IFKS – 13 t/m 20 Augustus 2022
BESLISSING PROTEST COMITÉ
PARTIJEN
Protesterende boot
Geprotesteerde boot

Verhoor No: 001

Naam/Zeilnummer
B7
“Verwisseling”- Yndijk

Vertegenwoordigd door:
Lora Strack Van Schijndeel

B4

Henk Regts

Klasse/Vloot
B-klasse
B-klasse

“De Trije Doarpen”
Echtenerbrug
GETUIGEN
Getuige(n)
Getuige(n)
Getuige

Naam
B7 – “Verwisseling”
B4 – “De Trije Doarpen”
B5 – “Hoop op Zegen”

Vertegenwoordigd door:
Ellert de Boois
Gerard Schoostra
Mark de Koe

Klasse/Vloot
B-klasse
B-klasse
B-klasse

VERHOOR
Verhoor schema (behandeling): XX-08-2022 - XX:XX
Verhoor Introductie/Samenvatting:
Race nr.: 2
Windkracht: XX Bft
Windrichting: XX
Locatie:
Stavoren
Type baan: XX

Procedurele zaken:
Tijd laatst gefinishte boot:
Protestformulier ingediend:
Alle partijen aanwezig:

XX uur
13:32 uur
Ja

Tijd Protest-limiet:
13:35 uur
Protest Geldig:
Ja
Zo Nee, kan verhoor doorgaan (RRS 63.b): XX

Bezwaar tegen samenstelling protestcomité en/of belangenverstrengeling: nee
Zijn er voorafgaande aan het verhoor straffen genomen: nee
Aangeleverd Bewijsmateriaal:
- Getuige Mark de Koe heeft telefonisch de getuigenis afgelegd.
Geldigheid protest;
- B7 heeft protest geroepen, rode vlag getoond en in want geknoopt. Rode vlag stond op
finish nog steeds.
- B4; Protest gezien en gehoord.
Vastgestelde feiten:
- B7 lag met B4 over stuurboord onder de startlijn in het startgebied.
- B7 en B4 voeren evenwijdig aan de startlijn richting het startschip
- B7 en B4 varen beide over stuurboord op halvewindse koers
- B4 vaart aan loefzijde en zonder overlap achter B7 met 2-3 scheepslengte afstand,
dwarsscheeps ca. 4 meter
- B7, over stuurboord en vrij voor, start met loeven.
- B4, over stuurboord en zonder overlap achter de B7, loeft op.
- B7, over stuurboord, gaat door de wind 1 minuut voor het startsein.
- B7 voltooit overstag en ligt over bakboord op een aandewindse koers richting de startlijn.
- B5 lag 1.5 scheepslengte aan lijzijde van de B7 over bakboord en 2-3.5 scheepslengte
vanaf de stuurboord startboei.
- B4, over stuurboord, gaat overstag naar bakboord. B4 wil in de ruimte komen tussen de
B7 en B5 op de startlijn.
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B4 kon de overstagmanoevre niet voltooien omdat B4 een aanvaring met B5 moest
voorkomen
B7 moest oploeven tot hoog aan de wind / in de wind om een aanraking te vermijden met
B4. De onderlinge dwarsscheepse afstand tussen B4 en B7 bedroeg 3meter.
B4 en B7 hebben geen aanraking gehad.

Conclusie & Regels:
Regels van toepassing; RRS 13
Nadat B4 verder is gedraaid dan in de wind, moet hij vrij blijven van andere
boten tot hij op een aandewindse koers ligt. B4 is echter niet vrij gebleven en heeft daarmee
RRS 13 overtreden.

Beslissing:
B4 krijgt een DSQ voor Race 2 te Stavoren.
Verzoek om terug te trekken:

Verzoek goedgekeurd:

Protestcomité:
Internationale Jury: Nee
Geert Geelkerken (vz.), Peter Nannenberg, Jan Hettinga, Jeroen Hazekamp, Max Marselis
Getekend (vz.):
Geert Geelkerken

Datum, tijd: 2e dag - 14 Augustus 2022
15:52 uur
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