
Actierapport	  nummer: 19
Datum :

Logboek
Melding
Melding	  pager : Prio	  1,	  Vuurpijl	  waargenomen.
Soort	  melding : Kustwacht,	  pager
Tijd	  melding : 13:13
Tijd	  inmelden : 13:25 Tijd	  uitmelden : 18:00
Omstandigheden
Zicht :matig Golfhoogte : 0,5	  m.
Wind	  snelheid : 5-‐6	  Bft. Windrichting : NW
Positie : 0
Omschrijving : Nabij	  Warder

Inzet
Reddingsboot	  Simac Reddingsboot	  De	  Beer
Schipper : Ron	  Pronk Schipper : 0
Opstappers : Frans	  Langkemper Opstappers : 0

: Gerad	  de	  Ruiter : 0
: 0 : 0
: 0 : 0

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

Reddingsstation	  Zeevang

zaterdag	  14	  september	  2013

0

Het	  rondje	  Pampus	  was	  aan	  de	  gang	  met	  een	  stevige	  Noordwesten	  wind	  op	  dat	  moment	  een	  
windkracht	  6	  –	  7	  bft.	  De	  catamarans	  waren	  gestart	  bij	  Pampus	  met	  een	  zuidwestelijke	  wind	  en	  
moesten	  via	  een	  boei	  bij	  Edam	  naar	  Hoorn	  varen	  en	  daar	  vandaan	  retour	  Pampus.	  De	  
kustwacht	  werd	  gealarmeerd	  door	  ons	  station,	  met	  de	  mededeling	  dat	  de	  piepers	  geactiveerd	  
moesten	  worden	  voor	  alle	  stations	  nabij	  het	  Hoornse	  Hop.	  Het	  KWC	  liet	  de	  piepers	  afgaan	  voor	  
station	  Zeevang,	  Wijdenes,	  de	  jongens	  van	  Hoorn	  en	  later	  ook	  de	  boten	  van	  Marken	  en	  de	  
Randmeren.	  De	  volgende	  actie:	  Op	  naar	  Cat	  nummer	  5.	  We	  vaarde	  richting	  de	  volgende	  
catamaran	  en	  probeerde	  eerst	  aan	  de	  achterzijde	  te	  kijken	  of	  er	  2	  man	  op	  de	  drijver	  stonden.	  
Tot	  onze	  schrik	  stond	  daar	  allen	  een	  jonge	  dame.	  We	  zijn	  meteen	  gaan	  zoeken	  tegen	  de	  wind	  in	  
om	  het	  tweede	  bemanningslid	  te	  vinden.	  Al	  vrij	  snel	  werd	  de	  man	  gevonden	  al	  was	  dat	  wel	  
moeilijk	  met	  zijn	  donkere	  kleding	  aan.	  Dat	  zie	  je	  niet	  zo	  snel	  in	  het	  donkere	  woelige	  water.	  De	  
persoon	  opgepakt	  en	  aan	  boord	  gezet	  bij	  de	  jonge	  dame.	  De	  catamaran	  overeind	  gezet	  die	  
vervolgens	  voorzichtig	  terug	  ging	  naar	  Pampus.


