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Logboek
Melding
Melding	  pager : Prio	  1,	  Vaartuig	  maakt	  water
Soort	  melding : Kustwacht,	  pager
Tijd	  melding : 12:26
Tijd	  inmelden : 12:36 Tijd	  uitmelden : 13:45
Omstandigheden
Zicht : goed Golfhoogte : 1,5	  m.
Wind	  snelheid : 7	  Bft. Windrichting : O	  -‐ZO
Positie : 0
Omschrijving : voor	  de	  kust	  van	  Schardam

Inzet
Reddingsboot	  Simac Reddingsboot	  De	  Beer
Schipper : Frank	  ten	  Wolde Schipper : 0
Opstappers :Michael	  Montagne Opstappers : 0

:Marco	  Ossenbaar : 0
: 0 : 0
: 0 : 0

Postcomm. : Frans	  Langkemper
Gegevens	  schip	  in	  nood:
Soort	  schip : zeiljacht Gewonden: : geen
Opvarenden : onbekend
Omschrijving	  inzet

Reddingsstation	  Zeevang

zondag	  29	  september	  2013

0

In	  vrij	  onstuimig	  weer	  is	  de	  Simac	  uitgevaren.	  Bij	  nader	  contact	  met	  de	  Kustwacht	  bleek	  dat	  de	  
Loki	  gemeld	  had	  dat	  de	  situatie	  aardig	  onder	  controle	  was.	  Ondanks	  dat	  is	  de	  Simac	  toch	  ter	  
plaatse	  gegaan,	  om	  de	  situatie	  zelf	  te	  beoordelen.	  Eenmaal	  terplaatse	  bleek	  de	  Loki	  het	  
zeiljacht	  al	  op	  sleep	  te	  hebben,	  en	  was	  er	  een	  pomp	  aan	  het	  draaien.	  Ook	  de	  Hayo	  was	  ter	  
plaatse.	  Op	  dat	  moment	  viel	  er	  een	  man	  overboord	  van	  de	  Odin,	  toch	  een	  riskante	  situatie,	  op	  
maar	  enkele	  meters	  van	  het	  slingerend	  zeilschip,	  en	  met	  maar	  1	  bemanningslid	  over	  op	  de	  
Odin.	  Maar	  de	  Odin	  bleek	  zelf	  snel	  in	  staat	  om	  de	  persoon	  weer	  aan	  boord	  te	  krijgen.	  De	  Simac	  
heeft	  nog	  aangeboden	  om	  te	  assisteren	  met	  onze	  pomp,	  maar	  dat	  bleek	  niet	  nodig	  te	  zijn.	  
Nadat	  we	  met	  de	  Hayo	  hadden	  afgesproken	  dat	  zij	  stand-‐by	  zouden	  blijven	  richting	  de	  haven	  
van	  Hoorn	  is	  de	  Simac	  retour	  station	  gegaan.	  
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