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Deaanleiding van deze aanvraag is de vermissing van een 58jr schaatser, welke wordt vermist
op de Nieuwkoopse Plassen.
Miv zondag 20 jan is rond het begin van de avond een schaatser op de Nieuwkoopse plassen als
vermist opgegeven. De betrokken schaatser zou vermist zijn va 1400u. Als geyolg. hiervan is een
grote zoekactie door civiele hulpdiensten opgestart en is op zondagavond rond 21 OOu GRIP 1
Door9deefamilie is de mogelijke schaatsroute van de vermiste persoon aangegeven. Vanwege het
slechte weer het onbetrouwbare ijs en het moeilijk toegankelijke gebied was het zeer lastig
zoeken en is''s nachts besloten om de volgende dag de zoekactie voort te zetten.
Op maandaq 21 jan is om 0800u defensie benaderd door H OVD COPI om te bezien op welke
wijze defensie vanuit de lucht ondersteuning kon leveren ter ondersteuning van de zoekact.es die
op de grond plaats vonden. Door het slechte weer was het niet mogelijk om vanuit de lucht de
z o e k a c t i e t e o n d e r s t e u n e n ( M M T, p o l i t i e e n S A R ) . I i u . - » _ r h „ f t
Nb: op zondag heeft er helemaal geen luchtsteun kunnen plaatsvinden, de politie helikopter neert
haar missie op maandag moeten afbreken ivm ijsvorming op de wieken.

Te verwachten taak / opdracht
Gebiedsgerichte zoekactie boven de Nieuwkoopse plassen ter ondersteuning van de zoekacties
op de grond. De inzet zal met name gericht zijn op de gebieden waar men op de grond niet bij
kan komen of slecht kan zoeken door het lastig en siecht begaanbare terrein.

Gewenste bijstand (incl. aantallen)

RAVEN team, bestaande uit 3 pax, 2 vtgn en 1 raven systeem

Datum en tijd dat deWjstand[nodij[_____
1 Een aanvraag voor justitiele defensiebijstand dient door de OVJ rechtstreeks gericht te worden aan het
College van procureurs - generaal. Daarvoor is dit formulier niet bestemd.
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