
Actierapport	  2015:
Datum :

Logboek
Melding
Melding	  pager : Tijdens	  Delta	  Lloyd	  Regatta
Soort	  melding : zichtmelding
Tijd	  melding : 14:00
Tijd	  inmelden : nvt Tijd	  uitmelden : nvt
Omstandigheden
Zicht : goed Golfhoogte : 1	  m.
Wind	  snelheid : 5-‐6	  Bft. Windrichting : ZW
Positie : 0
Omschrijving : Ijsselmeer	  nabij	  Medemblik

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

:Michael	  Montagne : 0
: 0 : 0
: 0 : 0

Postcomm. : 0
Gegevens	  schip	  in	  nood:
Soort	  schip : surfplank Gewonden: : 1
Opvarenden : 1
Omschrijving	  inzet

Reddingsstation	  Zeevang
28-‐mei

donderdag	  28	  mei	  15

0

Een	  vrouwelijke	  deelnemer	  in	  de	  rsx	  (	  surfklasse	  )	  gaat	  bij	  het	  over	  de	  finish	  varen	  onderuit.	  Bij	  
het	  pakken	  van	  haar	  zeil,	  klapt	  deze	  door	  de	  harde	  wind	  ineens	  over	  haar	  plank.	  Ze	  kreeg	  de	  
mast	  met	  een	  harde	  klap	  op	  haar	  achterhoofd.	  Ze	  bleef	  liggen	  in	  haar	  zeil,	  waarschijnlijk	  was	  ze	  
toen	  even	  buiten	  westen.	  Een	  begeleidingsboot	  ging	  erop	  af	  ,	  wij	  voeren	  ook	  naar	  haar	  toe.	  
Langszij	  gekomen	  bij	  de	  begeleidingsboot	  ,	  zien	  we	  het	  slachtoffer	  bewegen	  en	  wordt	  door	  een	  
Engelse	  meneer	  aan	  boord	  getrokken	  van	  de	  rib.	  Ik	  heb	  Ron	  over	  laten	  stappen	  ,	  Michael	  en	  ik	  
hebben	  de	  Simac	  vastgemaakt	  aan	  de	  rib	  om	  een	  stabieler	  platform	  te	  krijgen.	  Het	  slachtoffer	  
werd	  aan	  de	  Simac	  over	  gegeven.	  Ik	  heb	  het	  slachtoffer	  voorzichtig	  neergezet	  tegen	  mijzelf	  aan	  
en	  het	  hoofd	  ondersteund.	  Door	  het	  aandringen	  van	  de	  coach	  van	  het	  slachtoffer	  zijn	  we	  
meteen	  richting	  het	  Regatta	  center	  gevaren.	  Onderwijl	  heb	  ik	  aan	  het	  slachtoffer	  gevraagd	  of	  
ze	  uitval	  van	  benen	  of	  armen	  had	  en/of	  pijn.	  Ze	  had	  het	  alleen	  over	  haar	  pijnlijke	  achterhoofd.	  
Het	  was	  voor	  de	  stuurman	  lastig	  om	  het	  goede	  ritme	  in	  de	  hoge	  golven	  te	  varen.	  Door	  middel	  
van	  slagen	  tegen	  de	  wind	  in	  zijn	  we	  in	  de	  haven	  aangekomen	  bij	  de	  Walvis-‐steiger.	  Een	  Engelse	  
arts	  kwam	  aan	  boord	  die	  ook	  de	  nodige	  controles	  uitvoerde.	  De	  ambulance	  was	  onderweg	  (ETA	  
15	  min	  ).	  
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Omschrijving	  inzet	  (vervolg)
Samen	  met	  de	  dame	  van	  de	  Walvis	  de	  nekkraag	  en	  een	  rugplank	  geplaatst.	  Zodra	  de	  
ambulance	  ter	  plaatse	  was,	  is	  het	  slachtoffer	  op	  een	  plank	  vast	  gezet	  en	  uit	  de	  boot	  getild	  en	  op	  
de	  brancard	  gelegd.	  Na	  onderzoek	  in	  de	  ambulance	  is	  het	  slachtoffer	  voor	  onderzoek	  
meegenomen	  naar	  het	  Westfries	  Gasthuis.	  De	  volgende	  dag	  hoorden	  we	  dat	  het	  slachtoffer	  
een	  grote	  bult	  op	  haar	  achterhoofd	  had	  en	  een	  breukje	  in	  een	  nekwervel.	  Na	  een	  kop	  koffie	  zijn	  
we	  weer	  het	  water	  op	  gegaan	  voor	  verdere	  SAR	  ondersteuning	  bij	  de	  Delta-‐loyd	  Regatta.	  
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