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Middels nieuwsbrief nummer 20 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm hart toedraagt weer
op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje.
Winterstop/ onderhoud
Inmiddels ligt de “winter” alweer achter ons en zitten we midden in het prachtige voorjaar. Een heel verschil
met vorig jaar toen we eind maart ijsbrekend door de opvaart van Abbega naar de werf moesten.
Op 10 januari van dit jaar is het skûtsje naar Top en Twel gebracht voor de grote verbouwing.
Echter de planning liep wat anders en uiteindelijk werd er half maart pas met de werkzaamheden begonnen. Het
skûtsje is 47 cm ingekort (was 17 meter 55, nu 17 meter 8) .Met deze lengte zeilen we dus voortaan in de kleine
A-klasse van de IFKS. Tevens moest de mastkoker naar voren geplaatst en ook de zwaardsleuven zijn naar
voren gebracht. Ook de ophanging van het roer is volledig vernieuwd. Al deze werkzaamheden zijn tot volle
tevreden uitgevoerd door Jan Heida van Steel Products Heida. Hierna is het skûtsje geplamuurd en in zijn
geheel geverfd. De zwaarden zijn helemaal kaal gehaald en opnieuw gelakt door de afdeling “Bolsward”
Kortom in een periode van 4 weken is er heel veel werk verzet. Het resultaat mag er zijn ; het skûtsje van bijna
110 jaar oud ligt er als “nieuw” bij. Iedereen dank voor haar/zijn inzet.
Silerij Langwar 12 en 13 april
Traditioneel de eerste wedstrijden van het jaar.
Een half uur voor de start het water op en maar zien hoe het schip het gaat doen.
Het weer is perfect in ieder geval. Zonnig en windkracht 3. Een mooie wind om maar eens rustig te beginnen.
Er wordt zaterdag gezeild in 2 poules elk met ongeveer 20 skûtsjes. De eerste 10 van elke poule plaatsen zich
voor de grote finale op zondag, de laatste tien starten zondag in de kleine finale. Het is duidelijk voor iedereen
nog wennen , ook wij zijn nog zoekende. Wat opvalt is dat het schip veel sneller draait en daardoor haar
snelheid vasthoudt. s’Morgens worden we afgetoeterd als 14e en s’middags als 12e . Net niet genoeg voor de
grote finale.
Zondagmorgen om 10.00 was de start van de kleine finale. Er stond behoorlijk veel wind , dus toch maar een
reef in het grootzeil. Iets te laat bij de start maar toch lukt het ons om als vierde de 1e boei te ronden.
Vervolgens een heel lang voor de winds rak waarin we naar een 2e plek zeilen. In het daarop volgende kruisrak
doen we het niet goed en vallen weer terug naar de 4e plek, inmiddels stomen vanuit de achterhoede ook de
grote skûtsjes op naar voren. Gelukkig wordt de finish er in gelegd en met een goeie laatste slag weten we onze
2 e plek te heroveren en worden als 2e af getoeterd. Onze beste prestatie ooit! Op de prijsuitreiking krijgen we

een beker uitgereikt voor deze 2e plek. Tevens een 2e prijs voor het zgn. lengteklassement ( skûtsjes tm 18
meter). Echter deze 2e prijs bleek de volgende dag de 1e prijs te moeten zijn ! Met 2 bekers en de eer
huiswaarts gekeerd. Een mooi begin van het seizoen.
Agenda
De wedstrijdkalender voor 2014 ziet er volgt uit :
Donderdag 29 mei tm 31 mei : Lemmer Ahoy (Ysselmeer)
Zaterdag 14 en zondag 15 juni : Slach om Heech (Hegermermeer)
2 tm 9 augustus : IFKS KAMPIOENSCHAP 2014
Zaterdag 11 oktober : Slotdag IFKS (Hegemermeer)
Zaterdag 18 en zondag 19 oktober : Roekoepolle race (Sneekermeer)
Op donderdagavond wordt er vanaf half mei weer geoefend op het Hegermermeer.
Verhuur skûtsje
Ook dit jaar kan ons skûtsje weer gehuurd voor een zeiltocht (middag of gehele dag) met bijvoorbeeld de
familie, personeelsvereniging of sportteam . Zie de website www.itabbegeasterskutsje.nl voor info of bel even
06-5160 2262 . Meer dan 1 skûtsje nodig ? Wij regelen het.

Tot slot
Dit jaar viert Stichting It Abbegeaster Skûtsje haar eerste lustrum. Dit willen we uiteraard met u vieren.
Wanneer en hoe is nog niet bekend. We houden u op de hoogte.
Bezoek ook eens onze website www.itabbegeasterskutsje.nl voor o.a. de vele mooie foto’s die zijn gemaakt en
het laatste nieuws.
Het Bestuur.
Resultaat Langwar 2014

