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UITZENDING VEILIGHEIDSBERICHTEN.
Het Kustwachtcentrum te Den Helder verzorgt de uitzending van de veiligheidsberichtgeving via de
openbare marifoon (VHF) werkkanalen 23 en 83, op de middengolf (MF) werkfrequentie 3673 kHz en
via de Navtex.
Veiligheidsberichten omvatten navigatieberichten, stormwaarschuwingen, berichten m.b.t.
plaatsbepalingssystemen en ijsberichten.
Werkwijze, aankondiging, uitzendtijden en frequenties voor de veiligheidsberichten zijn als volgt:

VHF:
Stormwaarschuwingen worden direct na ontvangst uitgezonden op de VHF kanalen 23 en 83, na
aankondiging op VHF kanaal 16. Daarna wordt de stormwaarschuwing, na aankondiging op VHF
kanaal 16, iedere 4 uur op de vaste tijd uitgezonden, op de kanalen 23 en 83 tot intrekking of
vernieuwing van de waarschuwing.
De andere veiligheidsberichten zullen, indien nodig, direct na ontvangst worden uitgezonden op de
VHF kanalen 23 en 83, na aankondiging op VHF kanaal 16. Indien er aanleiding toe is (bijvoorbeeld
een zeer belangrijk navigatiebericht) zal nog een aankondiging op VHF DSC kanaal 70 worden
gedaan.
Verder worden deze veiligheidsberichten, na aankondiging op VHF kanaal 16, uitgezonden op de
vaste uitzendtijden op de VHF kanalen 23 en 83.
Vaste uitzendtijden VHF: 03.33, 0733, 11.33, 15.33, 19.33 en 23.33 UTC

MF:
Stormwaarschuwingen worden direct na ontvangst uitgezonden, na aankondiging op MF DSC 2187.5
kHz. Daarna volgt, zonder voorafgaande aankondiging, nog één uitzending op de eerstvolgende vaste
uitzendtijd.
De andere veiligheidsberichten zullen, indien nodig, direct na ontvangst worden uitgezonden op de MF
frequenties 3673 kHz (zender Scheveningen) en 1890 kHz (zender Appingedam), na aankondiging op
MF DSC 2187.5 kHz.
Verder worden deze veiligheidsberichten, zonder voorafgaande aankondiging, uitgezonden op de
vaste uitzendtijden op de MF frequenties 3673 kHz en 1890 kHz.
Vaste uitzendtijden MF: 03.33, 07.33, 11.33, 15.33, 19.33 en 23.33 UTC

NAVTEX:
Stormwaarschuwingen worden direct na ontvangst en éénmaal op de eerstvolgende vaste uitzendtijd
uitgezonden. De andere veiligheidsberichten worden, indien nodig, direct na ontvangst en op vaste
uitzendtijden uitgezonden.
Vaste uitzendtijden NAVTEX: 02.30, 06.30, 10.30, 14.30, 18.30 en 22.30 UTC.

Hiermede is nieuwsbrief nr. 14 vervallen.
nadere informatie kan verkregen worden bij:
KUSTWACHTCENTRUM Den Helder, afd. voorlichting, tel. 0223 – 654913
of op onze internet site: www.kustwacht.nl

