
Actierapport	  nummer: 8
Datum :

Logboek
Melding
Melding	  pager : Prio	  1,	  vaartuig	  motor	  /	  stuur	  problemen
Soort	  melding : Kustwacht,	  pager
Tijd	  melding : 13.15
Tijd	  inmelden : 13.20 Tijd	  uitmelden : 14.45
Omstandigheden
Zicht : goed Golfhoogte : 0,5	  m.
Wind	  snelheid : 2	  Bft. Windrichting : NNO
Positie : 52	  -‐	  32,1	  N
Omschrijving : Dwars	  van	  Edam

Inzet
Reddingsboot	  Simac Reddingsboot	  De	  Beer
Schipper : Ron	  Pronk Schipper : 0
Opstappers : Louk	  den	  Boer Opstappers : 0

: Franz	  Walch : 0
: 0 : 0
: 0 : 0

Postcomm. : 0
Gegevens	  schip	  in	  nood:
Soort	  schip : Zeiljacht Gewonden: : geen
Opvarenden : 2
Omschrijving	  inzet

Reddingsstation	  Zeevang

woensdag	  28	  augustus	  2013

005	  -‐	  05,5	  E

Kregen	  melding	  dat	  een	  zeiljacht,	  onderweg	  van	  Hoorn	  naar	  Monnickendam,	  geen	  motor	  kon	  
starten	  i.v.m.	  accu	  problemen.	  Het	  schip	  voer	  ter	  hoogte	  van	  Edam	  	  op	  haar	  fok	  en	  wilde	  graag	  
assistentie	  bij	  het	  binnenlopen	  van	  een	  haven.	  Ter	  plaatse	  aangekomen	  werd	  geadviseerd	  om	  
naar	  de	  haven	  van	  Volendam	  te	  gaan.	  Een	  opstapper	  werd	  overgezet	  en	  de	  Simac	  ging	  naar	  de	  
haven	  van	  Volendam	  om	  	  te	  kijken	  of	  er	  een	  geschikte	  ligplaats	  was	  met	  walstroom	  aansluiting	  
om	  de	  accu	  op	  te	  laden.	  Deze	  was	  	  na	  overleg	  met	  de	  havenmeester	  snel	  gevonden.	  Terug	  bij	  
het	  zeiljacht	  werd	  een	  sleepverbinding	  gemaakt	  en	  de	  fok	  gestreken.	  Toevallig	  voer	  daar	  de	  
reddingsboot	  van	  Lelystad	  ook	  in	  de	  buurt,	  zij	  wilden	  hun	  nieuwe	  boot	  bezichtigen	  in	  Volendam	  
en	  vroegen	  of	  ze	  konden	  assisteren.	  Dit	  kwam	  prima	  uit	  en	  in	  het	  kader	  van	  de	  samenwerking	  
een	  goed	  idee.	  Terug	  bij	  het	  zeiljacht	  werd	  een	  sleepverbinding	  gemaakt	  en	  de	  fok	  gestreken.	  
Met	  de	  Simac	  als	  "leading	  tug"	  en	  de	  boot	  van	  Lelystad	  als	  "rem"	  werd	  het	  zeiljacht	  onder	  veel	  
toeristisch	  bekijks	  snel	  afgemeerd	  in	  de	  haven	  van	  Volendam.	  Na	  de	  formaliteiten	  keerde	  de	  
Simac	  terug	  	  naar	  station	  en	  meldde	  zich	  terug	  bij	  de	  Kustwacht.


