
Actierapport	  nummer: 15
Datum :

Logboek
Melding
Melding	  pager : Zeiljacht	  met	  brand	  in	  motorruimte
Soort	  melding :Marifoon
Tijd	  melding : 16:03
Tijd	  inmelden : 16:03 Tijd	  uitmelden : 18:15
Omstandigheden
Zicht : 50m Golfhoogte : 1,5m
Wind	  snelheid : 5-‐6 Windrichting : NW
Positie : 0
Omschrijving : tussen	  Warder	  en	  Hoorn,	  1	  mijl	  uit	  kust

Inzet
Reddingsboot	  Simac Reddingsboot	  De	  Beer
Schipper : 0 Schipper : Peter	  Korver
Opstappers : 0 Opstappers : Ed	  Doesburg

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

Postcomm. : Ronald	  H.
Gegevens	  schip	  in	  nood:
Soort	  schip : Deplhin	  37	  Zeiljacht Gewonden: : 0
Opvarenden : 3
Omschrijving	  inzet

Reddingsstation	  Zeevang

zaterdag	  14	  september	  2013

0

Wij	  waren	  nog	  met	  de	  afronding	  van	  de	  eerdere	  actie	  in	  de	  haven	  van	  Volendam	  bezig	  toen	  de	  
volgende	  melding	  binnenkwam.	  Zeiljacht	  Bequia	  van	  37	  voet,	  met	  3	  opvarenden,	  	  had	  brand	  in	  
de	  motorruimte	  en	  had	  assistentie	  nodig	  om	  de	  haven	  van	  Hoorn	  binnen	  te	  lopen.	  We	  troffen	  
het	  jacht	  al	  vrij	  snel	  aan.	  De	  Bequia	  was	  nog	  in	  volle	  zeilen	  en	  had	  nog	  een	  stukje	  voor	  de	  boeg	  
richting	  Hoorn.	  Besloten	  is	  om	  het	  jacht	  door	  te	  laten	  varen	  tot	  we	  in	  de	  buurt	  van	  het	  
havenhoofd	  kwamen	  waarna	  we	  alvast	  assistentie	  hebben	  gevraagd	  om	  als	  stopper	  te	  dienen	  
bij	  het	  slepen.	  Michael	  stapte	  over	  en	  kon	  de	  sleeplijn	  vrij	  gemakkelijk	  aanbrengen.	  De	  Hayo	  en	  
de	  Rolf	  van	  Reddingsbrigade	  Hoorn	  melde	  zich	  op	  de	  marifoon	  om	  te	  assisteren.	  De	  Hayo	  werd	  
de	  stopper	  achter	  het	  jacht	  en	  de	  Rolf	  ging	  het	  sleepgezelschap	  vooruit	  om	  de	  doortocht	  veilig	  
te	  stellen.	  In	  de	  oude	  haven	  van	  Hoorn	  had	  de	  bemanning	  van	  de	  Rolf	  de	  draaibrug	  geopende	  
zodat	  de	  Bequia	  door	  kon	  naar	  een	  box.	  Fantatische	  samenwerking	  met	  beide	  reddingsdiensten	  
zoals	  gebruikelijk.	  Na	  de	  formele	  afhandelingen	  in	  de	  haven	  van	  Hoorn	  konden	  alle	  boten	  
retour	  naar	  het	  station.	  Een	  zware	  maar	  een	  geslaagde	  dag	  voor	  alle	  reddingsstations.	  	  


