
Op 3 jul. 2019, om 14:40 heeft Annemarie Nijsse | MULTRASHIP 
<anijsse@multraship.com> het volgende geschreven:

Goedemiddag,
 
Hierbij de desbetreffende informatie m.b.t. de Multratug 20:
 
Op 24 december 2014 om 16:50 vertrekt de Multratug 20 vanuit Terneuzen met koers naar 
Victoriaborg om assistentie te verlenen.
Het weer is dan slecht tot zeer slecht met wind SW 8 a 9 bft en een swell van 4 meter uit 
westelijke richting.
 
Op 26 december 2014 omstreeks 17:00 komt de Multratug 20 aan op locatie van de 
Victoriaborg en zet vervolgens met het schip koers richting Vlissingen.
 
27 December 2013 was het weer nog steeds zeer slecht, wind WSW 8 tot 9 bft, swell 8 
meter en breekt de sleepverbinding. Besloten werd om de Multratug 20 naar Brest te laten 
stomen voor een nieuwe sleepdraad en vervolgens weer terug naar de Victoriaborg. De 
Christos XXII was in de buurt en werd naar locatie van de Victoriaborg gestuurd om vast te 
maken en koers te zetten richting Saint Malo, tot de Multratug 20 weer terug zou zijn. De 
Multratug 20 is weer terug bij de Victoriaborg omstreeks 08:00 op 30-12-2013. Op 
31-12-2013 heeft Multratug 20 weer verbinding met Victoriaborg en wordt vanwege de 
opkomende storm besloten richting de baai van Saint Malo te gaan.
 
Op 2 januari 2014 zakte het weer iets in waardoor een poging ondernomen werd om het 
transport de haven binnen te krijgen. Tijdens de aanloop Saint-Malo ging het wederom 
mis, door de swell in de achterschip van de Christos XXII brak de sleepverbinding.
Ternauwernood heeft de Multratug 20 de Victoriaborg vrij weten te houden van het rotsige 
landschap aldaar. Een uurtje later lag de Victoriaborg weer voor anker.
 
De sleepboot Isa werd gecharterd om samen met de Multratug 20 de Victoriaborg binnen 
te krijgen.
 
Op 6 januari arriveert de sleepboot Isa, met de huidige weersvooruitzichten lijkt een eerste 
poging aan te vangen op 8 januari.
 
8 januari volgt inderdaad de volgende poging tot een aanloop van Saint Malo. De Isa 
wordt ook zwaar in de sleepdraad gesmeten, het sleepmateriaal van de Isa was hier ook 
niet tegen bestand en brak ook af.
 
Eenmaal weer ten anker zat er niets anders op dan wachten tot bladstil weer. Na 2 dagen 
afwachten leek de 10e januari de dag dat het moest gebeuren.
Op 10 januari stond er een SSW 3 bft, groen licht van de autoriteiten en de loods werd 
besteld. Einde van de middag lag de Victoriaborg door de Isa en Multratug 20 veilig 
gemeerd in de sluis van Saint Malo.
 
Met vriendelijke groet | Best regards,
 
Annemarie Nijsse

�


