
   

 
2017 SNEEKWEEK 

 
 
PROTESTFORMULIER – Achterkant.  Protestnr: 10 
 
 
 

TIJDEN:  

Ontvangen  op datum: 6 aug.  Tijdstip ontvangst: 15.40  Finishtijd laatste boot in klasse:  
Datum/tijdstip verhoor: 16.15 uur Protestkamer: 2 Tijdslimiet protesten:  
1e oproep om: 16.13 2e oproep om: 
 
Protest of verzoek is binnen tijdslimiet: Ja Tijdslimiet verlengd? Nvt 
Terugtrekking gevraagd:  Nee Terugtrekking toegestaan Nvt 
Handtekening: 
 
AANWEZIGEN: 

Protesterende of verzoekende partij vertegenwoordigd door:  Schakel 2513, W.H. Claassen 
Andere partij vertegenwoordigd door:  Vrijheid 1301, B. Voskamp 
Namen van getuigen:   

- C.H. Claassen), Schakel 2513 
- Lysanne Zijlstra, Vrijheid 1301 

 
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. Nvt 
Rode vlag gezien door het wedstrijdcomité bij de finish. Nvt 
Romplengte boot < 6 meter; geen rode vlag getoond. Ja 
 
Protest of verzoek is: geldig  
 

VASTGESTELDE FEITEN: 

1. Gevaren is Baan K zwart 
2. Schakel 2513 (binnenliggend) en Schakel 2456 (buitenligggend) met overlap in voor de windse rak beiden over bakboord naar 

merkteken 14, te ronden aan stuurboord. 
3. Vrijheid 1301 met spinnaker over BB loopt in op de 2 Schakels en verkrijgt overlap aan loef van Schakel 2513 en dus ook met 2456. 
4. Bij het binnenvaren van de zone is er overlap tussen de drie boten met Vrijheid 1301 binnenliggend, Schakel 2513 midden, Schakel 

2456 buitenliggend. 
5. Op ongeveer 2 romplengten voor het merkteken loeft Schakel 2456 plotseling sterk op achter Schakel 2513 en Vrijheid 1301 langs, 

valt dan af en verkrijgt overlap met Vrijheid 1301aan de binnenzijde . Schakel 2513 wordt de buitenliggende boot. Onderlinge 
dwarsscheepse afstand tussen de boten max. een halve meter. 

6. Schakel 2456 neemt ruimte bij het merkteken.  
7. Vrijheid 1301 wijkt uit naar lij om aanvaring te voorkomen. 
8. Schakel 2513 wijkt uit naar lij om aanvaring met Vrijheid 1301 te voorkomen, schept bij die manoeuvre water en verlaat de wedstrijd. 
9. Er is op luide wijze protest geroepen door Vrijheid tegen Schakel 2456 ; er zijn  geen scheldwoorden  gebruikt. 
 
Schets van boot gewaarmerkt door Protest Cie. Ja/ Nee Schets van de Protest Cie. aangehecht Ja/ Nee 
 
CONCLUSIES EN VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELS: 
 
Schakel 2513 geeft aanvankelijk merktekenruimte aan Vrijheid 1301 en daarna ruimte om Vrijheid 1301 te laten voldoen aan haar 
verplichting onder RvW 14 
Vrijheid 1301 voorkomt aanraking met  Schakel 2456 en voldoet daarmee aan RvW 14 
Er is door Vrijheid 1301 luide taal gebezigd jegens Schakel 2456, deze was niet onwelvoeglijk en geen reden voor straf.  
Er zijn geen regels overtreden 
 

 



2017 SNEEKWEEK 

BESLISSING: 

Protest is afgewezen bo(o)t(en): is als volgt gestraft:   in Race:  
Verzoek om verhaal:   
 
Beslissing medegedeeld aan partijen :  datum: 06-08-2017  tijd: 18:00 
 
Voorzitter:  F. Hylarides 
Leden Protestcommissie: F. Gort, G. Engberts 
 
 
 
Beslissing verwerkt Ja/ Nee Beslissing gepubliceerd: Ja/ Nee 
 
Schriftelijk beslissing  gevraagd  datum: Verstrekt op datum: 
 
Naam: 
Email adres:  
Adres:  
Postcode en Woonplaats:  


