
Actierapport	  nummer: 9
Datum :

Logboek
Melding
Melding	  pager : Slachtoffer	  gevallen	  van	  de	  dijk	  haven	  Volendam	  
Soort	  melding : zichtmelding
Tijd	  melding : 22:30
Tijd	  inmelden : 22.30 Tijd	  uitmelden : 23:30
Omstandigheden
Zicht : goed Golfhoogte : 0
Wind	  snelheid : 2	  bft. Windrichting : ZW
Positie : 0
Omschrijving : Oude	  haven	  Volendam

Inzet
Reddingsboot	  Simac Reddingsboot	  De	  Beer
Schipper : Franz	  Walch Schipper : 0
Opstappers : Edwin	  Arzoni Opstappers : 0

:Marco	  Ossenbaar : 0
: 0 : 0
: 0 : 0

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

Reddingsstation	  Zeevang

zaterdag	  7	  september	  2013
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De	  Simac	  was	  aanwezig	  in	  Volendam	  	  ter	  ondersteuning	  van	  de	  Politie/	  EHBO	  i.v.m.	  de	  jaarlijkse	  
kermis.	  We	  waren	  net	  terug	  bij	  de	  aanlegplaats	  in	  de	  oude	  haven	  toen	  er	  een	  melding	  kwam	  
van	  een	  ongeval	  vlak	  bij	  onze	  aanlegplaats.	  Er	  was	  een	  mevrouw	  van	  plus-‐minus	  60	  jaar	  oud	  
gevallen	  vanaf	  bovenkant	  dijk	  naar	  beneden	  op	  het	  aldaar	  gelegen	  plaveisel.	  Mevrouw	  was	  met	  
haar	  hoofd	  vooruit	  neergekomen	  en	  had	  daarbij	  een	  	  behoorlijke	  wond	  opgelopen.	  Het	  
slachtoffer	  was	  buiten	  bewustzijn	  geraakt.	  De	  bemanningsleden	  waren	  in	  4	  stappen	  bij	  het	  
slachtoffer	  om	  hulp	  te	  verlenen.	  Marco	  wist	  op	  het	  slachtoffer	  in	  te	  praten	  ,	  ze	  kwam	  weer	  bij	  .	  
Ze	  was	  zeer	  van	  de	  kaart	  geraakt.	  Een	  EHBO-‐ster,	  die	  op	  de	  dijk	  liep	  te	  surveilleren,	  kwam	  er	  
ook	  bij.	  
In	  overleg	  met	  de	  EHBO	  werd	  besloten	  om	  het	  slachtoffer	  in	  onze	  brancard	  te	  verplaatsen	  en	  te	  
transporteren	  naar	  de	  verderop	  gelegen	  Marina-‐haven,	  waar	  de	  ambulance	  sneller	  en	  
gemakkelijker	  kon	  komen	  .	  Door	  de	  drukte	  op	  dijk	  is	  er	  bijna	  geen	  doorkomen	  aan	  voor	  een	  
ambulance.	  Het	  slachtoffer	  was	  stabiel	  genoeg	  bevonden	  om	  deze	  actie	  te	  ondernemen.	  
Met	  vereende	  krachten	  werd	  mevrouw	  op	  de	  boot	  gebracht	  en	  snel	  naar	  de	  Marina	  gebracht	  
waar	  de	  ambulance	  ook	  ter	  plaatse	  kwam.	  
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Omschrijving	  inzet	  (vervolg)
Bij	  onderzoek	  door	  het	  ambulance	  team	  is	  ook	  geconstateerd	  dat	  het	  slachtoffer	  een	  zere	  
schouder	  had.	  Overdracht	  gedaan	  aan	  het	  ambulance	  team	  en	  retour	  naar	  de	  oude	  haven	  van	  
Volendam	  waar	  we	  nog	  een	  paar	  uurtjes	  hebben	  genoten	  van	  het	  uitgaanspubliek	  die	  de	  meest	  
rare	  capriolen	  uithalen	  om	  op	  en	  af	  de	  dijk	  te	  lopen.	  Er	  zijn	  toch	  trappen	  genoeg	  op	  de	  de	  dijk	  
in	  de	  oude	  gezellige	  haven	  van	  Volendam.
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