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Onnodige inzet reddingseenheden.
Sedert jaren wordt de Nederlandse Kustwacht geconfronteerd met een onveranderd hoog aantal
valse of onnodige noodmeldingen.
Zolang het tegendeel niet aangetoond kan worden, moet elke melding als echt worden behandeld.
De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij en de helikopters van de Koninklijke Marine
moeten voor deze meldingen heel wat keren vergeefs uitrukken.
Jaarlijks ontvangt het Kustwachtcentrum honderden noodoproepen via DSC, Inmarsat and EPIRB.
Meer dan 90% van deze oproepen zijn onbedoeld.
In een aantal gevallen, als duidelijk blijkt dat er onzorgvuldig of bewust verkeerd is gehandeld, wordt
door het kustwachtcentrum aangifte bij de politie gedaan. Hierop kan proces verbaal worden
opgemaakt en eventueel een boete worden opgelegd.
Het is voor het Kustwachtcentrum van het grootste belang, wanneer er een noodmelding ontvangen
wordt, om contact te maken met het betreffende schip om verdere belangrijke informatie te verkrijgen.
Indien er een noodmelding is uitgezonden, zorg dan dat u via de radio bereikbaar bent, of licht
onmiddellijk het Kustwachtcentrum in op VHF kanaal 16 als het een onbedoelde melding betreft.
Reeds gealarmeerde reddingseenheden kunnen dan gelijk terug geroepen worden, zodat zij gereed
blijven om voor echte noodsituaties uit te rukken.
VOORKOM DAT REDDINGBOTEN EN/OF HELIKOPTERS VOOR NIETS MOETEN UITRUKKEN.
Ga altijd goed voorbereid het water op:












Zorg voor goede (bijgewerkte) zeekaarten.
Zorg dat radio- en navigatieapparatuur naar behoren werken.
Laat alleen gekwalificeerd personeel de radioapparatuur aan boord bedienen.
Zorg voor voldoende noodsignalen aan boord (vuurpijlen).
Zorg voor voldoende reddingmiddelen aan boord (reddingvlot, reddingvesten in de juiste maten,
lijflijn, etc.).
Vertrouw voor nood-, spoed- en veiligheidsverkeer niet op de mobiele telefoon (GSM).
Houd uw schip in goede conditie
Zorg dat er voldoende brandstof aan boord is.
Volg de weerberichten en de veiligheidsberichten (navigatieberichten, stormwaarschuwingen, etc.).
Maak van thuisblijvers geen spoorzoekers. Zorg er voor dat de juiste informatie over schip en
bemanning is op te vragen bij familie of relaties.
Zorg dat radio roepnaam en MMSI nummer bij de radio apparatuur vermeld staan

Hiermede vervalt nieuwsbrief 31.

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

