zijn als dat ze
opsteken. Check de
windvoor-spelling en als
je besluit het water op te
gaan, blijf bij de kant
zodat je terug kunt
zwemmen als de wind
weg valt!

Kite niet met
aflandige wind!

Bij 13 reddingen met
onze boot was er sprake
van offshore condities.
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Wing- en kitesurfers over een kam geschoren
Bij onze bootcommissie zijn de wingsurfers goed voor 6 reddingen in 2021. De KNRM registreert
wingsurfers vooralsnog als kitesurfer. Nu deze tak van brandingsport steeds populairder wordt en
wingersurfers ook met ‘net aan’ condities het water op kunnen en gaan, zien we deze categorie ook
steeds vaker terug in onze reddingsboten. Ook de KNRM wil deze categorie daarom vanaf dit jaar
separaat gaan registreren.

Meer mensen kiezen ruimer sop
Het valt de KNRM op dat er steeds meer kite- en windsurfers
verder op zee varen en dus ook verder uit de kust gered moeten
worden. Gegeven de drukte op sommige dagen is het best
voorstelbaar dat mensen de drukte mijden en liever verder buiten
blijven. Veel van ons houden de KNS-boei als referentiepunt aan.
Realiseer je dat deze westkardinaal 700m van het strand af ligt.
Vraag je jezelf wel eens af of je ook met ZW6 en een flinke
golfslag terug kunt zwemmen?

Van naast de haven naar vóór de haven
Ook in 2021 weer een aantal surfers en suppers die door de sterke
stroming om het havenhoofd naar buiten zijn gestroomd. Heerlijk
om op hoge dagen met behulp van die stroming met droog haar
buiten te komen. Maar onervaren surfers raken door deze stroming steeds vaker in de problemen. Ze
peddelen tevergeefs tegen de stroom in en beleven vervolgens volledig uitgeput angstige momenten in
het aanloopgebied voor de havenmond. Andere kneuzen waren zich van geen kwaad bewust en
gingen in discussie toen de KNRM deze surfers met softboard aan boord wilde nemen. De
verkeerscentrale en de KNRM hebben tot nu weten te voorkomen dat er ernstige ongelukken zijn
gebeurd door het scheepvaartverkeer stil te leggen en deze ‘kooks’ voor haven weg te vissen. Zie je dat
een onervaren ‘kook’ met een gehuurd softboard gebruik maakt van de uitgaande stroming bij het
havenhoofd om buiten te komen, waarschuw die dan even subtiel op het risico van deze stroming.

Blijf weg bij Kitty en Koos!
Een repeterend item in de jaaroverzichten is ook dit jaar weer de oproep van de KNRM om niet ‘in de
weg’ te varen. Als de KNRM-redingsboot (de Koos van Messel of de Kitty Roosmale Nepveu) zich
tussen de surfers begeeft dan is daar een acute reden voor. Ook in 2021 weer een aantal wind- en
kitesurfers die de KNRM-schipper de stuipen op het lijf jaagt door op ramkoers te blijven varen. De
KNRM moet dan stoppen/vaart minderen, terwijl iedere seconde telt als zij naar een incident varen.
De KNRM vraagt wederom wind- en kitesurfers te keren of duidelijk van koers te veranderen richting
de achtersteven van de reddingsboot, zodat de KRNM-schipper weet dat je hem gezien hebt en hij kan
doorvaren.
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We redden pechvogels én materiaal!
De KNRM merkt dat sommige pechvogels aarzelen om aan boord te komen, omdat ze denken dat ze
dan hun materiaal kwijt zijn. Zowel Jumpteam als de KNRM redden niet alleen de surfer, maar ook
het bijbehorende surfmateriaal. Kites, lijnen, zeilen, masten en boards zijn in potentie niet alleen
gevaarlijke objecten, als ze aanspoelen dan kunnen nooddiensten weer gebeld worden om naar de
bijbehorende surfer te gaan zoeken. Als er iets ernstigs aan de hand is met je, dan zullen wij ervoor
kiezen om niet eerst nog je materiaal aan boord te nemen, maar direct naar de wal te varen zodat je
kunt worden verzorgd. Daarna zullen wij of de KRNM alsnog proberen je materiaal uit het water te
halen. Als de KNRM naar een persoon of materiaal zoekt, dan spreken ze iedereen aan die aan het
signalement voldoet en vragen dan of alles ok is en of je misschien wat hebt gezien. Wees behulpzaam
en ga niet in discussie, dat laatste gebeurt blijkbaar nog wel eens zo laat de KNRM weten.

SafeTrx horloges doen hun werk
2021 was het grote testjaar van het SafeTrx horloge. Jumpteam kreeg de wereldprimeur en mocht als
eerste club de horloges uitproberen. De horloges zijn gratis te gebruiken door alle leden en hebben tot
nu toe 1 redding opgeleverd. De horloges tracken continue je positie en sturen in geval van nood een

signaal naar de Nederlandse Kustwacht, die op haar beurt de KNRM inschakelt om de redding uit te
voeren. In het geval van een horloge van Jumpteam belt de Kustwacht eerst met de kantine om te
checken of Jumpteam zelf met de boot uitvaart of dat er assistentie nodig is. Een veilig gevoel voor als
je het water op gaat of bijvoorbeeld een downwinder gaat maken. Het spreekt voor zich dat dit
horloge een laatste redmiddel is en je er steeds alles aan doet om uit de problemen te blijven. Ook mét
horloge ben je verantwoordelijk voor je eigen veiligheid en vaar je bijvoorbeeld niet uit met aflandige
wind. De 20 horloges hebben tot nu toe al 916 tracks geregistreerd met een totale tijd van 2.167 uur.
Tip: check vooraf of de batterij is opgeladen en droog hem af voor je hem terughangt.

Alarmering in geval van nood

070 7858981
Kantine Jumpteam (alleen nood!)
0900 0111
Kustwachtcentrum
Download de app op: www.knrm.nl/helpt
Surfuitrusting kwijt geraakt op zee: bel Kustwachtcentrum of stuur mail naar ccc@kustwacht.nl
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