
81st Sneekweek 2016 
De beslissingen van het Protestcomité, die in de vorm van een pdf op deze site zijn te bekijken, gelden 

 NIET als schriftelijke uitspraak in de zin van regel 65.2.  
Daarvoor moet je een schriftelijk verzoek indienen (mag per Email aan jury@sneekweek.nl) binnen zeven 

dagen na de uitspraak. 
 

Datum uitspraak: 10-8-2016  Sneekweek 2016 

BESLISSING PC P034 

Partijen:  
Protesterende partij: Top 2:  
Geprotesteerde partij: Schakel 2501 
 
Getuigen:   
Geen 
 
Samenvatting:  
Schakel 2501 geeft aan Top 2 geen ruimte voor een hindernis  
 
Procedurele zaken: 
Verhoor gepland 17:00; 1e oproep 17:00; 2e oproep 17:05 
Geen vertegenwoordiger van Schakel 2501 verschenen, verhoor voortgezet met toepassing van 
RvW 63.3(b). 
 
Vastgestelde Feiten: 
Baan L wordt gevaren 
Halfwinds varen Schakel 2501 en Top 2 over bakboord van merkteken 23 naar merkteken 21 in de 
Goingarijpster poelen.  
Top 2 creëert een overlap aan loef van de Schakel op een afstand van ongeveer 30 meter van de 
wal.  
Top 2 vraagt om ruimte in verband met de wal. De wal heeft een uitsteeksel het water in en de Top 
2 vaart op halve meter van de steiger aan loef. Op dat moment is er een afstand van 1 meter 
tussen romp van de Top en de romp van de Schakel aan lij. Top 2 haalt giek naar binnen om vrij te 
blijven van Schakel.  
De bemanning van de Schakel uit enige grove scheldwoorden.  
Top 2 haalt Schakel 2501 aan loef in en komt vrij voor. 
Geen aanvaring, geen rondjes gedraaid. 
 
 
Conclusies:  
Schakel 2501 geeft Top 2 geen ruimte voor de hindernis en overtreedt regel 19 RvW 
Gelet op de gebruikte scheldwoorden komt de protestcommissie tot de conclusies dat regel 69.1 
RvW mogelijk is overtreden. 
 
Regels:  
11 en  19 RvW  

Beslissing op 10 augustus 2016 om 17:30 uur medegedeeld 
Schakel 2501 DSQ voor race 5 
Een onderzoek in verband met mogelijke overtreding van regel 69.1 wordt gestart jegens de 
bemanning van Schakel 2501. 
 
Panel:  
 
 


