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Hallo allemaal,
Middels nieuwsbrief nummer 6 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm hart
toedraagt op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje.
Na een lange winter ,eindelijk was er weer eens sprake van een echte winter , zijn we
inmiddels in het voorjaar aangekomen. En in het voorjaar is het gebruikelijk om onderhoud
aan het skûtsje te plegen.
.
Onderhoud :
Op vrijdag 19 maart hebben we mast, giek, roer en zwaarden van het skûtsje gehaald met
behulp van René Steenwijk die hiervoor zijn Manitou ter beschikking stelde.
Bij René in de schuur hebben we vervolgens heel wat avonden staan krabben en schuren.
Alle oude laklagen zijn verwijderd en vervolgens is alles weer in de lak gezet onder supervisie
van onze schilder Haitse Osinga. In totaal zijn er zes laklagen aangebracht . Al met al wel een
hele klus maar het eindresultaat is prachtig.
Daarnaast hebben we nog twee zijstagen en de voorstag vernieuwd. Sieb Abma heeft twee
prachtige naamborden gemaakt .
Het logo van It Abbegeaster Skûtsje wordt binnenkort ook in de zeilen aangebracht zodat we
duidelijk herkenbaar zijn op het water. Binnenkort vertrekt het skûtsje weer naar de ligplaats
in Heeg bij Ottenhome.

Oefenavonden :
Het is de bedoeling dat we binnenkort de trainingen weer oppakken (vanaf eind april).
De oefenavond is verplaatst van de woensdagavond naar de donderdagavond.
Voordeel hiervan is dat we ons kunnen meten met andere skûtsjes die ook trainen op
donderdagavond op het Hegemermeer.

Agenda :
De voorlopige agenda voor het jaar 2010 zit er voorlopig als volgt uit :
*Zaterdag 17 april en zondag 18 april : Silerij Langwar ( zie ook www.skutsjesilenlangwar.nl)
*Vrijdag 23 april : ploegjesilen met gasten
* Zaterdag 29 mei : ploegjesilen met gasten
* Zaterdag 5 juni : ploegjesilen met gasten
* Vrijdag 11 juni : skûtsje present ( te bezichtigen) bij 75 jaar Dorpsbelang Abbegea
* Vrijdag 18 juni : ploegjesilen met gasten
* Juli : Donateurszeilen
* 7 t/m 14 augustus : Iepen Frysk Kampioenschap Skûtsjesilen (IFKS)
* September : Tsunamirace Snekermeer
September : Donateurszeilen
* Oktober : Slotwedstrijden IFKS (Hegemermeer)
Roekoepolle Race Snekermeer ??
De verwachting is dat er nog wel de nodige aanvullingen zullen komen.

Donateurs
Inmiddels zijn de donateursgelden voor 2010 d.m.v. de afgegeven machtigingen halverwege
maart bijgeschreven.
Donateurs die zelf hun bijdrage overmaken worden bij deze uitgenodigd om ook dit jaar een
bijdrage te storten op bankrekeningnummer 1041.94.979 t.n.v. Stichting It Abbegeaster
Skûtsje. Zoals vermeld in de agenda willen we ook dit jaar onze donateurs en sponsoren weer
in de gelegenheid stellen om eens mee te varen op It Abbegeaster Skûtsje.

Ploegjesilen
Zoals u in de agenda heeft kunnen zien wordt er al regelmatig een beroep op ons gedaan voor
het zogenaamde “Ploegjesilen “ (zeilen met betalende gasten maximaal 12 tot 15 personen).
Wilt u ook eens een middag/ avond het skûtsjesilen ervaren met bijvoorbeeld uw collega’s,
familie, sportvereniging etc ? Neem gerust eens contact met ons op.

Tot slot
In de volgende nieuwsbrieven hopen we u wat meer te kunnen vertellen over de belevenissen
van It Abbegeaster Skûtsje d.m.v. wedstrijdverslagen etc. en de voorbereidingen op het IFKS
kampioenschap 2010.
Bijna precies een jaar geleden (11 april 2009) stonden we op het punt het skûtsje op te halen
vanuit Parrega niet precies wetende wat er allemaal komt kijken bij het in de vaart houden van
een skûtsje en de gehele organisatie daaromheen..
Nu, een jaar later , kunnen we zeggen dat we e.e.a. goed op de rit hebben. Zonder uw steun
(donateurs, sponsoren, vrijwilligers, supporters, adviseurs etc…) was dit niet mogelijk
geweest.

Henk Frankena
Fonger Osinga

