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Maandagavond vond er een rampenoefening plaats in de visserijhaven van Lauwersoog. De Triton was met 22 
personen aan boord bijna bij de steiger toen er in de machinekamer een explosie plaatsvond. De machinist 
bevond ten tijde van de explosie nog in de machinekamer. Bij de explosie sloegen twee personen overboord. De 
schipper alarmeerde via de marifoon de kustwacht die vervolgens de reddingsactie op gang bracht.  
De rubberboot Palace Noordwijk die snel ter plaatse was haalde beide drenkelingen aan boord en bracht deze 
naar de steiger van de KNRM. Intussen was ook de reddingboot Annie Jacoba Visser ter plaatse die 
brandweermensen aan boord nam en die op het brandende schip afzetten. Ondertussen ging het evacueren van 
de opvarenden op de Triton door. Doordat enkelen van hen wat te diep in het glaasje hadden gekeken, moesten 
de redders hier wat meer moeite voor doen om hen van boord te krijgen.  
Toen alle mensen van boord waren, werd er een oliescherm om de Triton gelegd, om de lekkende olie op te 
vangen. Dit werd gedaan door de sleepboot Dream West. Nadat het oliescherm om de Triton was gelegd, kwam 
de blusboot van brandweer Zoutkamp in actie om schuim op de olievlek te spuiten. De boot Amasus van 
Rijkswaterstaat was ook aanwezig, hierop bevond zich de oefenleiding.  
Doel van dit soort oefeningen is het verbeteren van de communicatie tussen de verschillende disciplines. Iedere 
partij is goed op zijn eigen vakgebied, maar in de praktijk blijkt vaak dat de onderlinge communicatie een 
probleem is. Zo wordt er op het water via de marifoon gecommuniceert, terwijl de hulpdiensten op de vaste wal 
via C2000 communiceren. Ook deze oefening leverde weer veel leermomenten op. En dat allemaal om in geval 
van een echte ramp een perfecte reddingsactie uit te kunnne voeren.  
Aan deze rampenoefening namen deel de vuurtorenwachter van Schiermonnikoog, het kustwachtcentrum in Den 
Helder, de 112 meldkamer in Groningen, de brandweer van Zoutkamp, de KNRM Lauwersoog, de waterpolite van 
Lauwersoog, Rijkswaterstaat, DBS Harlingen, sleepboot Dream West en de schipper van de Triton met diverse 
slachtoffers.  
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