
	   	   	   	   	   IFKS	  2019	  
	  
Beslissing	  protestcomité	   	   	   	   	   	   Protest	  nr.	  7	  
	  
Partijen	  
Protesteerder:	  Jos	  Spijkerman	  
Geprotesteerde	  boten:	  	  
-‐	  Jonge	  Jasper	  (nr.	  2),	  vertegenwoordigd	  door	  Froukje	  Osinga	  
-‐	  Waaksdom,	  (nr.	  15),	  vertegenwoordigd	  door	  Ulbe	  Zwaga.	  	  Beiden	  A-‐klasse	  
Getuigen:	  Geen	  
	  
Samenvatting	  
In	  het	  kruisrak	  gaat	  de	  Waaksdom,	  varend	  aan	  wind	  over	  stuurboord,	  kort	  achter	  de	  Jonge	  Jasper	  
langs,	  die	  over	  bakboord	  ligt.	  	  De	  Jonge	  Jasper	  gaat	  daarna	  direct	  overstag	  .	  De	  Waaksdom,	  varend	  
over	  stuurboord	  aan	  de	  wind	  gaat,	  kort	  voordat	  de	  Jonge	  Jasper	  op	  koers	  ligt	  over	  stuurboord,	  	  
direct	  overstag	  naar	  bakboord.	  Als	  Waaksdom,	  op	  de	  juiste	  koers	  over	  bakboord	  ligt,	  liggen	  beide	  
boten	  op	  aanvaringskoers	  en	  is	  het	  punt	  tot	  de	  aanvaring	  voor	  beide	  boten	  ongeveer	  2	  
scheepslengtes.	  	  	  
Om	  een	  aanvaring	  te	  voorkomen	  loeft	  de	  Jonge	  Jasper	  op	  om	  overstag	  te	  gaan.	  Op	  het	  moment	  dat	  
Jonge	  Jasper	  met	  de	  kop	  door	  de	  wind	  gaat	  moet	  de	  Waaksdom	  uitwijken.	  Afstand	  tussen	  de	  boten	  
is	  dan	  maximaal	  een	  halve	  meter.	  
De	  Waaksdom	  verkrijgt	  voorrang	  over	  bakboord	  maar	  geeft	  de	  Jonge	  Jasper	  aanvankelijk	  geen	  
ruimte	  om	  vrij	  te	  blijven	  (15	  RvW).	  De	  Jonge	  Jasper,	  over	  stuurboord,	  blijft	  niet	  vrij	  van	  de	  
Waaksdom,	  maar	  gaat	  vrijuit	  omdat	  de	  Waaksdom	  regel	  15	  overtreedt	  (21	  RvW)	  .	  
Beslissing	  PC:	  	  DSQ	  voor	  de	  Waaksdom	  in	  race	  2	  (A-‐klasse)	  
Procedurele	  zaken	  

• Protest	  geldig.	  
• Ingebracht	  TV	  beelden	  omroep	  Fryslân	  

	  
Vastgestelde	  feiten	  

1. Maandag	  12	  aug.	  2019,	  Race	  2,	  	  A-‐klasse,	  kruisrak	  
2. Waaksdom,	  over	  stuurboord	  aan	  de	  wind,	  gaat	  kort	  achter	  de	  Jonge	  Jasper	  langs,	  die	  over	  

bakboord	  aan	  de	  wind	  ligt.	  
3. De	  Jonge	  Jasper,	  gaat	  direct	  daarna	  overstag	  naar	  stuurboord.	  
4. Waaksdom	  gaat	  direct	  daarna	  overstag	  naar	  bakboord.	  
5. Als	  Waaksdom,	  op	  de	  juiste	  koers	  over	  bakboord	  ligt,	  liggen	  beide	  boten	  op	  

aanvaringskoers,	  en	  is	  het	  punt	  tot	  de	  aanvaring	  voor	  beide	  boten	  ongeveer	  2	  
scheepslengtes.	  	  	  

6. Waaksdom	  roept	  “	  bakboord”	  	  naar	  de	  Jonge	  Jasper	  
7. De	  Jonge	  Jasper	  loeft	  op	  en	  stopt	  maximaal	  2	  seconden	  en	  gaat	  vervolgens	  verder	  met	  

loeven	  en	  door	  de	  wind.	  
8. Waaksdom	  loeft	  scherp	  om	  een	  aanvaring	  te	  voorkomen,	  op	  het	  moment	  dat	  Jonge	  Jasper	  

door	  de	  wind	  gaat.	  De	  onderlinge	  afstand	  tussen	  beide	  boten	  is	  op	  dat	  moment	  maximaal	  
een	  halve	  meter.	  	  Beide	  boten	  raken	  elkaar	  niet.	  

9. Waaksdom	  roept	  “protest”	  .	  	  
10. Umpire	  toont	  rode	  vlag	  aan	  de	  Waaksdom.	  De	  Waaksdom	  draait	  geen	  strafrondje.	  

	  
Conclusies	  

• De	  Waaksdom	  verkreeg	  voorrang	  als	  boot	  over	  bakboord	  (10	  RvW)	  ,	  en	  heeft	  aanvankelijk	  
de	  Jonge	  Jasper	  geen	  ruimte	  gegeven	  om	  vrij	  te	  blijven	  (15	  RvW)	  



• De	  Jonge	  Jasper	  varend	  over	  stuurboord	  blijft	  niet	  vrij	  van	  de	  Waaksdom	  varend	  over	  
bakboord,	  maar	  gaat	  vrij	  uit	  omdat	  de	  Waaksdom	  regel	  15	  overtreedt	  (	  21	  RvW)	  .	  

	  
	  
Regels:	  10,	  15	  en	  21	  RvW	  	  
	  
Beslissing	  	  

• Protest	  toegewezen	  
• DSQ	  	  voor	  de	  Waaksdom	  in	  race	  2	  

Panel:	  Geert	  Geelkerken	  (vz.),	  Peter	  Nannenberg,	  Jan	  Hettinga	  en	  Geert	  Engberts	  

Datum:	  12	  augustus;	  	  19.10	  uur	  


