
80st Sneekweek 2015 

BESLISSING PC P009 

Partijen: 
Protesterende boot: 16m2 3396 
Geprotesteerde boot: 16m2 4359 en 2875 
 
Getuigen:  
 
Samenvatting:  
Twee boten hebben ruimte bij het merkteken genomen waar ze volgens de protesteerder geen 
recht op hadden. 
 
Procedurele zaken: 
Oproep gedaan om 22:00 via luidspreker en ook telefonisch opgeroepen. Er is geen 
vertegenwoordiger van 4359 gekomen, behandeling onder 63.3(b). De zoon van Dhr. IJntema is 
als toehoorder aanwezig. 
 
Vastgestelde Feiten: 
In het rak naar het benedenwinds merkteken 10, lag de 3396 vrij voor de 4359 en de 2875. 
Allemaal over bakboord boeg. Naast de 3396 voer een binnenliggende 16m2. De 3396 voer de 
zone binnen een scheepslengte vrij voor de 2875 en de 4359. Deze twee hadden onderling een 
overlap met de 4359 als binnenliggende boot. 
De boot naast de 3396 rond het merkteken en de 3396 sluit aan. Afstand tot het merkteken is dan 
nog ongeveer één scheepslengte. 
Op het moment dat de 3396 oploeft naast het merkteken vaart de 2875 de 3396 tot tweemaal toe 
aan met de boeg tegen de stuurboordzijde van de 3396. De 4359 vaart tegen de 2875 aan. Er is 
lak en krasschade op alle boten. 
 
Conclusies: 
16m2 4359 en de 2875 hebben regel 11 overtreden door niet vrij te blijven van de 3396 aan lij. 
Zij hadden geen overlap toen de 3396 de zone binnenvoer en moesten daarom gelet op regel 
18.2(b), merkteken-ruimte geven, hetgeen ze niet hebben gedaan. 
De 4359 had recht op merktekenruimte van de 2875 en gaat vrij uit voor overtreding van regel 11, 
op grond van regel 64.1(a).  
De 3396 overtreedt regel 14 maar gaat vrijuit omdat er geen schade is. 
De 2875 overtreedt regel 14 omdat zij geen enkele poging heeft gedaan om de aanvaring te 
voorkomen. 
De 4359 overtreedt regel 14 omdat zij de aanvaring niet heeft vermeden terwijl dat redelijkerwijs 
mogelijk was. Omdat zij recht op ruimte had van de 2875, gaat zij vrij uit omdat er geen schade in 
de zin van regel 14 was. 
 
Regels: 
11. 14. 18.2(b), 14, 64.1(a) 
 
Beslissing: 
DSQ voor 16m2 2875 in race 2 
 
Panel:  
Feike Hylarides (vz), Jos Spijkerman & Leo Pieter Stoel. 
 
 


