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BESLISSING PC P007 + P008 

Partijen:  
Protesterende boot: Pampus 43 
Geprotesteerde boot: Pampus  357 
Getuigen: 
Pampus 402, en Pampus 306. 
 
Samenvatting:  
Protest uit race 2, Pampus, baan E. Protest 7 en 8 zijn gecombineerd behandeld. 
Het niet varen van de juiste koers in een ruime winds rak  
 
Procedurele zaken: 
Protesten geldig; gecombineerde behandeling protesten 7 en 8. 
 
Vastgestelde Feiten: 

 Beide boten zeilden over stuurboord vanaf boei 14 net voorbij landtong Goingarijpster 
poelen naar de aan bakboord te houden boei 25, op een ruime windse koers; 

 Windsnelheid 10 á 15 knopen; 
 Pampus 43 ligt vrij voor Pampus 357 met de fok over bakboord; fokkeloet uitgezet.  
 Pampus 357 loopt in op Pampus 43 en brengt aan lijzijde een overlap met Pampus 43 tot 

stand, onderlinge afstand op dat moment is driekwart romplengte 
 Pampus 357 loeft sterk op tot een koers loefwaarts van boei 25, onder aanroepen “ loeven”; 
 Pampus 43 loeft mee. De onderlinge afstand tussen beide boten die op dat moment op 

nagenoeg gelijke hoogte liggen, is gereduceerd tot een meter; Pampus 43 ligt nog een 
halve meter voor op Pampus 357; 

 Pampus 357 loeft opnieuw sterk op; Pampus 43 loeft mee; 
 Beide boten krijgen zijdelings een lichte aanvaring; er is geen schade of letsel; 
 Geen van de boten heeft een vervangende straf genomen; 
 Pampus 357 en 43 zijn daarna afgevallen in de richting van boei 25 en hebben de wedstrijd 

uitgevaren. 
 
Conclusies: 
Door boven zijn juiste koers te zeilen nadat Pampus 357 als vrij achter liggende boot een overlap 
heeft verkregen binnen twee romplengten lijwaarts van Pampus 43, overtreedt Pampus 357 regel 
17. Pampus 357 heeft als lijwaartse boot met voorrang (regel 11) onvoldoende ruimte gegeven aan 
Pampus 43 om vrij te blijven toen hij van koers veranderde en overtreedt daarmee regel 16.1. 
Pampus 357 had de aanraking met Pampus 43 redelijkerwijs kunnen voorkomen en overtreedt 
regel 14, maar gaat vrij-uit omdat hij voorrang had en de aanraking geen schade of letsel heeft 
veroorzaakt.  
Pampus 43 overtreedt regel 14 niet omdat het redelijkerwijs niet mogelijk was om een aanraking 
met Pampus 357 te voorkomen. 
 
Regels: 
11, 14, 16.1 , 17 
 
Beslissing: 
DSQ Pampus 357 in race 2 
 
Panel:  
John Borsboom(vz), Chris Burgers & Geert Engberts 
 
 


