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Gebruik Mayday wanneer een leven of schip in direct en groot gevaar is. 

Verstuur via kanaal 16 op hoog vermogen. 

 

1. Druk 1 seconde de SOS- of Distress knop in; 

2. Selecteer de aard van het ongeval: 

1. brand, explosie 6. zinkend 

2. maakt water 7. onklaar en op drift 

3. aanvaring 8. niet omschreven 

4. aan de grond 9. verlaten van het schip 

5. omslaan 10. man overboord 

3. Druk 5 seconden de SOS- of Distress knop in; 

4. Wacht op bevestiging dat het DSC is verzonden; 

5. Wacht op bevestiging van de Kuswacht; 

 

6. Zend een noodbericht uit op kanaal 16 (druk zendknop in en zeg rustig): 

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY 

 

THIS IS ... (3x) (naam of radioroepnaam van de boot) en eventueel CALL SIGN en MMSI 

 

MAYDAY … (naam of radioroepnaam van de boot) 

 

MY POSITION IS … (positie-coördinaten of plaats t.o.v. bekend punt) 
 

I AM … (wat is het noodgeval) 

 

I REQUIRE IMMEDIATE ASSISTANCE 
 

I HAVE … (totaal aantal mensen aan boord) PEOPLE ON BOARD 
 

INFORMATION … (alles wat verder van belang is) 

 

OVER 

 

7. Als je geen reactie hoort, herhaal je de oproep 

8. Volg de aanwijzingen van de Kustwacht 
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Gebruik Pan-Pan wanneer een persoon of schip in gevaar is, maar niet levensbedreigend. 

Verstuur via kanaal 16 op hoog vermogen. 

 

 

PAN-PAN, PAN-PAN, PAN-PAN 

 

ALL SHIPS 3x of COASTGUARD 3x 

 

THIS IS ... (naam of radioroepnaam van de boot 3x) 

 

MY POSITION IS … (positie-coördinaten of plaats t.o.v. bekend punt) 

 

I AM … (wat is er aan de hand) 

 

REQUIRE ASSISTANCE … (wat voor soort hulp is er nodig) 

 

I HAVE … (totaal aantal mensen aan boord) PEOPLE ON BOARD 

 

INFORMATION … (alles wat verder van belang is) 

 

OVER 

 

Luister uit voor een reactie en herhaal indien geen reactie. 

 


