
Actierapport nummer: 4
Datum : zondag 15 april 2012

Logboek
Melding

Melding pager : PanPan opvarende onwel

Soort melding : VHF kan. 16

Tijd melding : 14:45

Tijd inmelden : n.v.t. Tijd uitmelden : n.v.t.

Omstandigheden

Zicht : 0 Golfhoogte : 1,5 – 2 m.

Wind snelheid : 6 - 7 Bft. Windrichting :  NNO

Positie : 0

Omschrijving : Markermeer omgeving sport-F boei

Inzet
Reddingsboot Simac Reddingsboot De Beer

Schipper : Carel Talsma Schipper : 0

Opstappers : Frans Langkemper Opstappers : 0

: Bert Hendriksz : 0

: Michael Montagne : 0

: 0 : 0

Postcomm. geen

Gegevens schip in nood:
Soort schip : Jacht Gewonden: : 0

Opvarenden : 0

Omschrijving inzet

Reddingsstation Zeevang

0

Doordat er een beduidend steviger wind stond dan zaterdag, waren de grote schepen een stuk 

sneller terug in de haven dan de eerste wedstrijddag. Omdat er tot nu toe nog helemaal geen 

gemelde incidenten hadden plaatsgevonden tijdens de pieperrace, besloten wij om een kijkje te 

gaan nemen bij de kleine schepen. Onderweg daar naar toe, kwam er een Mayday van een schip 

bij Lelystad haven die een verstopt oliefilter had. Hierdoor viel de motor stil en dreigde het schip 

op de dijk te lopen. Deze oproep werd door de Hendrik Jacob samen met de Blizzard 

afgehandeld. De Frans Verkade was reeds onderweg naar een melding die op de pieper was 

binnengekomen, waar ook de Thor naar onderweg was gegaan. In de herrie die op kanaal 16 

ontstond, kwam er ook nog een Panpan binnen. Deze werd door de kustwacht niet opgemerkt 

maar wel door de Blizzard en door ons. De schipper van dit jacht kon nog net vertellen dat hij 

onderweg was naar Volendam. De Blizzard attendeerde de kustwacht hier op, en in een moment 

van rust wisten wij contact te leggen met Den Helder Rescue. Omdat wij net voorbij de Bukdijk 

lagen hadden wij goed zicht over het Markermeer en was het schip (de Idefix) snel gelokaliseerd.
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Omschrijving inzet (vervolg)

0

Reddingsstation Zeevang

Een passagier, man 58 jaar was onwel geworden. Frans is overgestapt op het jacht. De man 

voelde zich slap en draaide met zijn ogen. Hij is even buiten kennis geweest. Zijn ademhaling was 

stabiel maar zijn gezicht was redelijk blauw de man voelde niet overmatig warm of koud aan. 

Voor de zekerheid hebben wij een ambulance gealarmeerd en naar de Marina haven van 

Volendam laten komen. Wij hebben de man overigens aan boord van het jacht gelaten omdat hij 

zichzelf te slap voelde om over te stappen, en wij het risico van te water vallen te groot vonden 

ivm de golfslag. Na onze ETA doorgegeven te hebben aan Den Helder Rescue zijn we gezamenlijk 

naar de Marina haven gevaren, waar wij het laatste stukje vooruit zijn gegaan om de ambulance 

op te vangen en ruimte te maken om de Idefix aan te kunnen laten meren. De man is zelf van 

boord gestapt en naar de brancard gelopen. Hij is wel voor onderzoek naar het Boven-ij 

Ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Er is ons nog wel gemeld dat het vooralsnog niet op 

hartproblemen leek. Nadat wij met de Schipper van de Idefix en de mensen van de helling in de 

Marina haven gegevens hebben uitgewisseld, zijn wij terug gevaren naar de oude haven van 

Volendam, waar wij om circa 16:00 uur aan kwamen om afscheid te kunnen nemen van de 

organisatie van de Pieperrace. Al met al een enerverende dag. 


