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TIPS VOOR DE RECREATIEVAART

Jaarlijks ontvangt het Kustwachtcentrum ca. 1600 aanvragen voor hulp in ons verantwoordelijkheidsgebied (Noordzee, Waddenzee, IJsselmeer, Markermeer, Randmeren en de Zeeuwse en Zuid Hollandse
Stromen). 75% daarvan betreft de recreatievaart. Gezien de veelheid aan hulpaanvragen gedurende het
zomerseizoen is dit onze drukste periode. Regelmatig ervaren wij dat men onvoldoende voorbereid het
water op gaat. Een aantal tips:
-

-

-

-

-
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Zorg dat u middelen bij u hebt om alarm te slaan (flares, vuurpijlen, handheld VHF, etc.). Bij twee
zoekacties op het Markermeer (2014) bleek dat men die niet had. Wij kwamen bij toeval op het
spoor van de vermissingen, waardoor de vermiste personen al enige uren in het water lagen
voor de zoekactie kon worden opgestart.
Misbruik deze middelen niet. Schiet geen flares af ter verhoging van de feestvreugde.
Zet met watervaste viltstift een 06 nummer en een naam op uw spullen of bestel de gratis ‘Be
traceable’ sticker bij de KNRM. Regelmatig worden onbemande spullen aangetroffen. Als we die
informatie hebben, vergemakkelijkt dat de zoekactie, want wij gaan er vanuit dat bij elke
surfplank, catamaran of jacht minimaal een persoon hoort en er wordt dus meteen gealarmeerd
bij het aantreffen van onbemande spullen.
Als bij een vermissing de betrokken persoon weer opduikt, meldt dat dan ook bij het
Kustwachtcentrum. Hoe vaak hebben wij al gezocht naar personen die al lang en breed aan de
koffie zaten!
Zorg voor goede kleding en beschermende kleding (wetsuites, goedgekeurde reddingvesten,
etc.) in opvallende kleuren en in de juiste maten. Beide vermiste personen op het Markermeer
droegen zwarte pakken en vesten en dat bemoeilijkte de zoekactie, zeker als het donker wordt.
Trek kinderen geen reddingvest aan die bestemd is voor een volwassene. Ze lopen grote kans er
uit te drijven.
Als u gaat varen of surfen, informeer achterblijvers over uw plannen, zodat een alarmering niet
langer uitblijft dan noodzakelijk is. Laat een beschrijving van uw varende middelen bij hen
achter. Maak van thuisblijvers geen spoorzoekers.
Zorg als (kite)surfer of catamaranzeiler voor een buddy en hou elkaar in de gaten.
Bel bij een vermissing of incident direct naar het Kustwachtcentrum Den Helder (Alarm nummer
0900 0111 (lokaal tarief) of bij niet dringende gevallen 0223 542300). Dit zijn 24-uurs nummers.
Of roep direct op VHF kanaal 16. 112 bellen kan ook, maar realiseer u dat dat een stap extra is. U
doet eerst daar uw hele verhaal en als het om een water incident gaat neemt de 112-centrale
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contact op met het Kustwachtcentrum en moet daar weer het hele verhaal doorgeven. De 112centrale doet met een watermelding zelf niets. Dit kost tijd en die is kostbaar. Bovendien heeft
het Kustwachtcentrum informatie over middelen die op zo’n moment al op het water of in de
lucht zijn, hetzij voor oefening, hetzij voor reguliere vaarten en/of vluchten. Die kunnen direct
naar een plaats incident gestuurd worden.
Het Kustwachtcentrum is permanent bezet door een wachtploeg van 5 personen. De maritieme
noodfrequenties (VHF kanaal 16, DSC-VHF kanaal 70 en DSC-MF 2187.5 kHz) worden permanent
bewaakt. Zij beschikken continue over de middelen van de KNRM, Defensie, Kustwacht en
andere hulpverleners. Het Kustwachtcentrum alarmeert de eenheden, coördineert elke
zoekactie en beschikt over software voor het maken van zoekgebieden.
Zonder marifoon redt u het niet. Dat is het beste middel om contact met de wal te zoeken. Er is
niets op tegen om als extra een mobiele telefoon mee te nemen, maar:
* Dekking op zee wordt niet gegarandeerd;
* Niemand in uw omgeving hoort u;
* De batterij kan leeg raken;
* Het Kustwachtcentrum en de reddingeenheden kunnen een mobiele telefoon niet peilen;
Beluister de weerberichten en navigatieberichten voor u het water op gaat.
Zorg voor goede en up-to-date zeekaarten aan boord van uw jacht. Voor een surfer of op een
catamaran is dat lastiger, maar zorg vooraf dat u een goede kennis heeft van het water dat u
bevaart en van de betekenis van de betonning.
Zorg dat meerdere leden van uw bemanning het jacht kennen. Als de schipper om wat voor
reden uitvalt, moet een ander het schip ook kunnen varen
Redding in Nederland is kosteloos, maar kost wel degelijk geld. Voorkom dat een onnodig
beroep gedaan wordt op de kostbare reddingmiddelen.
Voor het vaarseizoen begint, pleeg dan onderhoud aan de motor. 45% van alle hulpaanvragen
van de recreatievaart betreft motorproblemen of problemen aan stuurgerei, roer of schroef.
Zorg voor voldoende brandstof aan boord. Tijdens het recreatie seizoen ontvangen we
regelmatig meldingen dat een jacht zonder brandstof zit.

De belangrijkste informatie voor het Kustwachtcentrum in geval u hulp vraagt:
- Positie (het liefst geografisch of anders t.o.v. een bekend of herkenbaar punt)
- Naam en roepnaam
- Aard van het ongeval
- Aantal personen aan boord
- Welke hulp verlangt wordt
Het Kustwachtcentrum is als volgt te bereiken:
ALARM:
0900 0111 (24 uur) (lokaal tarief)
Operationeel:
0223 542300 (24 uur)
Telefax operationeel:
0223 658358
VHF:
Kanaal 16
VHF DSC:
Kanaal 70
VHF MG:
2187,5 kHz

ALS KUSTWACHT WENSEN WIJ ALLE RECREATIEVAARDERS EEN GOED, MAAR VOORAL
VEILIG VAARSEIZOEN.

