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BESLISSING PROTEST COMITÉ Verhoor No:  010 
 
PARTIJEN Naam/Zeilnummer Vertegenwoordigd door: Klasse/Vloot 
Protesterende boot Technische Commissie Dhr. W. Hoekstra,   

Geprotesteerde boot De Harmonie (C7) Dhr. F. Bottema C-Klasse 
 
GETUIGEN Naam Vertegenwoordigd door: Klasse/Vloot 
Getuige(n)    

VERHOOR Verhoor schema (behandeling): 16-08-2022 – 16:30 
Verhoor Introductie/Samenvatting: 
Race nr.:  04 Windkracht: n.v.t.  Bft  Windrichting:  n.v.t. 
Locatie:  Sloten Type baan:  n.v.t. 
 
Procedurele zaken: 
Tijd laatst gefinishte boot: n.v.t.  uur Tijd Protest-limiet: 11:57 uur 
Protestformulier ingediend: 11:20 uur Protest Geldig: Ja 
Alle partijen aanwezig: nee Zo Nee, kan verhoor doorgaan (RRS 63.b): ja 
Bezwaar tegen samenstelling protestcomité en/of belangenverstrengeling: nee 
Zijn er voorafgaande aan het verhoor straffen genomen:  
Aangeleverd Bewijsmateriaal: 
 
Verhoor gestart 18:08 zonder aanwezigheid van de geprotesteerde partij conform RRS 63.3.(b) 
Vastgestelde feiten: 
De Technische Commissie heeft op basis van de “Omschrijving Scheepsuitrusting” een  
technische controle uitgevoerd bij C7, en de volgende feiten vastgesteld : 

- De fokken in het ruim komen niet overeen met de vooraf ingediende opgave 
- Opgegeven fokken: R8 en R3 
- Aan boord aangetroffen fokken: R4 en Z9 
- De Harmonie heeft de aangetroffen extra fokken niet gebruikt 
 
 

Conclusie & Regels:  
 Extra niet gekeurde en niet opgegeven fokken aan boord voldoet niet aan de 

“Omschrijving scheepsuitrusting 3.0.2: : ‘’Per kampioenschap mogen niet meer dan twee 
grootzeilen en drie fokken, welke gekeurd dienen te zijn, worden gebruikt. Het tijdens de 
wedstrijd aan boord hebben van meer tuig dan genoemd is niet toegestaan.’’ 

 RRS 78: ‘’Terwijl een boot wedstrijd zeilt, moeten eigenaar van een boot en enig andere 
verantwoordelijke persoon ervoor zorgen dat de boot blijft voldoen aan zijn 
klassenvoorschriften en dat zijn meet- of handicaptencertificaat, indien voorgeschreven, 
geldig blijft.’’ 

 
 
 
 
 
Beslissing:  
 
De Harmonie krijgt 1 strafpunt in wedstrijd 4. 
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Verzoek om terug te trekken: 
 

Verzoek goedgekeurd: 

Protestcomité:  Internationale Jury: Nee 
Geert Geelkerken (vz.),  Peter Nannenberg,  Jan Hettinga,  Max Marselis. 
 
Getekend (vz.):  Datum, tijd:  Dinsdag  - 16 Augustus 2022 
Geert Geelkerken 18:10 uur 
  

 


