
   

 
2017 SNEEKWEEK 

 
 

PROTESTFORMULIER – Achterkant. Protestnr: 18 

 
 
 

TIJDEN: 

Ontvangen  op datum: 7-8-2017 Tijdstip ontvangst: 14.59 Finishtijd laatste boot in klasse: 14.23 
Datum/tijdstip verhoor: 7-8-2017 16.00 Protestkamer: 1 Tijdslimiet protesten: 15.23 
1e oproep om: 15.55 2e oproep om: 15.59 
 
Protest of verzoek is binnen tijdslimiet: Ja Tijdslimiet verlengd? nvt 
Terugtrekking gevraagd:  nvt Terugtrekking toegestaan nvt 
Handtekening: 
 
AANWEZIGEN: 

Protesterende of verzoekende partij vertegenwoordigd door:  Hero Mulder 
Andere partij vertegenwoordigd door: Annet Kool-De Boer 
Namen van getuigen:  
Samen behandeld met nummers:  
 
GELDIGHEID: Opmerkingen 

Bezwaar inzake belanghebbende partij Nee 
Aard van incident of verzoek beschreven in protest. Ja 
‘Protest’ geroepen bij de eerste redelijke gelegenheid. Ja 
Geen aanroep nodig, geprotesteerde bij de eerste redelijke gelegenheid geïnformeerd. nvt 
Er is schade of letsel en geprotesteerde is op de hoogte gebracht binnen tijdslimiet. nvt 
Rode vlag bij de eerste redelijke gelegenheid getoond. Ja 
Rode vlag gezien door het wedstrijdcomité bij de finish. Ja 
Romplengte boot < 6 meter; geen rode vlag getoond. nvt 
 
Protest of verzoek is: geldig  
 

VASTGESTELDE FEITEN: 

1. Bij bovenwinds merkteken 3 dat aan bakboord gerond moet worden, ligt Valk 800 over bakboord, aan de wind, het 

merkteken bezeild met zowel voor als achter haar valken die het merkteken bezeilen. 

2. Valk 426 ligt al minstens 100m over stuurboord, aan de wind, twee bootlengtes onder het merkteken, op 

aanvaringskoers met meerder boten om haar heen. 

3. Op 1 bootlengte afstand valt Valk 426 af om twee valken die voor Valk 800 liggen te ontwijken en loeft vervolgens 

weer op. 

4. Tijdens dit oploeven ziet Valk 800 de Valk 426 en stuurt op. 

5. Valk 800 raakt Valk 426 50cm vanaf de boeg aan de stuurboordzijde. 

6. Van Valk 426 is de stootlijst stuk en in het grootzeil zit een scheur. 

7. Valk 426 heeft de wedstrijd verlaten 

 

 
Schets van boot gewaarmerkt door Protest Cie. Ja/ Nee Schets van de Protest Cie. aangehecht Ja/ Nee 
 
CONCLUSIES EN VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELS: 

Valk 426 als stuurboord boot blijft niet vrij van Valk 800 en overtreedt daarmee RvW 10. 
Valk 800 heeft alles gedaan om de aanraking te vermijden vanaf het moment dat het duidelijk werd dat Valk 426 niet vrij zou blijven. RvW 
14 
Valk 426 heeft haar straf genomen. 
 

 
BESLISSING: 

Protest is toegewezen bo(o)t(en): nvt is als volgt gestraft: nvt  in Race:  
Verzoek om verhaal: s 
 
Beslissing medegedeeld aan partijen :  datum: 8-7  tijd: 16.25 
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Voorzitter:  Frans Gort 
Leden Protestcommissie: Feike Hylarius, Frank Koornstra 
 
 
 
Beslissing verwerkt Ja/ Nee Beslissing gepubliceerd: Ja/ Nee 
 
Schriftelijk beslissing  gevraagd  datum: Verstrekt op datum: 
 
Naam: 
Email adres:  
Adres:  
Postcode en Woonplaats:  


