
Actierapport	  nummer: 1
Datum :

Logboek
Melding
Melding	  pager : Prio	  1,	  Auto	  te	  water
Soort	  melding : Zichtmelding	  vanuit	  station
Tijd	  melding : 21:30
Tijd	  inmelden : 21:30 Tijd	  uitmelden : 22.20
Omstandigheden
Zicht :matig Golfhoogte : 0,6	  m.
Wind	  snelheid : 3	  Bft. Windrichting : NO
Positie : 0
Omschrijving : Hoornse	  Hop	  t.h.v.	  Grote	  Waal

Inzet
Reddingsboot	  Simac Reddingsboot	  De	  Beer
Schipper : 0 Schipper : Franz	  Walch
Opstappers : 0 Opstappers :Michael	  Montagne

: 0 : Ed	  Doesburg
: 0 : 0
: 0 : 0

Postcomm. : 0
Gegevens	  schip	  in	  nood:
Soort	  schip : 0 Gewonden: : 0
Opvarenden : 0
Omschrijving	  inzet
De	  Beer	  was	  op	  de	  betreffende	  reguliere	  trainingsavond	  op	  het	  water.	  Missie	  was	  de	  boeien	  die	  
door	  Rijkswaterstaat	  herplaatst	  zijn	  te	  verkennen	  en	  te	  vergelijken	  met	  de	  gegevens	  op	  onze	  
plotter.	  Er	  kwam	  een	  zichtmelding	  binnen	  vanuit	  ons	  eigen	  reddingsstation.	  Op	  de	  Westerdijk,	  
ter	  hoogte	  van	  de	  Grote	  Waal	  flats,	  te	  Hoorn	  zou	  een	  auto	  uit	  de	  bocht	  gevlogen	  zijn	  en	  te	  
watergegaan	  zijn.	  Brandweer	  was	  al	  met	  groot	  materieel	  ter	  plaatse.	  Na	  20	  min.	  varen	  was	  de	  
Beer	  ter	  plaatse	  en	  hebben	  we	  de	  Kustwacht	  verzocht	  contact	  op	  te	  nemen	  met	  de	  politie	  bij	  
het	  incident	  en	  te	  vragen	  of	  wij	  assistentie	  konden	  verlenen.	  De	  auto	  lag	  namelijk	  
ondersteboven	  in	  het	  vrieskoude	  water.	  De	  bestuurder	  bleek	  er	  al	  uit	  te	  zijn.	  De	  brandweer	  
wist	  uiteindelijk	  het	  wrak	  weer	  rechtop	  te	  krijgen	  in	  het	  water	  en	  de	  auto	  kon	  uit	  het	  water	  
getakeld	  worden.	  De	  Beer	  bleef	  nog	  ‘stand-‐by’	  ter	  plaatse	  mocht	  er	  toch	  nog	  hulp	  nodig	  zijn.	  
Nadat	  de	  auto	  op	  het	  droge	  en	  alles	  in	  controle	  was	  is	  de	  Beer	  retour	  station	  gegaan	  en	  heeft	  
zich	  om	  22:20	  uitgemeld	  bij	  de	  Kustwacht.

Reddingsstation	  Zeevang
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donderdag	  7	  februari	  2013


