Ontruimen Schepen
Een rondvaartboot maakte een tocht op de Waddenzee met aan boord 31 passagiers.
Tijdens de vaart brak er brand uit. De brandbluspogingen van de bemanning hadden geen
resultaat. De aanwezige passagiers werden op het achterdek verzameld. Tijdig aanmeren
was uitgesloten, omdat het schip op open water voer, ver van de wal of havens.
De schipper klom op de aluminium opbouw, om de daar geplaatste vier reddingsvlotten
alvast overboord te gooien, zodat ze gereed zouden zijn voor gebruik. Toen hij het eerste
vlot echter overboord gooide bleek dat het vlot niet openvouwde en daarom onbruikbaar
was. Hij kreeg echter geen kans meer om de overige drie vlotten te water te laten. Het dek
was ondertussen letterlijk zo heet onder zijn voeten geworden, dat zijn schoeisel aan het
aluminium dek bleef plakken. Kort voordat de vlammen uit het bovenste dek sloegen, lukte
het om de passagiers over te laten stappen op een te hulp geschoten viskotter.

Duitsers gewond bij brand op passagiersschip
19 augustus 2001
Door brand op het Duitse passagiersschip Lucky
Dream, dat zich op het Amsterdam-Rijnkanaal bij Diemen bevond, zijn
zaterdagochtend drie Duitse passagiers gewond geraakt. Twee hadden
ademhalingsmoeilijkheden en een liep een polsblessure op bij het
verlaten van het schip. Alle drie konden na behandeling in een
ziekenhuis naar huis. Dat heeft een woordvoerder van het Korps
Landelijke Politiediensten (KLPD) zaterdag meegedeeld.
Het schip had 28 mensen aan boord, van wie dertien passagiers en
vijftien bemanningsleden. De 25 niet-gewonde opvarenden werden in
de brandweerkazerne in Diemen opgevangen.
De brand woedde aan de achterkant van het schip, bij de
machinekamer. Daar is het vuur waarschijnlijk ook begonnen. De
blusboten van Amsterdam en van de haven waren het eerst ter
plaatse, zij werden geassisteerd door bluswagens van de brandweer
van Amsterdam en van Diemen. De brandweer had het vuur rond 10.00
uur onder controle, aldus een woordvoerder.
Het schip, dat onderweg was van Amsterdam naar Keulen, verloor
door de brand beide motoren en liep zware schade aan de
achtersteven op.
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