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Beslissing	  protest	  comité	   	   	   	   	   Protest	  nr.	  23	  en	  27	  
	  
Partijen	  
Protesterende	  boot:	  De	  Woeste	  Anne,	  vertegenwoordigd	  door	  Wytse	  Heerschop	  
Geprotesteerde	  boot:	  De	  Goede	  Verwachting,	  vertegenwoordigd	  door	  Walter	  de	  Vries	  

Getuigen	  
Coen	  Busscher	  
Epi	  
	  
Samenvatting	  
In	  race	  3	  krijgt	  De	  Goede	  Verwachting	  een	  penalty	  van	  de	  umpire.	  De	  Goede	  Verwachting	  begint	  
met	  het	  draaien	  van	  het	  strafrondje	  door	  eerst	  te	  gijpen	  en	  gaat	  vervolgens	  niet	  overstag.	  	  
De	  Goede	  Verwachting	  ligt	  dan	  op	  een	  aan-‐de-‐windse	  bakboordkoers	  en	  raakt	  de	  Woeste	  Anne,	  
die	  over	  stuurboord	  aan-‐de-‐wind	  ligt.	  
De	  Goede	  Verwachting	  overtreedt	  regel	  44.2	  RvW	  door	  niet	  vrij	  te	  blijven	  bij	  het	  maken	  van	  een	  
volledig	  strafrondje,	  en	  ook	  	  regel	  14	  RvW	  ,	  doordat	  de	  boot	  een	  aanraking	  niet	  heeft	  vermeden,	  
maar	  kan	  daar	  niet	  voor	  gestraft	  worden	  omdat	  er	  geen	  schade	  is..	  
Procedurele	  zaken	  
Protest	  geldig	  
	  
Vastgestelde	  feiten	  

1. Race	  3	  (inhaal	  Sloten),	  vrijdag	  16	  aug.	  2019	  
2. Wind:	  3	  Bft	  
3. De	  Goede	  Verwachting	  krijgt	  een	  penalty	  van	  de	  umpire	  direct	  na	  het	  ronden	  van	  het	  

benedenwindse	  merkteken.	  
4. De	  Goede	  Verwachting	  begint	  met	  het	  draaien	  van	  een	  strafrondje	  door	  eerst	  te	  gijpen	  en	  

vervolgens	  op	  te	  loeven	  tot	  aan-‐de-‐wind	  over	  bakboord.	  
5. De	  Goede	  Verwachting	  komt	  op	  aanvaringskoers	  met	  de	  Woeste	  Anne,	  die	  aan	  de	  wind	  

over	  stuurboord	  ligt.	  
6. De	  Goede	  Verwachting	  raakt	  de	  Woeste	  Anne	  aan	  de	  SB-‐achterzijde.	  
7. Er	  wordt	  geen	  strafrondje	  gedraaid.	  

Conclusies	  
• De	  Goede	  Verwachting	  maakt	  tijdens	  het	  strafrondje	  alleen	  een	  gijp	  en	  gaat	  niet	  overstag,	  

en	  voltooit	  daarmee	  niet	  het	  strafrondje,	  zoals	  vereist	  in	  44.2	  RvW	  
• De	  Goede	  Verwachting	  is	  niet	  vrij	  gebleven	  tijdens	  het	  maken	  van	  een	  strafrondje	  van	  de	  

Woeste	  Anne	  ,	  en	  overtreedt	  regel	  44.2	  RvW	  
Regels	  
44.2	  RvW	  

Beslissing	  	  
• De	  Goede	  Verwachting	  DSQ	  in	  race	  3	  



Panel	  

Geert	  Geelkerken	  (vz.),	  Peter	  Nannenberg,	  Jan	  Hettinga	  en	  Geert	  Engberts	  
Zaterdag	  17	  augustus	  2019,	  10.45	  uur	  

	  


