Nieuwsbrief “It Abbegeaster Skûtsje “
Jaargang 2 , nieuwsbrief nr.7
Datum : 1 juli 2010

Stichting It Abbegeaster Skûtsje
p/a Skoalstrjitte 4
8617 LJ Abbega
Tel.nr. 0515-533158 of 0515-532233
Bankrekeningnummer. : 1041.94.979
Kamer van Koophandel : 01146052
www.itabbegeasterskutsje.nl
Hallo allemaal,
Middels nieuwsbrief nummer 7 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm hart
toedraagt op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje.
Silerij Langwar :
In het weekend van 17 en 18 april hebben we onze eerste wedstrijden van dit seizoen gevaren
op de Langweerder Wielen. Beide dagen onder schitterende weersomstandigheden; volop zon
en wind. Maar liefst 32 skûtsjes verschenen aan de start verdeeld over een A en B poule en
daarnaast nog verdeeld in 4 lengteklassen. De eerste wedstrijd was al begonnen voordat wij
( en meerdere andere schepen met ons) dit in de gaten hadden. Gevolg een 14e plaats ( van de
16). In de 2e wedstrijd wederom een 14e plaats. Ook nu was de start niet goed !. Dit moet en
kan veel beter. Op zondag was er maar 1 wedstrijd . Gelukkig waren we nu wel goed bij de
les . Bij de eerste boei lagen we 8ste. In het verloop van de wedstrijd “scharrelden’we mooi
naar voren toe. Even leek er een sensatie aan te komen. Met nog 150 meter te gaan naar de
finish lagen we “virtueel” op plaats 2. Op het moment dat we de bakboordslag naar de finish
inzetten viel echter helemaal de wind weg. Met drie schepen naast elkaar ( nrs. 4 t/m 6 )
werden we tenslotte als 5e afgetoeterd. In de poule (B) eindigden we overall op de negende
plek van de 16. Tot onze eigen verbazing werden we in het lengteklassement 3e !! Met een
echter beker, een fles schippersbitter en een bos bloemen zijn we huiswaarts gekeerd . Al met
al een zeer leerzaam en geslaagd weekend.
Weekend 11 en 12 juni.
Vrijdag 11 juni was It Abbegeaster skûtsje present tijdens 75 jaar dorpsbelang .
Vrijdagmorgen was het skûtsje opgehaald vanuit Heeg met aan boord Pier Anne Osinga en
zijn klasgenoten van de Piet Bakkerschool. In het kader van hun project Fryslan was de keuze
op het skûtsjesilen gevallen. Na een tocht van anderhalf uur en helaas wat regen kwamen we
aan in Abbega. De kinderen vonden het prachtig om dit mee te maken en wat ons betreft gaan
we dit zeker nog een keer doen !
’S Middags kon het skûtsje bezichtigd worden door de bezoekers van “75 jaar dorpsbelang”.
Ondanks het slechte weer namen toch veel mensen de moeite om het skûtsje te bekijken.

Zaterdag 12 juni lag het skûtsje(versierd en wel) present in de Bolswardervaart bij de
overzetplaats van de Boerenloop. Alle deelnemers aan de Boerenloop konden zo ’n glimp
opvangen van it skûtsje.
T-shirts “It Abbegeaster Skûtsje “.
Inmiddels is de bemanning voorzien van een prachtig mooi groen polo-shirt, met als borstlogo
ons zeilteken en als ruglogo “It Abbegeaster skûtsje “.
Daarnaast zijn er 50 T-shirts besteld voor onze supporters ! De shirts zijn te verkrijgen in de
maten S ,M, L, M, XL en XXL. Eventueel kunnen we ook kindermaten (na) bestellen. De
shirts zijn van goede kwaliteit en kosten € 12,50. Te bestellen via email (h.frankena@home.nl)
of telefonisch 0515-533158. Wacht niet te lang en bestel !
Wat zou het toch mooi zijn als er tijdens het IFKS kampioenschap een “ grote groene vlek”
zichtbaar is tussen de toeschouwers !
IFKS kampioenschap 2010 :
Nog 5 weken en dan is het zover! Dit moet voor Abbega en het skûtsje het hoogtepunt van het
jaar worden. De spanning begint al behoorlijk toe te nemen bij de bemanning, er wordt hier en
daar wel het nodige van ons verwacht.
Het programma van het kampioenschap ziet er als volgt uit :
Zaterdag 7 augustus
: Hindeloopen
Maandag 9 augustus : Stavoren
Dinsdag 10 augustus : Heeg
Woensdag 11 augustus : Sleat
Donderdag 12 augustus : Echtenerbrug
Vrijdag 13 augustus
: Lemmer
Zaterdag 14 augustus : Lemmer
De start is elke morgen om 10.00 uur. Alle wedstrijden zijn zeer goed te volgen vanaf de kant.
De organisatie zorgt bij elke wedstrijd voor uitleg en verslag via een geluidinstallatie.
Ook zijn in de wedstrijdplaatsen tal van andere activiteiten gepland. (braderieën en dergelijke).
Schroom niet om na de wedstrijd even bij It Skûtsje langs te komen. Wij horen graag hoe u
e.e.a. beleefd. Op de site www.ifks.nl vindt u elke dag de uitslagen (C-klasse).
Inmiddels wordt er elke donderdagavond geoefend op het Hegemermeer om tijdens de
kampioenschappen zo goed mogelijk voor de dag te komen. Mids juli gaat het skûtsje er nog
een keer uit voor een grondige schoonmaak- en verfbeurt .
Donateurzeilen :
In augustus / september gaan we ook weer onze met onze donateurs te zeilen !
Hiervoor volgt t.z.t. een uitnodiging
In een volgende nieuwsbrief zullen wij ook uitgebreid verslag doen van de wedstrijden.
Hopelijk tot ziens tijdens deze week !
Namens het bestuur :
Fonger Osinga
Henk Frankena
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