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Beslissing	  protestcomité	   	   	   	   	   	   Protest	  nr.	  9	  
	  
Partijen	  
Protesteerder:	  umpire	  Jos	  Spijkerman	  
Geprotesteerde	  boten:	  	  
“Hoop	  op	  Zegen”	  (C12),	  vertegenwoordigd	  door	  Mark	  de	  Koe	  
“Striidber”(C15)	  vertegenwoordigd	  door	  Steven	  Zijsling,	  	  
	  beiden	  varend	  in	  de	  C-‐klasse	  
Getuigen:	  John	  Modderman	  (	  getuige	  van	  C15)	  
	  
Samenvatting	  
Het	  incident	  vond	  plaats	  in	  race	  3	  	  (C-‐klasse)	  van	  woensdag	  14	  aug.	  2019,	  in	  het	  laatste	  kruisrak	  in	  
de	  nabijheid	  van	  de	  finish.	  
Striidber	  vaart	  een	  aan-‐de-‐windse	  koers	  over	  bakboord	  en	  gaat	  direct	  voor	  de	  Hoop	  op	  Zegen	  
langs	  die	  aan	  de	  wind	  over	  stuurboord	  ligt;	  beide	  schepen	  varen	  buiten	  de	  zone	  in	  de	  richting	  van	  
het	  	  pin-‐end	  van	  de	  finishmerkteken	  en	  gaan	  tegelijkertijd	  overstag.	  Striidber	  voltooit	  buiten	  de	  
zone	  de	  overstagmanoeuvre	  naar	  de	  stuurboord	  boeg.	  De	  Hoop	  op	  Zegen	  voltooit	  de	  
overstagmanoeuvre	  niet	  en	  loeft	  op	  in	  de	  wind,	  richting	  de	  finishlijn	  .	  	  Als	  Striidber,	  op	  de	  juiste	  
koers	  over	  stuurboord	  ligt,	  liggen	  beide	  boten	  op	  aanvaringskoers,	  en	  is	  het	  punt	  tot	  de	  aanvaring	  
voor	  beide	  boten	  1	  scheepslengte.	  	  	  	  
De	  Strijdber	  gaat	  overstag.	  Beide	  schepen	  maken	  daarna	  een	  opsteker	  in	  de	  richting	  van	  het	  pin-‐
end	  merkteken	  van	  de	  finishlijn,	  met	  de	  Hoop	  op	  Zegen	  aan	  stuurboord	  van	  de	  Striidber.	  Beide	  
schepen	  komen	  daardoor	  met	  klapperende	  zeilen,	  met	  nagenoeg	  volledige	  overlap,	  de	  zone	  
binnen.	  	  
Striidber	  raakt	  het	  pin-‐end	  merkteken	  met	  de	  boeg	  aan	  bakboordzijde	  van	  het	  schip.	  
De	  umpire	  toont	  de	  rode	  vlag	  voor	  Hoog	  op	  Zegen.	  Er	  wordt	  geen	  strafrondje	  gedraaid	  
	  
Hoop	  op	  Zegen	  heeft	  overstagmanoeuvre	  niet	  voltooid	  en	  is	  opgeloefd	  om	  een	  aanvaring	  te	  
voorkomen	  en	  voldoet	  daarmee	  aan	  regel	  14	  RvW.	  	  Striidber	  heeft	  als	  binnenliggend	  schip	  met	  
overlap	  recht	  op	  merktekenruimte	  conform	  18.2.(b)	  RvW.	  De	  Hoop	  op	  Zegen	  geeft	  als	  
buitenliggend	  schip,	  aan	  Striidber	  geen	  merkruimte	  en	  overtreedt	  daarmee	  regel	  18.2.b	  RvW	  
Striidber	  raakt	  het	  pin-‐end	  merkteken	  en	  overtreedt	  daarmee	  regel	  31	  RvW.	  Striidber,	  met	  recht	  
op	  merktekenruimte,	  gaat	  echter	  vrijuit,	  omdat	  het	  schip	  geen	  ruimte	  kreeg	  van	  de	  Hoop	  op	  Zegen	  
(21	  RvW)	  
	  
Beslissing	  PC:	  DSQ	  voor	  Hoop	  op	  Zegen	  in	  race	  3.	  
	  
Procedurele	  zaken	  

• De	  umpire	  verzoekt	  om	  zijn	  protest	  terug	  te	  trekken;	  dit	  wordt	  niet	  toegestaan	  	  door	  de	  PC	  
gelet	  op	  het	  belang	  en	  het	  verzoek	  van	  de	  vertegenwoordiger	  van	  de	  Hoop	  op	  Zegen	  om	  dit	  
protest	  wel	  door	  te	  laten	  gaan	  (60.3	  RvW)	  

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



Vastgestelde	  feiten	  
1. Het	  incident	  vond	  plaats	  in	  race	  3	  	  (C-‐klasse)	  van	  woensdag	  14	  aug.	  2019,	  in	  het	  laatste	  

aan-‐de-‐windse	  rak	  in	  de	  nabijheid	  van	  de	  finish.	  
2. De	  umpire	  vaart	  in	  de	  directe	  nabijheid	  achter	  beide	  boten.	  
3. Striidber	  vaart	  een	  aan-‐de-‐windse	  koers	  en	  gaat	  over	  bakboord	  direct	  voor	  de	  Hoop	  op	  

Zegen	  langs.	  De	  Hoop	  op	  Zegen	  vaart	  aan	  de	  wind	  over	  stuurboord.	  
4. Beide	  schepen	  varen	  buiten	  de	  zone	  in	  de	  richting	  van	  de	  pin-‐end	  finishboei.	  
5. Beide	  boten	  gaan	  tegelijkertijd	  overstag	  buiten	  de	  zone.	  
6. Striidber	  voltooit	  buiten	  de	  zone	  de	  overstagmanoeuvre	  naar	  de	  stuurboord	  boeg.	  
7. Als	  Striidber	  op	  de	  aan-‐de-‐windse	  koers	  over	  stuurboord	  ligt,	  liggen	  beide	  boten	  op	  

aanvaringskoers	  en	  is	  het	  punt	  tot	  de	  aanvaring	  voor	  beide	  boten	  1	  scheepslengte.	  	  	  
8. Hoop	  op	  Zegen	  voltooit	  de	  overstagmanoeuvre	  niet	  en	  loeft	  op	  in	  de	  wind,	  richting	  

finishlijn.	  
9. Strijdber	  gaat	  overstag	  en	  stuurt	  omhoog	  richting	  pin-‐	  end	  van	  de	  finishlijn.	  	  	  
10. Beide	  schepen	  komen	  daardoor	  met	  klapperende	  zeilen,	  met	  nagenoeg	  volledige	  overlap,	  

de	  zone	  binnen.	  	  
11. Beide	  schepen	  naderen	  de	  finishlijn	  bij	  het	  	  pin-‐	  end	  merkteken	  	  met	  een	  onderlinge	  

dwarsscheepse	  afstand	  van	  1	  meter.	  De	  Hoop	  op	  Zegen	  vaart	  aan	  de	  stuurboordzijde	  van	  
de	  Striidber	  met	  nagenoeg	  volledige	  overlap.	  De	  beide	  schepen	  raken	  elkaar	  niet.	  

12. Striidber	  raakt	  het	  pin-‐end	  merkteken	  met	  de	  boeg	  aan	  bakboordzijde	  van	  het	  schip.	  
13. De	  umpire	  toont	  de	  rode	  vlag	  voor	  Hoop	  op	  Zegen.	  Er	  wordt	  geen	  strafrondje	  gedraaid	  

	  
Conclusies	  

• Hoop	  op	  Zegen	  heeft	  zijn	  overstagmanoeuvre	  niet	  voltooid	  om	  een	  aanvaring	  te	  
voorkomen	  en	  voldoet	  daarmee	  aan	  regel	  14	  RvW	  

• Striidber	  heeft	  als	  binnenliggend	  schip	  met	  overlap	  recht	  op	  merktekenruimte	  conform	  
18.2.(b)	  RvW.	  

• De	  Hoop	  op	  Zegen	  heeft	  als	  buitenliggend	  schip,	  met	  overlap,	  aan	  Striidber	  geen	  
merkruimte	  gegeven	  en	  overtreedt	  daarmee	  regel	  18.2.b	  RvW	  

• Striidber	  raakt	  het	  pin-‐end	  merkteken	  en	  overtreedt	  daarmee	  regel	  31	  RvW.	  	  
• Striidber,	  met	  recht	  op	  merktekenruimte,	  gaat	  echter	  vrijuit,	  omdat	  het	  schip	  geen	  ruimte	  

kreeg	  van	  de	  Hoop	  op	  Zegen	  (21	  RvW)	  
	  
Regels:	  14,	  18.2.(b)	  	  ,	  21	  ,	  31,	  60.3	  RvW	  

Beslissing	  	  
• Protest	  van	  de	  umpire	  wordt	  toegewezen	  
• DSQ	  Hoop	  op	  Zegen	  in	  race	  3.	  
• Strijdber	  overtreedt	  regel	  31	  en	  wordt	  verschoond	  omdat	  hij	  niet	  de	  merktekenruimte	  

heeft	  gekregen	  waar	  hij	  recht	  op	  heeft	  (	  regel	  21	  RvW)	  
	  

Panel:	  Geert	  Geelkerken	  (vz.),	  Peter	  Nannenberg,	  Jan	  Hettinga	  en	  Geert	  Engberts	  
Datum:	  woensdag	  14	  augustus	  2019,	  20.00	  uur.	  

	  


