
   

 
2017 SNEEKWEEK 

 
 

PROTESTFORMULIER – Achterkant. Protestnr: 33 

 
 
 

TIJDEN: 

Ontvangen  op datum: 9 aug.  Tijdstip ontvangst: 13.29 Finishtijd laatste boot in klasse: 13.47 
Datum/tijdstip verhoor: 9 aug., 14.45 uur Protestkamer: 2 Tijdslimiet protesten: 14.47 
1e oproep om:  2e oproep om: 
 
Protest of verzoek is binnen tijdslimiet: Ja Tijdslimiet verlengd? nvt 
Terugtrekking gevraagd:  Nee Terugtrekking toegestaan Ja 
Handtekening: 
 
AANWEZIGEN: 

Protesterende of verzoekende partij vertegenwoordigd door:  Schakel 2172, Wibo de Visser 
Andere partij vertegenwoordigd door: Schakel 2349, Bauwe Jansma 
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. Ja 
Rode vlag bij de eerste redelijke gelegenheid getoond. Nvt 
Rode vlag gezien door het wedstrijdcomité bij de finish. Nee 
Romplengte boot < 6 meter; geen rode vlag getoond. Ja 
Protest of verzoek is: geldig 
 

VASTGESTELDE FEITEN: 

1. Beide schakels varen in een kruisrak over SB , aan de wind 
2. Schakel 2172 zeilt SB lijwaarts van de Schakel 2349. 
3. Schakel 2349 zeilt SB loefwaarts en iets achter de Schakel 2172 , in overlap 
4. De onderlinge dwarsscheepse afstand is 20 a 30 meter  
5. De 2172 gaat overstag naar BB.  
6. De 2349 houdt zijn koers over SB.  
7. De 2349 ziet niet dat de 2172 overstag is gegaan. 
8. 5 a 10 seconden na het volvallen van het zeil van Schakel 2172 raken de boten elkaar 
9. De 2172 kan niet meer reageren om een aanvaring te voorkomen nadat duidelijk werd dat 2349 niet vrij zou blijven. 
10. Er is schade aan Schakel 2172 aan BB zijde (stootlijst en dek tussen steven en mast) 
11. Er worden geen rondjes gedraaid en beide varen de wedstrijd uit. 

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

De 2349 is als boot over stuurboord boeg, niet vrij gebleven van de 2172 over bakboord boeg en overtreedt RvW 10 
en RvW 14 
De Schakel 2172 kon de aanvaring redelijkerwijs niet voorkomen en hij overtreedt daarmee niet RvW 14. 
 
BESLISSING: 

Protest is toegewezen bo(o)t(en): Schakel 2349 is als volgt gestraft: DSQ  in Race: 5 
Verzoek om verhaal: nvt 
 
Beslissing medegedeeld aan partijen :  datum: 09/08/2017  tijd:15:13 
 
Voorzitter:  Feike Hylarides 
Leden Protestcommissie: Pauline den Burger, Geert Engberts 
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Beslissing verwerkt Ja/ Nee Beslissing gepubliceerd: Ja/ Nee 
 
Schriftelijk beslissing  gevraagd  datum: Verstrekt op datum: 
 
Naam: 
Email adres:  
Adres:  
Postcode en Woonplaats:  


