
Redding op zee 
 
Jasper en Lukas staan boven op de veerboot naar Texel. 
De wind waait om hun oren. 
‘Ik hoop dat het op het eiland niet zo hard waait!’ zegt Jasper. 
‘Vast niet. Op zee is het altijd winderig,’ zegt Lukas. 
Ze gaan op Texel een fietstocht maken. 
Samen met hun vader en moeder. 
Ze kijken over het grote water. 
‘Hé kijk, daar drijft wat!’ zegt Jasper. 
Hij wijst in de verte. 
Tussen de schuimende golven door zien ze iets bewegen. 
‘Het is een surfplank, met een man erop!’ roept Jasper. 
Lukas ziet het nu ook. 
‘Hij zwaait naar ons!’ zegt hij. 
Jasper heeft zijn verrekijker mee. 
Hij kijkt erdoor naar de surfer. 
‘Volgens mij is die surfer in nood. 
Hier, kijk jij ook maar eens. 
In zijn ene been zit een hele rare knik.’ 
Ook Lukas kijkt door de verrekijker. 
‘Ik denk dat je gelijk hebt, Jasper. 
Die man zit  vast in de problemen.’ 
Jaspers knikt. 
‘Kom mee, dan gaan we het tegen iemand zeggen.’ 
Ze rennen de boot over. 
Op het autodek zien ze een man in een uniform. 
‘Meneer! Meneer… werkt u op deze boot?’ 
‘Jazeker. Ik ben de bootsman.’ 
‘Meneer, er is iemand in nood.’ 
De bootsman kijkt hen verrast aan. 
‘Iemand in nood? Dat is niet zo mooi. Waar? Op deze boot?’ 
‘Nee, in zee! Kom maar mee, dan kunt u het zelf zien.’ 
De bootsman loopt met hen mee naar buiten. 
Jasper en Lukas wijzen. 
‘Hier, kijkt u maar door mijn verrekijker,’ zegt Jasper. 
De bootsman neemt de verrekijker aan en tuurt over de zee. 
‘Inderdaad, dat ziet er niet goed uit.’ 
‘Ik meld het even aan de kapitein,’ zegt hij. 
Hij pakt zijn mobilifoon. 
‘Sjaak, aan stuurboord zit een surfer in de problemen,’ zegt hij in het apparaat. 
Er klinkt wat gekraak. 
Dan horen ze de kapitein. 
‘We hadden het ook gezien, Kees. 
We hebben het doorgegeven aan de kustwacht. 
De reddingboot is al onderweg.’ 
Jasper en Lukas blijven nieuwsgierig naar de surfer kijken. 
‘Zou hij zijn been hebben gebroken?’ vraagt Lukas zich af. 
‘Daar lijkt het wel op,’ antwoord de bootsman. 
‘Zijn been ligt in een hele rare bocht.’ 



‘Kijk, daar komt een snelle boot aan!’ roept Jasper. 
‘Dat is de Jouke Dijkstra,’ zegt de bootsman. 
‘De wat?’ vraagt Jasper verbaasd. 
‘O, zo heet die reddingboot,’ legt hij uit. 
‘Een paar jaar geleden stierf er een rijke man. 
Hij gaf heel veel geld aan de reddingsmaatschappij. 
Van dat geld hebben ze deze boot gebouwd. 
En als dankt voor het geld hebben ze de boot Jouke Dijkstra genoemd. 
Zo heette de vrouw van die rijke man.’ 
‘Tjonge, dan moet die man vast wel heel rijk zijn geweest,’ zegt Lukas. 
De  bootsman knikt. 
‘Dat denk ik ook ja. Die reddingboot kostte meer dan een miljoen euro.’ 
Jasper wijst. ‘Kijk, de boot is bij de surfer, zegt hij. 
‘Wat gaan ze nu doen?’ 
Om de beurt kijken ze door de verrekijker. 
Ze zien hoe twee mannen van de reddingboot de surfer voorzichtig aan boord tillen. 
Een andere man trekt de surfplank uit het water. 
Hij maakt de surfplank met een touw goed vast. 
Dan geeft de reddingboot weer gas. 
‘O kijk, hij komt onze kant op!’ 
De boot vaart vlak langs de veerboot. 
Jasper en Lukas kunnen alles nu heel goed zien. 
Door de ramen zien ze de schipper staan. 
‘Mensen redden, dat lijkt me nou echt mooi werk,’ zegt Lukas. 
‘En dat is het ook,’ zegt de bootsman. 
‘Maar nu moet ik snel terug naar het autodek, want we zijn bijna bij Texel.’ 
Jasper en Lukas kijken verrast naar voren. 
En inderdaad zien ze dat het eiland opeens heel dichtbij is. 
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