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BESLISSING PC NA HEROPENING P027 

Partijen: 
Protesterende boot: Optimist A 3151 
Geprotesteerde: WC (verzoek om verhaal) 
 
Getuigen:   
WC en Toeschouwer (Vriend ouders optimist 3151) 
In de heropening: 
Opti 3237 & 3183, WC (fotoboot) 
 
Samenvatting:  
3151 is het oneens met de toegewezen OCS. Optimist 3151 claimt achter de lijn te zijn 
teruggekeerd. 
Heropening: 
Naar aanleiding van een afgewezen verzoek om verhaal van 3183 heeft de PC besloten dat zij 
wellicht een fout heeft gemaakt in P027 en heropend het verhoor op grond van regel 66. 
 
Procedurele zaken:  
 
Vastgestelde Feiten:  
Optimist 3151 was 15 seconden voor het startsein aan de baanzijde van de lijn. Samen met 2980. 
Na het sein is hij teruggevaren naar de startzijde van de lijn. Het WC heeft hem zien terugvaren 
maar is de optimist 3151 in de waarneming kwijtgeraakt in een massa boten die aan  het starten 
waren. 
Het WC heeft geen nummers van de terugkerende boten herkend. 
 
Vastgestelde Feiten bij heropening: 
De wedstrijd wordt gestart op een voor-de-windse koers. 
De starttoren ligt in het verlengde van de startlijn. 
De fotoboot lag aan lij, aan de baanzijde van de lijn op een afstand van 10 meter van het pin-end. 
 
Optimist 3151 was 15 seconden voor het startsein aan de baanzijde van de lijn en hij voer aan-de-
wind over bakboord boeg richting het pin-end. 
Positie 1 : 
Op zijn startsein vaart 3151 nog steeds aan de baanzijde van de start op een aan-de-windse koers 
richting de startlijn (pin-end) op een koersafstand van 20 meter tot de lijn.  
Optimist 3237 passeert de lijn vlak na het startsignaal voor-de-wind over bakboord boeg. 
 
Positie 2 : 
3 seconden na het startsein kruist de koerslijn van de 3151 de boeg van 3237. De afstand tussen 
de boten op deze koerslijn is ca. 5 meter.  
Op enig moment hierna valt 3151 af en vaart mee in de groep. 
 
Positie 3 : 
Na ten hoogste 15 seconden (gezien de positie van de fotoboot en de plaats van de toren op de 
foto)  vaart  3151 voor de wind vooraan in het optimistenveld (zie bijgevoegde foto). Uit de foto is 
niet op te maken of de 3237, of de 3151 op gelijke hoogte liggen, maar er is niet meer dan een 
bootlengte verschil. 
 
 
Conclusies:  
WC heeft onvoldoende aangetoond dat optimist 3151 niet geheel achter de lijn is teruggekeerd. 
 
Conclusies na heropening: 
Gezien de positie op bijgevoegde foto acht het protestcomité het onwaarschijnlijk dat de 3151 na 
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positie 2 nog ten minste 6 seconden is doorgevaren om achter de lijn te komen.  
Derhalve concludeert  het protestcomité dat  de 3151 niet geheel is teruggekeerd achter de lijn. 
 
Regels:  
28.1,  62.1 & 66 
 
Beslissing:  
Verzoek toegewezen. 
Optimist 3151 moet plaats van aankomst krijgen. 
 
Beslissing na heropening: 
Originele beslissing in P027 wordt teruggedraaid, verzoek om verhaal is afgewezen 
Optimist 3151 krijgt OCS in race 5 
 
Panel:  
Frans Gort (vz) Jos Spijkerman & Eef Puijk 
Heropening: 
Jos Spijkerman (vz) Frans Gort & Feike Hylarides 
 
 


