Actie Rapport Reddingsstation Warder
Submission Date

2017-11-14 12:10:41

Melding:

Prio 1, jacht in problemen

Soort melding

Pager Kustwacht

Datum

13-11-2017

Tijdstip Alarm

20:20

Tijdstip Inmelden

20:40

Tijdstip Uitmelden

23:00

Positie:

Niet bekend

Zicht

Goed, >10 km

Wind Snelheid

Bft 2 -3

Wind Richting

NW

Golfhoogte

0.2

Boot 1

Simac

Schipper

Frans

Opstapper 1

Ron

Opstapper 2

Gerard

Opstapper 3

Ronald

Boot 2

de Beer

Schipper

Louk

Opstapper1

Franz

Soort schip

Niet bekend

Naam schip

Niet bekend

Lengte schip

Niet bekend

Aantal opvarenden

Niet bekend

Aantal Gewonden

Niet bekend

Verslag Inzet

Station Warder werd gealarmeerd door KWC i.v.m. een Mayday melding van een
onbekend vaartuig waarvan de positie niet bekend is. Zowel de reddingstations
aan het IJsselmeer als het Markermeer werden gealarmeerd. Er werd met 14
eenheden gezocht. Na in melden bij KWC werden wij verzocht contact op te
nemen op VHF 67 met de On-scene Coördinator "Frans Verkade" van station
Marken. Wij werden verzocht een zoekslag te maken vanaf Warder naar de "sport
G" boei. Daar aangekomen werden we verzocht daar te wachten tot de eenheden
van Hoorn, Wijdenes, Warder en Marken ook op locatie "Sport G “waren
aangekomen. De Beer en de Gooier werden verzocht een zoekslag te maken
richting Oosterleek en de overige eenheden werden verzocht in linie parallel aan
elkaar met een grondkoers van 290 graden en een snelheid van 20 knopen
richting Hoorn te varen. Nabij de dijk bij Hoorn werden door dezelfde eenheden,
met hetzelfde patroon, een zoekslag met een grondkoers van 150 graden en een
snelheid van 20 knopen richting Marken gevaren. Van KWC kreeg de on-scene
coördinator het verzoek de zoekactie te beëindigen aan het einde van de
zoekslag. Na het beëindigen van de zoekslag werden alle deelnemende eenheden
bij de Frans Verkade geroepen voor een debriefing. Alle eenheden waren tevreden
zoals de actie verlopen is. Alle eenheden gingen hierna retour station. Het
betreffende jacht is niet aangetroffen.

