
 

Actierapport 12 
Logboek 

 
Melding pager :Prio 1, Man overboord  
Datum  :16-09-2011 
Tijd melding :15:30 
Tijd inmelden :15:42  
Tijd ter plaatse :15:59    
Tijd uitmelden :17:45 
Soort melding :Kustwachtcentrum, Prio 1 
Wind snelheid :4 bft 
Golf hoogte :0.4-0.5 m 
Positie: 100 m west vanaf boei MO10  

 
Inzet bemanning reddingsstation 
Reddingboot De Beer Reddingboot Simac 
Schipper : Louk den Boer Schipper : Ron Pronk   
Opstapper : Gerard de Ruiter Opstapper :  Peter Korver 
Opstapper : Marco Ossebaar Opstapper :  Ed Doesburg 
Opstapper :  Opstapper :   
Opstapper ;  Opstapper :   
 
Postcommandant: geen 
 
 

Gegevens incident: 
Vaartuig :  Zeiljacht ongeveer 32 voet 
Roepnaam :   
Thuishaven :  
Opvarenden :  2 volwassenen 
Aard incident : schipper overboord  
Bijzonderheden :  man in golven Gouwzee verdwenen 
 
 

Omschrijving inzet: 
Rond 15.30 vandaag werd ons station gepiept met een prio- 1 melding. Op de Gouwzee nabij 
Monnickendam  was een persoon overboord gevallen vanaf een zeilboot. 
Reddingsstation Marken was als eerste ter plaatse en de Frans Verkade werd op verzoek van het 
Kustwachtcentrum OSC. De Beer met Louk, Gerard en Marco aanboord waren ook snel ter plaatse en 
De Beer werd op verzoek van de OSC gebruikt als duikplatform om met brandweer duikers te zoeken 
naar het slachtoffer. De Simac met Ed, Peter en Ron aanboord arriveerde een 30 minuten later, 
nagenoeg gelijk met de P 87, 2 Sar Helikopters en de Mantelmeeuw van Wijdenes. De Simac werd 
verzocht om samen met de Hendrik Jacob te dreggen. Van de Frans Verkade kregen we 2 dreggen 
aan boord waar we parallel met de Hendrik Jacop een bredere baan konden afdreggen. Het dreggen 
werd bemoeilijkt door het vele zeegras wat aan de dreggen bleef zitten. Het zoeken naar een spelt in 
een hooiberg was begonnen. De laatste melding die bekend was waar het slachtoffer overboord was 
gevallen, zou een 100 meter van de MO-10 boei zijn. Wij besloten om richting die boei te dreggen. 
Wat eens in de 100 jaar gebeurt gebeurde vandaag. De dreg van Peter bleef ergens achter hangen 
en kwam naar boven met het slachtoffer. Snel werd het slachtoffer beet gepakt om weg zinken te 
voorkomen. Het reddingsnet werd gebruikt om het slachtoffer, een man van ongeveer 50-55 jaar, aan 
boord te rollen. De Hendrik Jacob kwam langszij de Simac om te assisteren. Het slachtoffer werd op 
het voordek van de Simac neergelegd waar Ed meteen begon met reanimeren en werd afgelost door 
Ron en een opstapper van de Hendrik Jacob. Mond op mond beademing werd door Ron gedaan met 
een masker van de Hendrik Jacob. Om het slachtoffer zo snel mogelijk naar de gereed staande 
Ambulance en Traumateam aan de  wal te brengen, werd de motor gestart. Echter de los geraakte 
zeilbroek van het slachtoffer was onder het startstuk gekomen en in de schroef geraakt. De Frans 
Verkade sleepte de Simac snel naar de Zeilhoek waar het slachtoffer werd overgedragen aan het 
Ambulance personeel. Daar werd ook geconstateerd dat het slachtoffer was overleden. 



 

Na enige formaliteiten met de KLPD werden wij door Marken uitgenodigd om op hun station een kop 
koffie te drinken en even bij te praten. Op station Marken waren getrainde trauma nazorg leden 
aanwezig. Een ieder van ons heeft een goed gevoel bij deze actie ondanks dat het slachtoffer is 
overleden. Voor de nabestaanden van het slachtoffer is het een troost dat het slachtoffer zo snel is 
gevonden en in “gave toestand” is geborgen zodat de familie in alle rust afscheid kan nemen. 
Ongeveer 17:30 zijn beide boten retour station gegaan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


