
 

Technische verbeteringen ‘Dorus Rijkers’ 
 
De reddingboot “Dorus Rijkers”. 
krijgt een electrische installatie en een radio-ontvangtoestel. 
 
Uit: De Schager Courant, 17-01-1929; P.2/8 
 
De reddingboot “Dorus Rijkers”, gestationeerd in Den Helder, zal in het voorjaar van een electrische 
lichtinstallatie worden voorzien en de boot zal tevens een radio-ontvangtoestel krijgen. Vooral het laatste is 
voor de “Dorus Rijkers” van groote beteekenis. Verscheidene tochten, die b.v. tijdens den jongsten storm zijn 
gemaakt, hadden niet ondernomen behoeven te worden, als de boot een ontvangtoestel had gehad. Het 
gebeurt vaak, dat de reddingboot nog maar pas in zee is, of er wordt door de kustwacht bericht ontvangen, dat 
hulp niet meer noodig is, of dat de positie van het schip is veranderd. Wanneer nu de reddingboot een 
ontvangtoestel aan boord heeft, kunnen alle berichten van de kustwacht direct worden doorgezonden en kan 
de schipper daarnaar handelen. 
De “Dorus Rijkers” is de eerste reddingboot in ons land, die een dergelijke installatie krijgt. 
 
 
Aanpassing motor ‘Dorus Rijkers’ 
 
Station: Den Helder 
Uit: Jaarverslag over 1936; Materieel, blz.1332 
 
De Deutz Brons motor werd bij Keller, Kralingsche Veer, omgebouwd tot compressieloozen Dieselmotor. Het 
vermogen steeg van 80 tot 100 Pk.  De max. snelheid, welke bij 425 omw. met een nieuwe 4-bladige schroef 
werd bereikt, bedroeg 8 ¼ zeemijl per uur. Een snelheidsvermeerdering van 3 %. 
Tegelijk met den ombouw werd de keerkoppeling nagezien, koelwaterpomp, krukas en krukpenlagers 
vernieuwd, een nieuwe schakelkast geplaatst en ijzeren vloerplaten in de motorkamer aangebracht i.p.v. de 
houten beplanking. Voorts werd de stuurketting door een zwaardere vervangen. Tevens werd de bestaande 
stuurkap gedemonteerd en een nieuwe koperen beschermkap geplaatst, die door Professor Vossnack was 
ontworpen. Dit bracht met zich mede een verandering van het vangnet, het vernieuwen van de houten 
roosters in den stuurstoel, het verplaatsen van het kompas, zoeklicht, luidspreker enz. enz.  Het voordeel van 
de verandering is dat het toegangsluik van de motorkamer nu onder de beschermkap staat, zoodat de 
motordrijver niet meer geïsoleerd is wanneer de boot met ruw weer buiten is. 
Ook de kabellaring werd door een rubberfender vervangen. 
De “Dorus Rijkers”onderging dus in 1936 belangrijke verbouwingen en is er, als reddingboot, in hooge mate 
op vooruitgegaan. 
  
Groot onderhoud 
 
Uit: De Reddingboot nr. 74 mei 1953, Jaarverslag 1952, blz.2962  
“Dorus Rijkers”; materieel 
 
Motor en keerkoppeling uit schip genomen en gereviseerd. Schroefas getrokken. Schroef bijgewerkt. 
Stuurgerei o.a. kwadrant en kettingen, welke bovendeks waren gemonteerd, verplaatst naar benedendeks. 
Alle WD afdelingen gecontroleerd, fender af en aan. Schip in- en uitwendig geschilderd. 
 
Revisie en grote reparatie in 1957 
 
Uit: De Reddingboot, no. 84, mei 1958, jaarverslag 1957, blz. 3428 
“Dorus Rijkers”; materieel, motoren 
 
“Dorus Rijkers”, motor uit het schip en gereviseerd, alle afsluiters aan de huid gecontroleerd, luchtvaten 
geperst, lensleidingen gecontroleerd, electrische installatie vernieuwd. 



Grote reparatie: nieuwe kettingstoppers, nieuwe relingdraden en steunen, opbouw motorkamer vernieuwd, 
stuurstand gedeeltelijk vernieuwd, alle WD toegangsluiken vernieuwd (met oude deksels “Neeltje Jacoba” en 
“Insulinde”),nieuwe kist voor sleepzakken gemaakt in stuurstand, nieuwe klimnetten en springnet (“Sara”), 
stuurlier vernieuwd, verschansing op achterdek gemaakt, alle tanks ontroest en geconserveerd, rubberfender 
af en aan, nieuwe schroefas, logies bemanning opnieuw betimmerd en geschilderd, nieuwe houten roosters in 
stuurstand.  
 
Toelichting Peter Mulder 
 
Na de onderhoudsperiode in 1957 zijn er maar 2 patrijspoorten per zijde  van de opbouw terug gekomen. 
Voordien zaten er 6 patrijspoorten aan iedere zijde, bovendien waren er relingdraden i.p.v. de nu aanwezige 
stalen pijpen. Ook is hier de verschansing op het achterdek aangebracht. 
De beschieting in het bemanningsverblijf blijk toen dus ook vernieuwd te zijn, waar wij dachten dat al het 
houtwerk in de verblijven uit de 30-er jaren kwam. 
Het wordt hier niet vermeld, maar ik neem aan dat de oude MK opbouw is verwijderd en er een nieuwe 
opbouw is teruggeplaatst en dat deze hier niet meer geklonken is, maar aan dek gelast, gezien het fijt dat er 4 
patrijspoorten per zijde verdwenen zijn. 
Ook wordt er gesproken over ‘luchtvaten’. Ik blijf zoeken naar het tijdstip dat er 1 luchtvat verwijderd werd… 
 


