
Actierapport 2016:

Datum :

Logboek
Melding Mayday 3 man overboord

Melding pager : 0

Soort melding : marifoon, kan 16

Tijd melding : 15.15

Tijd inmelden : 15.15 Tijd uitmelden : 17.15

Omstandigheden

Zicht : goed Golfhoogte : 0,5

Wind snelheid : 3 Windrichting : NW

Positie : 52.35.00 N

Omschrijving : 4 mijl oostelijk t.o.v. het station

Inzet
Reddingsboot Simac Reddingsboot De Beer

Schipper : Louk den Boer Schipper : Frank ten Wolde

Opstappers : Ron Pronk Opstappers : Paul Scheers

: Jim Buisman : Kevin Silven

: 0 : 0

: 0 : 0

 

Postcomm. : 0

Gegevens schip in nood:
Soort schip : Klipper Gewonden: : 3

Opvarenden : 15

Omschrijving inzet
Tijdens de Reddingbotendag kwam de May Day melding via marifoon, direct van de Klipper 

"Niets Bestendig". Drie man overboord, als gevolg van een gebroken bevestiging van het 

kluivernet. een persoon is hierbij onder de klipper terecht gekomen. De Beer lag aan de steiger 

klaar om te vertrekken met donateur, tot de Simac weer terug zou zijn. De Simac was op dat 

moment aan het varen met gasten. Snel de gasten uit laten stappen, en naar het oosten 

gevaren. Halverwege hoorden we via de marifoon dat de personen die overboord waren gegaan 

weer aan boord waren. 2 personen waren vrij snel uit het water opgepikt, de derde persoon 

heeft iets langer in het water gelegen. Eenmaal ter plaatse is Paul overgezet op de Niets 

Bestendig. Hij is direct bij de personen in de kajuit gaan kijken  en trof 3 slachtoffers aan met 

onderkoelingsverschijnselen. Direct daarna kwam de Hayo met een arts aan boord, ook deze is 

overgezet. De slachtoffers zijn ingepakt om op te warmen. Opstappers van de andere 

reddingsboten hebben geholpen de zeilen verder te bergen. De klipper heeft daarna direct koers 

gezet naar Hoorn, waar een ambulance gereed stond. Na controle is een persoon ter observatie 

naar het ziekenhuis gebracht. Nadat Paul weer aan boord van de Beer is gekomen is de Beer 

weer retour station gegaan.  

Reddingsstation Warder
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