
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: 11-8-2016  Sneekweek 2016 

BESLISSING PC P50 

Partijen: 
Protesterende boot: Pampus 266 
Geprotesteerde boot: Pampus 357 
 
Getuigen:  
Pampus 306 
 
Samenvatting:  
Boeirondingsincident Pampus klasse bij merkteken 11. 
 
Procedurele zaken: 
Pampus 357 niet aanwezig, verhoor voortgezet onder regel 63.3(b) 
 
Vastgestelde Feiten: 
Pampus 266 vaart met een aantal boten over bakboordboeg – allen met overlap - de zone in van  
het lijwaartse en aan bakboord te houden merkteken 11, vrij voor Pampus 357, die op dat moment 
eveneens over bakboordboeg vaart.  
Een aantal van de vrij voor liggende boten waarschuwen Pampus 357 dat hij geen recht heeft op 
merktekenruimte. 
 
Alle boten gijpen in de zone. Bij het ronden van merkteken 11 lag de bakboord zijde van de boeg 
van Pampus 266 op een afstand van 1,5 meter van het merkteken toen Pampus 357 hem naderde 
op een armlengte afstand, onder een vrijwel haakse hoek ter hoogte van zijn mast. Beide boten 
voeren toen over stuurboordboeg, met de Pampus 357 als loefwaartse boot. 
 
Pampus 266 valt sterk af en houdt met zijn arm de boeg van Pampus 357 vrij van de romp van zijn 
boot. Pampus 357 raakt het merkteken. Alle boten vervolgende wedstrijd; er zijn geen strafronden 
genomen. Er is geen schade. 
 
Conclusies: 
Pampus 357 is als loefwaartse boot niet vrijgebleven van Pampus 266 en had geen recht op 
merktekenruimte. Door ruimte op te eisen waarop hij geen recht had heeft Pampus 357 regel 11 en 
18.2(b) overtreden. Door de waarschuwingen van de andere boten in de wind te slaan, geen 
poging te doen om een aanraking te voorkomen en geen straf te nemen, heeft hij de beginselen 
van sportiviteit geschonden en regel 2 overtreden. 
 
Regels: 
2, 11, 14, 18.2(b), 31  en 63.3(b) 
 
Beslissing: 
Pampus 357 DNE voor race 6 
 
Panel:  
Frans Gort (vz), John Borsboom, Tonny van Horssen en Ronald Duk 
 
 




