
Actierapport nummer: 15
Datum : zaterdag 8 september 2012

Logboek
Melding

Melding pager : Prio 2, vaartuig motorstoring

Soort melding : Kustwacht, VHF 16

Tijd melding : 17:45

Tijd inmelden : 17:45 Tijd uitmelden : 18:20

Omstandigheden

Zicht : Goed

Wind snelheid : 1 Bft. Golfhoogte : 0,2 m.

Positie : 0

Omschrijving : Paard van Marken, Amsterdam kant

Inzet
Reddingsboot Simac Reddingsboot De Beer

Schipper : Ed Doesburg Schipper : 0

Opstappers : Michael Montagne Opstappers : 0

: Pim Bliek : 0

: 0 : 0

: 0 : 0

Postcomm. 0

Gegevens schip in nood:
Soort schip : Gewonden: :

Opvarenden :

Omschrijving inzet

Reddingsstation Zeevang

0

Op het moment van de melding was de Simac reeds op het water in de haven van Volendam 

waar het reddingsstation de beveiliging van de kermis uitvoerde. De kustwacht kreeg een 

melding via de Vhf 16 binnen van het onfortuinlijke motorschip Glow. Een berger (Odin) gaf 

antwoord dat zij gingen kijken. Simac gaf tevens antwoord. Het bleek een soort wedstrijd tussen 

de Simac en de snellere berger. Net voorbij het Paard van Marken wist Odin de Simac rakelings 

af te snijden om eerder bij de Glow te zijn. Door deze handeling lukte dat nipt. Odin was er 

bijzonder op gebrand direct te gaan slepen en de schipper te overtuigen dat ze beter met de 

berger zaken konden doen voordat de schipper met de Simac kon spreken. De schipper van de 

Simac heeft de schipper van de Glow uitgelegd wat het verschil tussen een KNRM reddingboot 

(hulpverlening) en een commerciële berger (sleepdienst) is en dat de keuze aan de Glow is. Na 

wat onsportief geroep van de schipper van de Odin, werd aanvankelijk voor de Simac gekozen. 

Echter de Glow gaf aan liever verder naar Muiderzand gesleept te willen worden en niet naar 

Uitdam of Volendam, wat voor ons reddingsstation buiten “urgente hulpverlening” valt.
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Omschrijving inzet (vervolg)

0

Reddingsstation Zeevang

Wij slepen alleen naar de dichstbijzijnde haven met wat vrijheid in de keuze van de haven. Odin 

heeft de sleepverbinding gelegd en de Simac is retour naar Volendam gegaan om haar 

beveiligingstaak te hervatten.


