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Submission Date

2017-06-24 08:14:39

Melding:

Prio 1, Zwemmer vermist

Soort melding

Via Marifoon

Datum

22-06-2017

Tijdstip Alarm

22:30

Tijdstip Inmelden

22:40

Tijdstip Uitmelden

0:10

Positie:

Gouwzee en lijn paard van marken - Block van Kuffler

Zicht

Goed

Wind Snelheid

4-5

Wind Richting

west tot zuidwest

Golfhoogte

40cm

Boot 1

De Beer

Schipper

Michael

Opstapper 1

Glenn

Opstapper 2

Rene

Opstapper 3

Ronald

Boot 2

Simac

Schipper

Ed

Opstapper1

Edwin

Opstapper 2

Frans

Opstapper 3

Kenny

Soort schip

2 kano's

Naam schip

geen naam bekend

Lengte schip

onbekend

Aantal opvarenden

2

Aantal Gewonden

0

Verslag Inzet

Na onze reguliere oefenavond hoorden wij via de marifoon een alarmering voor knrm Marken, Een
politie patroulle had langs de dijk Monnickendam/Marken een auto aangetroffen met een kano
imperialop het dak, gezien het tijdstip en het slechte weer van de afgelopen middag vertrouwden de
agenten het niet en hadden alarm geslagen. omdat het al donker begon te worden en een kano slecht
zichtbaar is hebben wij direct contact gelegd met de kustwacht en gevraagd of er assistentie nodig
was, de kustwacht vond dat een erg goed idee, en heeft direct ook onze 2 boten gealarmeerd. na het
uitvaren hebben we contact gezocht met Reddingboot Frans Verkade van station Marken, van hen
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kregen wij de opdracht om aan de zuidzijde van de bukdijk op de gouwzee vanaf de kant van
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kregen wij de opdracht om aan de zuidzijde van de bukdijk op de gouwzee vanaf de kant van
Volendam richting marken te zoeken met de Beer, en langs de westkant van Volendam richting
Monnickendam met de Simac. de Frans Verkade en de Hendrik Jacob van station marken zochten
vanaf Monnickendam in noordelijke richting. Ondertussen werd de actie opgeschaald en werden ook
de stations van Lelystad en Huizen gealarmeerd en een Sar-helikopter om van bovenaf goed te
kunnen zoeken. Na enige tijd zoeken meldde de vuurtoren wachter van het paard van Marken dat hij
die middag tussen 1500 en 1600 uur 2 kanoers had gezien welke van uit de richting Uitdam
onderweg waren naar Block van Kuffler, omdat dit zou kunnen kloppen met de plaats waar de auto
geparkeerd stond, is het zoekgebied verlegd van de Gouwzee naar de lijn Paard van Marken - Block
van Kuffler, Met de Hendrik Jacob, de Simac en de Beer op lijn richting de OVD boei gaan varen, na
ongeveer 2 mijl kregen wij de melding dat de kanoers in goede gezondheid waren aangertoffen op
Eiland 't Hoofd voor muiden. de mannen waren zich van geen kwaad bewust. de deelnemende
eenheden werden bedankt, en waren allen rond middernacht weer op de respectievelijke stations.
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