
Actierapport	  nummer: 16
Datum :

Logboek
Melding
Melding	  pager : prio	  2,	  vaartuig	  motor	  stuur	  problemen
Soort	  melding : Kustwacht,	  VHF	  16
Tijd	  melding : 15:20
Tijd	  inmelden : 15:20 Tijd	  uitmelden : 17:00
Omstandigheden
Zicht : goed Golfhoogte : 0,4	  m.
Wind	  snelheid : 3	  Bft. Windrichting : NW
Positie : 0
Omschrijving : Voor	  de	  haveningang	  van	  Hoorn

Inzet
Reddingsboot	  Simac Reddingsboot	  De	  Beer
Schipper : 0 Schipper : Ron	  Pronk
Opstappers : 0 Opstappers : Ronald	  Hendriksen

: 0 : Dennis	  Langkemper
: 0 : 0
: 0 : 0

Postcomm. Geen
Gegevens	  schip	  in	  nood:
Soort	  schip : 0 Gewonden: : geen
Opvarenden : 0
Omschrijving	  inzet

Reddingsstation	  Zeevang

zondag	  9	  september	  2012

0

Ontvingen	  op	  VHF	  16	  een	  gesprek	  tussen	  Kustwachtcentrum	  met	  een	  vaartuig	  voor	  de	  haven	  
van	  Hoorn	  welke	  motorprobleem	  had.	  Er	  was	  al	  een	  vaartuig	  bij	  aanwezig	  waardoor	  de	  
schipper	  van	  De	  Beer	  geen	  resu	  gaf.	  De	  Beer	  was	  onderweg	  naar	  de	  Simac	  in	  Volendam	  toen	  de	  
Kustwacht	  de	  Simac	  opriep	  of	  deze	  naar	  Hoorn	  wilde	  gaan	  om	  assistentie	  te	  geven.	  De	  Simac	  
meldde	  dat	  de	  De	  Beer	  al	  bij	  Warder	  lag	  en	  adviseerde	  deze	  te	  alarmeren.	  De	  Beer	  meldde	  zich	  
direct	  in	  op	  VHF	  16	  en	  veranderde	  direct	  koers	  naar	  de	  haven	  van	  Hoorn.	  Ook	  hoorde	  we	  dat	  
de	  Hajo	  zich	  inmeldde	  en	  deze	  ter	  plaatse	  ging	  om	  te	  assisteren.	  De	  Kustwacht	  meldde	  dit	  aan	  
ons,	  maar	  we	  besloten	  door	  te	  varen	  naar	  Hoorn	  om	  eventueel	  de	  Hajo	  te	  assisteren.	  Bij	  
aankomst	  werd	  het	  jachtje	  al	  langszij	  de	  Hajo	  genomen	  en	  naar	  de	  Grashaven	  gebracht.	  Aan	  de	  
Hajo	  gevraagd	  of	  zij	  nog	  onze	  assistentie	  nodig	  hadden.	  Dit	  was	  volgens	  de	  Hajo	  niet	  nodig	  
waarna	  wij	  retour	  station	  zijn	  gegaan.	  Onderweg	  werd	  besloten	  als	  nog	  even	  bij	  de	  Simac	  in	  
Volendam	  langs	  te	  gaan	  voor	  verslag.	  17.00	  De	  Beer	  terug	  op	  station	  en	  weer	  ingemeld	  bij	  de	  
Kustwacht.


