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Beslissing	  protestcomité	   	   	   	   	   	   Protest	  nr.	  8	  
	  
Partijen	  
Protesteerder:	  umpire	  Jos	  Spijkerman	  
Geprotesteerde	  boten:	  	  
“Grutte	  Pier”	  (C11),	  vertegenwoordigd	  door	  Henk	  Regts	  	  
“Hoop	  op	  Zegen”	  (C12),	  vertegenwoordigd	  door	  Mark	  de	  Koe	  	  	  
	  	  (beiden	  C-‐klasse”)	  
Getuigen:	  Geen	  

Samenvatting	  
In	  race	  4	  in	  de	  C-‐klasse,	  in	  het	  kruisrak,	  naderen	  Hoop	  op	  Zegen	  en	  Grutte	  Pieter	  het	  bovenwindse	  
merkteken,	  dat	  bakboord	  moet	  worden	  gerond.	  Beide	  boten	  liggen	  op	  aanvaringskoers	  met	  
elkaar.	  	  Hoop	  op	  Zegen	  vaart	  aan-‐de-‐wind	  over	  bakboord,	  op	  de	  layline,	  richting	  bovenwindse	  
merkteken.	  Grutte	  Pier	  vaart	  aan-‐de-‐wind	  over	  stuurboord.	  
Grutte	  Pier	  gaat	  overstag	  	  en	  voltooit	  de	  overstagmanoeuvre	  buiten	  de	  zone	  in	  een	  vrij	  
voorliggende	  positie,	  anderhalve	  meter	  voor	  de	  boeg	  van	  de	  Hoop	  op	  Zegen.	  Hoop	  op	  Zegen	  
verkrijgt	  aan	  loef	  met	  de	  boeg,	  door	  meer	  snelheid,	  overlap	  met	  het	  achterschip	  van	  de	  Grutte	  
Pier,	  voor	  het	  binnengaan	  van	  de	  zone.	  
Bij	  nadering	  van	  het	  bovenwindse	  merkteken	  wordt	  de	  onderlinge	  dwarsscheepse	  afstand	  tussen	  
schepen	  steeds	  kleiner	  van	  een	  meter	  naar	  een	  halve	  meter.	  
De	  Hoop	  op	  Zegen	  loopt	  langzaam	  over	  de	  Grutte	  Pier	  heen.	  Grutte	  Pier	  raakt	  aan	  bakboordzijde	  
van	  het	  schip	  het	  bovenwindse	  merkteken.	  Er	  is	  contact	  tussen	  het	  grootzeil	  van	  de	  Hoop	  op	  
Zegen	  en	  de	  voorstag	  van	  de	  Grutte	  Pier	  met	  als	  gevolg	  schade	  aan	  het	  grootzeil	  van	  de	  Hoop	  op	  
Zegen.	  De	  umpire	  geeft	  een	  rode	  vlag	  aan	  Hoop	  op	  Zegen.	  Hoop	  op	  Zegen	  draait	  geen	  strafrondje.	  
	  
Hoop	  op	  Zegen	  blijft	  niet	  vrij	  van	  de	  Grutte	  Pier	  en	  geeft	  geen	  merktekenruimte	  en	  overtreedt	  
daarmee	  regel	  11	  en	  18.2.(b)	  RvW.	  Grutte	  Pier	  raakt	  het	  merkteken	  maar	  gaat	  vrijuit	  omdat	  het	  
schip	  geen	  merktekenruimte	  krijgt	  (21	  RvW).	  Er	  is	  een	  aanvaring,	  wat	  de	  Hoop	  op	  Zegen	  
redelijkerwijs	  had	  kunnen	  vermijden	  (14	  RvW).	  Grutte	  Pier,	  als	  schip	  met	  voorrang	  en	  als	  schip	  
met	  recht	  op	  ruimte,	  kon	  een	  aanraking	  redelijkerwijs	  niet	  vermijden	  (14	  RvW)	  

	  
Beslissing	  PC:	  Hoop	  op	  Zegen	  DSQ	  in	  race	  4	  
Procedurele	  zaken	  

• Protest	  binnen	  de	  tijdslimiet	  ingediend	  (61.3	  RvW)	  
• Inhoud	  protest	  voldoet	  aan	  de	  vereisten	  gesteld	  in	  61.2	  RvW	  
• Protest	  geldig	  

	  
Vastgestelde	  feiten	  

1. Incident	  vond	  plaats	  in	  race	  4	  van	  woensdag	  14	  aug.	  2019,	  in	  het	  kruisrak	  nabij	  het	  
bovenwindse	  merkteken	  dat	  bakboord	  moet	  worden	  gerond.	  

2. De	  umpire	  vaart	  direct	  achter	  beide	  schepen,	  	  Grutte	  Pier	  en	  Hoop	  op	  Zegen.	  
3. Hoop	  op	  Zegen	  vaart	  een	  aan-‐de-‐windse	  koers	  over	  bakboord,	  op	  de	  layline,	  richting	  

bovenwinds	  merkteken.	  
4. Grutte	  Pier	  vaart	  een	  aan-‐de-‐windse	  koers	  over	  stuurboord.	  
5. Beide	  schepen	  varen	  op	  aanvaringskoers	  ten	  opzichte	  van	  elkaar.	  
6. Grutte	  Pier	  gaat	  overstag	  	  en	  voltooit	  de	  overstagmanoeuvre	  in	  een	  vrij	  voorliggende	  



positie,	  anderhalve	  meter	  voor	  de	  boeg	  van	  de	  Hoop	  op	  Zegen.	  	  
7. Er	  is	  geen	  overlap	  en	  beide	  schepen	  liggen	  op	  dat	  moment	  aan	  de	  wind	  over	  bakboord	  

buiten	  de	  zone	  van	  het	  bovenwindse	  merkteken.	  
8. Hoop	  op	  Zegen	  verkrijgt	  aan	  loef	  met	  de	  boeg,	  door	  meer	  snelheid,	  overlap	  met	  het	  

achterschip	  van	  de	  Grutte	  Pier.	  
9. Bij	  het	  binnengaan	  van	  de	  zone	  is	  er	  overlap	  tussen	  beide	  schepen,	  met	  een	  onderlinge	  

dwarsscheepse	  afstand	  van	  een	  meter.	  
10. Bij	  nadering	  van	  het	  bovenwindse	  merkteken	  wordt	  de	  onderlinge	  dwarsscheepse	  afstand	  

tussen	  schepen	  steeds	  kleiner	  tot	  een	  halve	  meter.	  
11. De	  Hoop	  op	  Zegen	  loopt	  langzaam	  over	  de	  Grutte	  Pier	  heen.	  
12. Grutte	  Pier	  raakt	  aan	  bakboordzijde	  van	  het	  schip	  het	  bovenwindse	  merkteken.	  
13. Er	  is	  contact	  tussen	  het	  grootzeil	  van	  de	  Hoop	  op	  Zegen	  en	  de	  voorstag	  van	  de	  Grutte	  Pier.	  
14. Het	  grootzeil	  van	  de	  Hoop	  op	  Zegen	  heeft	  hierbij	  schade	  opgelopen.	  	  
15. De	  umpire	  geeft	  een	  rode	  vlag	  aan	  Hoop	  op	  Zegen.	  Hoop	  op	  Zegen	  draait	  geen	  strafrondje.	  

	  
Conclusies	  

• Grutte	  Pier	  heeft	  	  als	  lijwaarts	  schip	  met	  overlap	  recht	  op	  ruimte	  	  van	  de	  Hoop	  op	  Zegen.	  
Hoop	  op	  Zegen	  blijft	  niet	  vrij	  van	  de	  Grutte	  Pier	  en	  overtreedt	  daarmee	  regel	  11	  RvW.	  

• Hoop	  op	  Zegen,	  buiten	  liggend	  schip	  met	  overlap	  bij	  het	  invaren	  van	  de	  zone,	  heeft	  het	  
binnenliggend	  schip	  Grutte	  Pier	  geen	  merktekenruimte	  gegeven	  en	  bleef	  niet	  vrij	  (18.2.(b)	  
RvW)	  

• Grutte	  Pier	  raakt	  het	  bovenwindse	  merkteken	  en	  overtreedt	  daarmee	  regel	  31	  RvW.	  
• Grutte	  Pier,	  met	  recht	  op	  merktekenruimte,	  gaat	  echter	  vrijuit,	  omdat	  het	  schip	  geen	  

ruimte	  kreeg	  van	  de	  Hoop	  op	  Zegen	  (21	  RvW)	  
• Hoop	  op	  Zegen	  vermeed	  geen	  aanvaring	  met	  de	  Grutte	  Pier	  terwijl	  dat	  redelijkerwijs	  wel	  

mogelijk	  was,	  en	  overtreedt	  daarmee	  regel	  14	  RvW.	  
• Grutte	  Pier,	  als	  schip	  met	  voorrang	  en	  als	  schip	  met	  recht	  op	  ruimte,	  kon	  een	  aanraking	  

niet	  redelijkerwijs	  vermijden	  (14	  RvW)	  
Regels:	  11,	  14,	  18.2	  b,	  21	  RvW	  

Beslissing	  	  
• Protest	  umpire	  toegewezen;	  	  
• Hoop	  op	  Zegen	  scoort	  een	  DSQ	  in	  race	  4	  

	  
Panel:	  Geert	  Geelkerken	  (vz.),	  Peter	  Nannenberg,	  Jan	  Hettinga	  en	  Geert	  Engberts	  
Datum:	  woensdag	  14	  augustus	  2019,	  18:00	  uur.	  

	  


