
Appeal form NL 2022  

 

BELGIAN SAILING AANVRAAG HOGER BEROEP 
Binnen 15 dagen terug te sturen naar : appeal@belgiansailing.be, met bijgevoegd de vereiste informatie voor zover op dat ogenblik beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 
aard van het verhoor: Boot tegen 

HET VERHOOR EN DE BETROKKEN PARTIJEN 

Boot Protest Verzoek om verhaal Protest van Wedstrijdcomité 

 

 
Protest van Protestcomité 

de betrokken boten De boot die protesteerde of De geprotesteerde boot andere geprotesteerde boot 
 

verhaal aanvroeg  

(indien van toepassing) (indien van toepassing) (indien van toepassing) 

naam van de boot ………………………………… ………………………………… ………………………………… 

klasse en zeilnr. ………………………………… ………………………………… ………………………………… 

naam eigenaar of verantwoordelijke* ………………………………… ………………………………… ………………………………… 

adres eigenaar of verantwoordelijke* ………………………………… ………………………………… ………………………………… 

………………………………… ………………………………… ………………………………… 

………………………………… ………………………………… ………………………………… 

* geen herhaling van details vereist indien reeds eerder vermeld als betrokken partijen  

 

 

 
 

Datum race 

HET T 

….. / ….. / …… 

IJDSVERLOOP 

Datum ontvangst schriftelijke uitspraak 

 
 

….. / ….. / …… 

Datum van de hearing ….. / ….. / …… Aanvrager verstuurt intentie op ….. / ….. / …… 

Plaats van de hearing ……………… Belgian Sailing stuurt intentie naar 
commissie / 

 

Tijdstip aanvraag tot heropening* ….. / ….. / …… Commissie ontvangt intentie ….. / ….. / …… 

Datum van heropening of weigering ervan*….. / ….. / …… Commissie verstuurt dit formulier ….. / ….. / …… 

Datum van een schriftelijke uitspraak* ….. / ….. / …… Aanvrager verstuurt dit formulier ….. / ….. / …… 

* indien van toepassing  Commissie ontvangt dit formulier ….. / ….. / …… 

 
EEN AANVRAAG VAN EEN BOOT? Indien ja >>: Naam boot…………………….……………..…. Zeilnr.+klasse……….………… 

GEGEVENS AANVRAGER 

HET EVENEMENT 

Organiserende autoriteit………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 …………………………….……............................................................ .Email:………………………………………..…………………………………………. 

Naam of omschrijving van het   evenement   of wedstrijd………………………………………………………………………………………………………………. 

 

HET PROTESTCOMMITE 

voorzitter….……………………………………..………adres(straat+nr)…………..………………………………………………………………….  

postcode+gemeente………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………….. 

 …………………………..…….. ………….………………..Email:………………………………..…………………………………………. 

Andere namen van comitéleden……………………………………………………………………………………………….. 

mailto:appeal@belgiansailing.be


HANDTEKENING VAN DE AANVRAGER………………………………………………..DATUM……………… ²²  … 

GRONDEN VOOR HOGER BEROEP (aankruisen waar nodig) 
 

Het protestcomité paste de volgende regels niet of verkeerd toe: 
RvW nr(s)………..…… wedstrijdbepalingen nr(s)……….……..…. 

Indien van toepassing, vermeld elke WS case or call, die deze aanvraag zou kunnen ondersteunen ……………………….. 

 

DE REDENEN VOOR HET VERHAAL 
hierna beschreven en/of zie bijgevoegd dokument 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

DOCUMENTEN DIE BETREKKING HEBBEN OP HET VERHAAL 
De originelen van alle documenten zijn nodig. Wanneer dat niet mogelijk is en een kopie meegestuurd werd, geef de reden op waarom dat niet mogelijk 

was. (Uitzondering – Belgian Sailing zal het origineel protestformulier aan het protestcomité vragen, maar de aanvrager zal steeds een kopie meesturen 

indien mogelijk) 

Document Ik stuur dit mee Ik kan dit 
document 

bekomen en zal 
het kortelings 

opsturen 

Ik kan dit 

document niet 
bekomen 

Een kopie van het protestformulier 

 

 
 

 omdat ... 

De geschreven uitspraak van het protestcomité, indien dit geen deel zou 

uitmaken van het protestformulier 

 

 
 

 omdat ... 

Indien van toepassing, en indien niet op of samen met het 

protestformulier, een tekening voorbereid of aanvaard door het 

protestcomité die het volgende toont: 

• positie en de baan van alle betrokken boten, 

• koers naar volgend merkteken en voorgeschreven zijde, 

• snelheid en richting van de wind indien van belang, 

• diepte en richting en snelheid van de stroming 

 

 
 

 omdat … 

De aankondiging van de wedstrijd (of een ander document dat als zodanig 

geldt) 

 

 
 

 omdat … 

De wedstrijdbepalingen samen met alle mededelingen 

 

 
 

 omdat … 

Andere documenten die relevante omstandigheden of informatie bevatten  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

en die hierna opgesomd zijn:*  

……………………………………………………………………………………… omdat ... 

……………………………………………………………………………………… omdat ... 

……………………………………………………………………………………… omdat ... 

* zoals bijvoorbeeld:  

• de klassenregels, maar alleen indien ze relevant zijn voor het  

origineel verhoor en/of het verhaal  

• alle correspondentie die er ondertussen reeds gebeurde over  

deze zaak  

 


