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Beslissing	  protest	  comité	   	   	   	   	   Protest	  nr.	  25	  en	  26	  
	  
Partijen	  
Protesterende	  boot	  	  Franeker,	  vertegenwoordigd	  door	  Gerrit	  Huisman	  
Geprotesteerde	  boot:	  Grytsje	  Obes,	  vertegenwoordigd	  door	  Arjen	  de	  Jong	  
Geprotesteerde	  boot:	  De	  Goede	  Verwachting,	  vertegenwoordigd	  door	  Walter	  de	  Vries	  
Grote	  A-‐klasse	  
Getuigen	  

• Martijn	  

Samenvatting	  
In	  race	  	  6	  van	  vrijdag	  16	  augustus	  2019,	  	  in	  het	  kruisrak	  varen	  De	  Franeker,	  Grytsje	  Obes,	  en	  De	  
Goede	  Verwachting	  alle	  3	  over	  bakboord,	  aan	  de	  wind,	  en	  naderen	  het	  bovenmerkteken.	  	  
De	  Grytsje	  Obes	  aan	  lij	  van	  de	  Franeker,	  en	  de	  Franeker	  aan	  lij	  van	  de	  Goede	  Verwachting.	  	  
Er	  is	  overlap	  tussen	  de	  drie	  schepen.	  De	  Goede	  Verwachting	  	  en	  Franeker	  naderen	  elkaar	  een	  
halve	  tot	  ¾	  lengte.	  
De	  Grytseje	  Obes	  kan	  het	  bovenmerkteken	  net	  niet	  halen,	  maakt	  vervolgens	  een	  opschieter	  ,	  
waarbij	  giek	  aan	  de	  bakboordkant	  blijft,	  en	  de	  hartlijn	  van	  het	  schip	  niet	  passeert.	  	  Het	  zeil	  is	  
steeds	  in	  de	  stand	  tussen	  aan-‐de-‐wind	  en	  in-‐de-‐wind.	  De	  Goede	  Verwachting	  laat	  de	  fok	  klapperen	  
om	  een	  aanvaring	  te	  vermijden.	  Er	  volgt	  een	  aanvaring	  tussen	  Grytsje	  Obes	  (achter	  
stuurboordzijde)	  en	  de	  Franeker	  (bakboorboeg).	  
De	  Franeker,	  als	  buitenliggende	  boot	  met	  overlap	  bij	  het	  binnenvaren	  van	  de	  zone,	  bleef	  niet	  vrij	  
van	  de	  boot	  met	  voorrang,	  de	  Grytsje	  Obes,	  waarmee	  regel	  18.2.(b)	  RvW	  is	  overtreden.	  
Franeker	  is	  als	  loefwaarts	  jacht	  niet	  vrijgebleven	  van	  de	  Grytse	  Obes,	  waarmee	  regel	  11	  RvW	  door	  
de	  Franeker	  is	  overtreden.	  De	  Goede	  Verwachting	  heeft	  voldoende	  ruimte	  gegeven	  (5	  meter)	  aan	  
de	  Franeker.	  
Beslissing	  PC:	  DSQ	  Franeker	  in	  race	  6.	  
	  
Procedurele	  zaken	  

• Protest	  25	  en	  26	  zijn	  samengevoegd	  omdat	  het	  hetzelfde	  incident	  	  
• Er	  worden	  TV	  beelden	  getoond	  (omroep	  Fryslan)	  en	  Go-‐Pro	  beelden	  beschikbaar	  v	  Martijn	  
• Beide	  protesten	  zijnvgeldig	  
• 	  

Vastgestelde	  feiten	  
• Het	  incident	  vindt	  plaats	  in	  het	  kruisrak,	  race	  	  6	  van	  vrijdag	  16	  augustus	  2019,	  bij	  het	  

bovenmerkteken	  
• De	  Franeker,	  Grytsje	  Obes,	  en	  De	  Goede	  Verwachting	  varen	  alle	  3	  over	  bakboord,	  aan	  de	  

wind.	  De	  Grytsje	  Obes	  aan	  lij	  van	  de	  Franeker,	  en	  de	  Franeker	  aan	  lij	  van	  de	  Goede	  
Verwachting.	  	  

• De	  Franeker	  en	  De	  Goede	  Verwachting	  varen	  over	  bakboord	  op	  de	  layline,	  2	  
scheepslengtes	  van	  het	  bovenmerkteken	  

• De	  Grytseje	  Obes	  maakt	  een	  opschieter	  ,	  waarbij	  giek	  aan	  de	  bakboordkant	  blijft,	  en	  de	  
hartlijn	  van	  het	  schip	  niet	  passeert.	  	  Het	  zeil	  is	  steeds	  in	  de	  stand	  tussen	  aan-‐de-‐wind	  en	  
in-‐de-‐wind.	  

• De	  Franeker	  laat	  de	  fok	  klapperen	  om	  een	  aanvaring	  te	  vermijden	  en	  vaart	  op	  dat	  moment	  
dwarsscheeps	  5	  meter	  van	  de	  Goede	  Verwachting	  



	  
• Er	  volgt	  een	  aanvaring	  tussen	  Grytsje	  Obes	  (achter	  stuurboordzijde)	  en	  de	  Franeker	  

(bakboordboeg).	  
• Er	  wordt	  geen	  strafrondje	  gedraaid.	  

Conclusies	  
• Franeker,	  bleef	  niet	  vrij	  van	  de	  binnenliggende	  boot	  met	  voorrang,	  de	  Grytsje	  Obes,	  

waarmee	  regel	  18.2.(b)	  RvW	  is	  overtreden.	  
• Franeker	  is	  als	  loefwaarts	  jacht	  niet	  vrijgebleven	  van	  de	  Grytsje	  Obes,	  waarmee	  regel	  11	  

RvW	  door	  de	  Franeker	  is	  overtreden.	  
• De	  Goede	  Verwachting	  heeft	  voldoende	  ruimte	  gegeven	  aan	  de	  Franeker.	  

	  
Regel:	  11	  en	  18.2.(b)	  RvW	  

Beslissing	  	  
DSQ	  voor	  de	  Franeker	  in	  race	  6.	  

Panel	  
Geert	  Geelkerken	  (vz.),	  Peter	  Nannenberg,	  Jan	  Hettinga	  en	  Geert	  Engberts	  
Zaterdag	  17	  aug.	  2019,	  11.10	  uur	  

	  


