Zeeman overboord tijdens storm Noordzee
Een heftige eerste actie in het nieuwe jaar voor de reddingboot van Breskens. In windkracht
9 Beaufort slaat een zeeman overboord van een containerschip op de Noordzee.
Zaterdagnacht om iets voor 2 uur krijgt de Nederlandse Kustwacht het bericht van
containerschip Chopin dat er een bemanningslid overboord is geslagen. Het schip bevindt
zich op dat moment ongeveer 12 mijl uit de kust bij Westkapelle.
Direct worden de reddingboten van Neeltje-Jans, Westkapelle, Breskens en twee helikopters
gealarmeerd. Reddingboot Zeemanshoop is snel onderweg en zet koers naar de Noordzee.

Als we nog maar net onderweg zijn, komt het bericht dat de man nog vast hing met een lifeline aan
het schip en dat de bemanning erin is geslaagd om de zeeman bewusteloos terug aan boord te
krijgen.
Als dan ook de andere reddingboten zich inmelden, krijgen zij het bericht dat ze niet moeten
uitvaren. Reddingboot Zeemanshoop wordt verzocht door te varen en medische assistentie te
verlenen.
De bemanning van de Chopin is inmiddels onder leiding van een loods de reanimatie gestart. Het
loodsvaartuig Perseus welke nog ter plaatse is, zet een AED over. Reddingboot Zeemanshoop kan
ondanks de zware omstandigheden (windstoten tot 11 Bft. en golven tot 6 meter) toch nog een
redelijke snelheid van gemiddeld zo’n 20 knopen aanhouden en is na ruim een uur varen ter plaatse.
Twee opstappers stappen over op de Chopin met de zuurstofkoffer. Aangekomen bij de zeeman
wordt de zuurstof aangesloten en nemen ze de leiding over de goedlopende groepsreanimatie.
Iets voor 4 uur komt de helikopter ter plaatse en zet een heliredder en een arts aan boord. De arts
onderzoekt de zeeman en concludeert dat verdere reanimatie zinloos is.
De man is overleden. Zijn lichaam zal meevaren naar Antwerpen en daar van boord gaan.

De helikopterbemanning en opstappers varen met de Chopin mee de Westerschelde op.
Rond 7 uur worden ze hier, inclusief apparatuur, door de reddingboot terug van boord gehaald.
Reddingboot Zeemanshoop brengt de helikopterbemanning naar Vlissingen en gaat daarna retour
naar Breskens.
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