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BESLISSING PROTEST COMITÉ Verhoor No:  002 

 
PARTIJEN Naam/Zeilnummer Vertegenwoordigd door: Klasse/Vloot 

Protesterende boot De Trije Doarpen B4 Henk Regts B-Klasse 

Geprotesteerde boot Protestcomité G.Geelkerken (vz.)  

 
GETUIGEN Naam Vertegenwoordigd door: Klasse/Vloot 

Getuige(n) B4 De Trije Doarpen Dhr. G. Schootstra B-klasse 

VERHOOR Verhoor schema (behandeling): 15-08-2022 - 15:00 

Verhoor Introductie/Samenvatting: 

Race nr.:  02 Windkracht: 1-2  Bft  Windrichting:  ZO 
Locatie:  Stavoren Type baan:  Driehoek baan 
 

 

Procedurele zaken: 
Tijd laatst gefinishte boot: n.v.t.  uur Tijd Protest-limiet: n.v.t.  uur 

Protestformulier ingediend: 16:25  uur Protest Geldig: JA 
Alle partijen aanwezig: JA Zo Nee, kan verhoor doorgaan (RRS 63.b):n.v.t. 

Bezwaar tegen samenstelling protestcomité en/of belangenverstrengeling: NEE 
Zijn er voorafgaande aan het verhoor straffen genomen: n.v.t. 
Aangeleverd Bewijsmateriaal: Foto vanaf startschip genomen. 

 

Vastgestelde feiten: 
Verzoek om heropening op basis van aannemelijke fout Comité: 

• De Trije Doarpen (B4) werd niet gedwongen om overstag te gaan 

• De Trije Doarpen (B4) hebben verklaard na het door de wind draaien niet verder te 

kunnen afvallen omdat De Koe (B5) onder hun lag. De Trije Doarpen (B4) hebben 
daardoor hun overstag procedure niet af kunnen maken. 

• Er is daarmee geen wijziging ten aanzien van de oorspronkelijk feiten aangetoond. 

• Er is daarmee geen aanmerkelijke fout gemaakt door het Comité 
 

Verzoek om heropening op basis van nieuw bewijs (foto vanaf Startschip): 

• Op de foto is duidelijk zichtbaar dat de fok nog bak staat. 

• De foto toont daarmee aan dat het schip nog steeds niet op een aan de wind koers ligt. 
 
 

 

Conclusie & Regels:  

• Het Comité heeft geen aanmerkelijke fout gemaakt op basis van het verhoor van alle 
partijen. Regel RRS13 

• Foto is geen significant nieuw bewijs. De getoonde foto bevestigt het verhaal als in 
protest 001 verwoord (Regel RRS13) 
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Beslissing:  
Protest wordt niet heropend op basis van regel 66.1. 

De uitslag blijft ongewijzigd 
 
Regel 66.1: Het protestcomité kan een verhoor heropenen wanneer het besluit dat het wellicht 

een aannemelijke fout heeft gemaakt, of wanneer aanmerkelijk nieuw bewijsmateriaal binnen 
redelijke tijd ter beschikking komt. 

 
Verzoek om terug te trekken: 

 

Verzoek goedgekeurd: 

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

 
Getekend (vz.):  Datum, tijd:  Maandag - 15 Augustus 2022 
Geert Geelkerken 15:45:00 uur 

  

 


