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BESLISSING PROTEST COMITÉ Verhoor No:  012 
 
PARTIJEN Naam/Zeilnummer Vertegenwoordigd door: Klasse/Vloot 
Protesterende boot Technische Commissie Dhr. W. Hoekstra  

Geprotesteerde boot Striidber (B14) Dhr. S.Zijsling B-Klasse 
 
GETUIGEN Naam Vertegenwoordigd door: Klasse/Vloot 
Getuige(n)    

VERHOOR Verhoor schema (behandeling): 16-08-2022 - 17:15 
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: 13:47 uur 
Protestformulier ingediend: 13:18 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: nee 
Aangeleverd Bewijsmateriaal: 
 
Verhoor gestart 17:53 uur. 
 
Vastgestelde feiten: 
De Technische Commissie heeft op basis van de “Omschrijving Scheepsuitrusting” na afloop 
van race 4 een  technische controle uitgevoerd bij C7, en de volgende feiten vastgesteld 

- De borging van het roer is met een 6mm bout vastgezet en niet met een 8mm bout zoals 
voorgeschreven is in artikel 4.4.1. 

- De bout zit erin om het roer te borgen als het schip bijvoorbeeld vastloopt of omslaat. 
Uiteindelijk is de afschuifsterkte van de 8 mm bout groter dan van een 6mm bout. 

- B14 gebruikt ter borging van het roer 2 stuks 6 mm bouten. 
- 2 bouten van 6 mm zullen meer zekerheid geven dat de borging in takt blijft bij het aan de 

grondlopen van een boot t.o.v. een 8 mm bout. 
-  

Conclusie & Regels:  
Omschrijving Scheepsuitrusting: ‘’4.4.1 Het roer moet geborgd zijn met een slothout of een bout 
van tenminste 8 mm dikte door de pen.’’ 
 
RRS 78: ‘’Terwijl een boot wedstrijdzeilt, 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.’’ 
 
De Strijber heeft niet voldaan aan Regel 78 en de klassenvoorschriften. 
Bij de gebruikte borging met 2 stuks 6 mm bouten is de afschuifsterkte groter in vergelijking met 
de voorgeschreven 1 stuks bout van 8 mm.  
 
 
Beslissing:  
De Strijber krijgt 0 strafpunten 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 18:02 uur 
  

 


