
REIS REDDINGBOTEN GESLAAGD 
 

Door Arie Booij, NHD 30-08-2019 

 

De reddingboten wachten in een haven in Heemstede tot de door hitte bevangen brug in Haarlem 
weer open gaat. 
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Veel passagiers, bekijks en lovende reacties voor Dorus Rijkers en Zeemanspot 

Den Helder 120 passagiers hebben genoten van de etappereis van de twee historische Helderse 
reddingboten naar de Havendagen in Zierikzee en terug. 

,,Het is flitsend verlopen”, zegt reisleider Adri Rijpert daags na terugkeer van de Zeemanspot en de 
Dorus Rijkers in de thuishaven. ,,De boten hebben zich geweldig gehouden. Alleen in Haarlem viel de 
Dorus uit doordat de keerkoppeling uit 1921 haperde. Maar na tien minuten was dat leed alweer 
geleden.” 

Op 18 augustus vertrokken de boten in vier etappes naar Zierikzee, afgelopen zondag begon de 
terugtocht. ,,De dagpassagiers kwamen overal vandaan. Er was zelfs een inwoner van Nijmegen die 
mee wilde varen”, vertelt Rijpert.  

,,Tijdens de Havendagen in Zierikzee hebben we met de Zeemanspot vaartochten gemaakt die 
helemaal uitverkocht waren. De Dorus Rijkers lag daar tegen de kant en startte ieder uur de motor op. 
Dat trok ook veel belangstelling van het publiek.”  

Bloedheet 

De boten werden gevaren door twee bemanningen van vijf man. ,,Er is geen wanklank gevallen. Het 
was wel vaak bloedheet aan boord. Door het warme weer en de motoren die acht uur staan te 
draaien. De Dorus Rijkers beschikt over een zeil boven het dek waardoor je uit de zon zit, de 
Zeemanspot heeft dat niet, dus daar hebben we van een grote Helderse stadsvlag maar een 
zonneluifel gemaakt.” 

In Haarlem was er dinsdag oponthoud doordat de Schouwbroekerbrug niet meer open ging vanwege 
de hitte. De reddingboten moesten daarom hun tocht staken en wachten tot de temperatuur weer 



daalde. De 18 gasten zijn eerder naar huis gestuurd, want pas de volgende ochtend kon de reis 
worden voortgezet.  

De meerdaagse tocht van het Helderse reddingboten collectief is in samenwerking met de KNRM 
georganiseerd. Rijpert: ,,Het was ons idee, maar de KNRM heeft het gelukkig omarmd en de 
inschrijving van de gasten verzorgd. Het is ook een mooi stukje PR voor de reddingmaatschappij 
natuurlijk.” 

Diverse passagiers hebben een bedankbriefje gestuurd. ’ We hebben zeer genoten van de reis en de 
enthousiaste bemanning’, schrijft Cees Kok. ’Er werd op gepassioneerde manier uitleg gegeven’. 
Cees Roeleveld schrijft: ’Het was een supervaardag op de Dorus. Echt een dag om op te slaan in je 
geheugen’. 

Hoewel de boten door de organisatie in Zierikzee zijn teruggevraagd verwacht Rijpert dat volgend jaar 
Zaandam de aandacht opeist: ,,We gaan daar twee keer heen. Begin mei in verband met de viering 
van 75 jaar Bevrijding. En tijdens Sail Amsterdam is er in Zaandam ook van alles te doen op het 
water. We hopen dat de Javazee beide keren ook met ons meevaart.” De Javazee is immers de derde 
reddingboot van het collectief.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


