
Actierapport	  nummer: 21
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.	  	  Na	  de	  laatste	  actie	  werden	  wij	  via	  kustwacht	  Centrum	  op	  de	  hoogte	  gebracht	  dat	  
de	  Beer	  onze	  hulp	  nodig	  had	  bij	  een	  sleep	  van	  een	  zeilschip	  die	  brand	  aan	  boord	  had	  gehad	  in	  
de	  motor	  ruimte.	  Vanaf	  de	  P	  1	  boei	  naar	  Hoorn	  is	  een	  behoorlijke	  afstand.	  In	  de	  haven	  van	  
Hoorn	  aangekomen	  waren	  de	  jongens	  van	  de	  Hayo	  de	  Beer	  al	  aan	  het	  helpen.	  Prettig	  als	  je	  
elkaar	  helpt	  met	  een	  actie.	  Plusminus	  18.00	  waren	  de	  boten	  terug	  op	  het	  station.	  Meteen	  de	  
boten	  klaar	  gemaakt	  voor	  een	  volgende	  actie.	  


