
   

 
2017 SNEEKWEEK 

 
 

PROTESTFORMULIER – Achterkant. Protestnr: 13 

 
 
 

TIJDEN: 

Ontvangen  op datum: 3 aug.  Tijdstip ontvangst: 16:20 Finishtijd laatste boot in klasse: 15.59 
Datum/tijdstip verhoor: 3 aug. 18.45 Protestkamer: 2 Tijdslimiet protesten: 16.59 
1e oproep om:  2e oproep om: 
 
Protest of verzoek is binnen tijdslimiet: Ja Tijdslimiet verlengd? nvt 
Terugtrekking gevraagd:  nvt Terugtrekking toegestaan nvt 
Handtekening:  
 
AANWEZIGEN: 

Protesterende of verzoekende partij vertegenwoordigd door: Pampus 359 Reijer Stuurman 
Andere partij vertegenwoordigd door:  Dijkstra, G2 – nr. 26, Joost Dijkstra 
Namen van getuigen: nvt 
 
 
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. Ja 
Er is schade of letsel en geprotesteerde is op de hoogte gebracht binnen tijdslimiet. Ja 
Rode vlag bij de eerste redelijke gelegenheid getoond. Ja 
Rode vlag gezien door het wedstrijdcomité bij de finish. Nee 
Romplengte boot < 6 meter; geen rode vlag getoond. Nee 
 
Protest of verzoek is: geldig 
 

VASTGESTELDE FEITEN: 

1. Gevaren werd Baan K. 

2. Pampus 359 vaart over BB aan de wind in de omgeving van merkteken 7, richting het te ronden merkteken 6. 

3. Het gehele veld G2 is bezig met het aanzeilen van merkteken 7, aan bakboord te ronden vanuit een kruisrak. 

4. Pampus 359  heeft een BB-SB incident met een lichte aanraking met een wedstrijd zeilende blauwe of groene G2  

5. G2-26, de partij tegen wie wordt geprotesteerd, heeft een witte romp. 

6. G2 26 heeft dit incident niet ervaren. 

7. Pampus 359 heeft lichte schade aan de stootlijst aan BB 50 cm voor de spiegel. 

 
CONCLUSIES EN VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELS: 

G2 met zeilnummer 26 is niet de boot waarmee Pampus 359 een aanvaring heeft gehad. Er kan niet vastgesteld worden 

welke boot welke regel heeft overtreden.  

 

 
BESLISSING: 

Protest is afgewezen bo(o)t(en): is als volgt gestraft:   in Race:  
Verzoek om verhaal: afgewezen/ als volgt toegekend:  
Beslissing medegedeeld aan partijen :  datum:  6 aug.  tijd: 19.30 
 
Voorzitter:  Feike Hylarides 
Leden Protestcommissie: Frans Gort, Geert Engberts 
 
Beslissing verwerkt Ja/ Nee Beslissing gepubliceerd: JA 
  

 


