
Zeilvereniging Het Y  

Dinsdagavondwedstrijden 29 juni 2021 Race 4, SW-hoog

Verzoek om verhaal ingediend door Rik Kuijpers

Behandeld door Henk Plaatje

Datum en tijd uitspraak: di. 6 juli 2021 11:00

Vastgestelde feiten

• Het startschip lag niet op de plaats die via de Whapsapp-groep Dinsdagavondcompetitie 2021
is meegedeeld aan de deelnemers. 

• De startlijn werd niet gevormd door een mast of staak op het startschip.

• Eén of meerdere schepen zijn te laat gestart doordat ze te laat doorhadden waar het 
startschip lag.

Conclusie

Door een fout van het wedstrijdcomité zijn meerdere schepen benadeeld in hun plaats van aankomst.

Beslissing

Het verzoek om verhaal is toegewezen.
De wedstrijd moet worden afgebroken en is nietig maar kan overgezeild worden.

Regel(s) van toepassing

• WB 2.1 en 6.2 

• RvW 64.3 

• Definitie afbreken

Toelichting

De deelnemer die het verzoek om verhaal heeft ingediend heeft recht op verhaal. Hij heeft gelijk dat 
hij door een fout van het comité in zijn plaats van aankomst is benadeeld .
Omdat het hier om meerdere schepen gaat moet het protestcomité op grond van regel 64.3 een zo 
eerlijk mogelijke regeling treffen voor alle betrokken schepen. 
Aangezien er als feit vastgesteld is dat het hier om meerdere – onbekende-  schepen gaat kan de 
Protestcommissie niets anders beslissen dan de wedstrijd af te breken, zelfs als de indiener van het 
verhaal slechts een vergoeding wil voor zijn verloren tijd. 
Er is geen verzoek om verhaal ingediend door een SW-laag-deelnemer, daarom geldt het afbreken 
uitsluitend voor Race 4 SW-hoog. 
Is een wedstrijd afbreken nu de meest eerlijke regeling?
Er is echter wel een wedstrijd gevaren en er is een score met een winnaar. Het protestcomité heeft er
in dit geval voor gekozen om de wedstrijd af te breken. 

Tot zover de toelichting, maar er is meer 

Een protest indienen doe je niet zomaar, mede daarom moet een protest dat is ingediend  serieus 
worden behandeld of het nu de OS of een onderlinge wedstrijd is. Protesteren in een onderlinge 
wedstrijd is voor de één “not done” en voor de ander “het hoort bij het wedstrijdzeilen”.  
Voor beide zijn voldoende argumenten te vinden Met name in onderlinge wedstrijden wordt dikwijls 
gewezen naar het goede werk van de vrijwilligers van het wedstrijdcomité. Zonder deze vrijwilligers is 
er geen wedstrijd. 

Maar mag je nu tegen fouten begaan door deze vrijwilligers protesteren?  
Ik ben van mening dat dat moet kunnen want het is niet persoonlijk bedoeld. Het wedstrijdcomité en 
de deelnemers moeten zich aan de regels houden en daar hoort, zij het met mate, protesteren bij.


