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Hallo allemaal,
Middels nieuwsbrief nummer 16 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm
hart toedraagt weer op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje.
Verslag IFKS 2012
Zaterdag 11 augustus 2012 (Hylpen)
Er waait een matige wind , we besluiten voor de start de lichtweerfok te vervangen voor de
midweerfok. Bij de start zitten we er niet bij met als gevolg een laatste plek bij de 1e boei.
Gedurende de wedstrijd neemt de wind steeds meer af, dus tijdens de wedstrijd toch maar
weer de lichtweerfok erop gezet. Uiteindelijk weten we nog 2 skûtsjes in te halen. Een 14e
plek is het resultaat van deze dag.
Maandag 13 augustus 2012 (Stavoren)
Er staat veel meer wind dan voorspeld , we hebben met ons kleine skûtsje weer veel last van
de deining. De wedstrijdcommissie heeft een veel te kleine baan er in gelegd welke
gevaarlijke situaties oplevert. Tijdens de ochtendwedstrijden vallen er hier en daar enkele
gewonden en man overboord situaties. Ook vandaag weten we niet te overtuigen , een 15e
plek is het hoogst haalbare .
Dinsdag 14 augustus 2012 (Heeg)
Aan bijgeloof doen wij niet. Voorgaande jaren ging het steeds mis op het Hegemermeer. Maar
helaas ook vandaag , met een schiftende wind, “loopt“ het skûtsje voor geen meter en worden
we zelfs laatste nl 16e. Na de wedstrijd besluiten we om de veranderingen aan het skûtsje die
we vlak voor de IFKS aangebracht hadden weer ongedaan te maken. Hopelijk komt de
snelheid, die er wel degelijk was, op deze manier weer terug.
Woensdag 15 augustus 2012 ( Sloten).
Het waait behoorlijk, voor de start het zeil enkele malen naar beneden gehad om te reven en
strakker aan de mast te stroppen. Hierdoor zijn we iets te laat aan de start maar de
veranderingen aan het schip werpen hun vruchten af. We lopen goed hoogte in de
kruisrakken en raken niet verder achterop. Na anderhalf uur keihard gewerkt te hebben
worden we als 1 na laatste afgeschoten op de finish. Tot nu niet al te beste resultaten bij ons

debuut in de B-klasse. Dit zal anders moeten de komende dagen anders is degradatie uit de Bklasse een feit.
Echtenerbrug 16 augustus 2012
Nog 3 wedstrijden te gaan en we staan er niet al te best voor in het klassement, nl laatste.
Maar wie weet gaat het vandaag beter. De start is dit keer perfect. Met het startschot liggen
we exact op de startlijn en ook nog eens vrij van andere skûtsjes. We zeilen dan ook een
prima eerste kruisrak waarbij we als 5e om de eerste boei gaan. In de ruimwindse rakken
worden we ingehaald door enkele skûtsjes die gewoon harder lopen. In de kruisrakken zit
deze wedstrijd de winst voor ons, we kunnen steeds vrij zeilen en komen steeds mooi bij de
boei uit. Op het laatste stuk naar de finish moeten we nog een keer wijken voor een schip over
bakboord. Een 9e plek is het resultaat. Een enorme opsteker en goed voor het moreel. We
hebben enkele gerenomeerde skûtsjes als de Singelier, De Drie Gebroeders en Makkum achter
ons weten te houden. Het kan dus wel !

Lemmer I 17 augustus 2012
Met het resultaat van gister in het achterhoofd met goede moed van start. We willen graag
“onderin” op de startlijn starten, echter we redden het niet op om daar te komen. Dan maar
bovenin proberen, helaas pakt dit niet goed uit. Bij de eerste boei is het een chaos, een
aanvaring tussen 2 skûtsjes die vervolgens beide de wedstrijd moeten verlaten. Als 14e om de
1e boei vervolgens halen we nog 2 skûtsjes in en uiteindelijk worden we 13e . Deze wedstrijd
erg veel last gehad van de andere skûtsjes uit de C klasse die tegelijkertijd met ons de
wedstrijd varen maar ja ook dit hoort er bij. Morgen de laatste wedstrijd wederom op Lemmer.
Lemmer II 18 augustus 2012
Een klein wondertje is vandaag nodig om degradatie uit de B-klasse te voorkomen. Dus alles
of niets… Brutaal gooien we het skûtsje tussen de onderste startboei en de LE. Helaas net wat
te krap, we raken de startboei en moeten opnieuw starten. Dat kan er ook nog wel bij. De hele
wedstrijd proberen we van alles maar er zit helaas niet meer in. In het laatste kruisrak naar de
finish toch nog een succesje als we de Twee Gebroeders nog weten te verschalken en dus niet
als laatste eindigen maar als 15e.
In het eindklassement van de B helaas wel als laatste geëindigd en dus weer terug naar de Cklasse volgend jaar. Gewogen en te licht bevonden. Ondanks deze resultaten hebben we toch
een geweldige IFKS week mogen meemaken. Elke dag schitterend weer en voldoende wind.
Volgende jaar zijn wij zeker weer van de partij !
Donateurzeilen 7 oktober 2012
3x maal is scheepsrecht en hoe!
Tot 2 maal toe moesten we het donateurzeilen afzeggen i.v.m. de (verwachte) slechte
weersomstandigheden. Maar op zondag 7 oktober waren de omstandigheden perfect ; zon en
een flinke wind (5 bft) maar met gereefde zeilen prima te doen. Onderweg nog even
“aangestoken” op het knyneneiland voor een hapje en een drankje. Een supergezellige middag
en enthousiaste donateurs!

Slotwedstrijden IFKS 13 oktober
Op het Hegermermeer vinden jaarlijks de slotwedstrijden van de IFKS plaats. Ook wij zijn
uiteraard weer van de partij. De weersvoorspellingen zijn nogal verschillend, de wind kan
flink aanhalen en ook van boven is het nodige te verwachten. In poule B behalen we
s’morgens de 9e stek, net 1 plek te weinig om ons te plaatsen voor de Goudfinale. In de
Zilverfinale eindigen we als 7e. In het eindklassement van de zilver groep een gedeelde 4e

plek. Opmerkelijk feit deze dag ; alle B-klassers voor ons, alle C-klassers achter ons.
Typerend voor ons seizoen.
Roekoepolle race 20 en 21 oktober
De allerlaatste wedstrijden van dit jaar alweer. Als B/C-klasser hebben we hier feitelijk niets
te zoeken tussen de SKS en IFKS A klasse maar de wedstrijdbanen over het Sneekermeer en
de Goingarypster poelen zijn de mooiste van allemaal. Gelukkig doen onze vrienden Top en
Twel (TT) ook mee zodat we in ieder geval hiermee in competitie kunnen. Zaterdag varen we
2 wedstrijden ; 1e wedstrijd 16e , 2e wedstrijd 10e en tenslotte op zondag weer 16e .
Eindklassement : 16e (van de 19). En het allerbelangrijkste : Abbega-Top en Twel : 3-0!
Inmiddels ligt het skûtsje alweer in Abbega voor de “winterstop”. Een mooi zeilseizoen is
(zonder schade en aanvaringen) weer ten einde. De plannen voor volgend jaar zijn alweer
gesmeed waaronder enkele verbeteringen aan het schip en natuurlijk het onderhoud. De eerste
wedstrijden in 2013 ; 13 en 14 april Langweer….. Voordat we het weten is het weer zover.

Tot slot
Hierbij willen wij iedereen voor haar/zijn bijdrage, in welke vorm dan ook, bedanken !
Zonder uw steun is het niet mogelijk It Abbegeaster Skutsje in de vaart te houden.
Bezoek ook eens onze website www.itabbegeasterskutsje.nl voor o.a de vele mooie foto’s die
zijn gemaakt tijdens het afgelopen seizoen.

Met maritieme groet !
Het Bestuur.

