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Hallo allemaal,
Middels nieuwsbrief nummer 8 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm hart
toedraagt op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje.

Onderhoud
Eind juli is het skûtsje ( met het oog op de IFKS ) op de helling geweest . De onderkant van
het skûtsje werd grondig schoongemaakt en opnieuw in de anti-fouling gezet . Ook de romp,
dek, roef en reling zijn onderhanden genomen . Het resultaat mag er zijn , het skûtsje ziet er
weer piekfijn uit.
IFKS 2010
Zaterdag 7 augustus was het dan eindelijk zover . De eerste wedstrijd van het IFKS
kampioenschap 2010 op Hylpen.
Gelijk werden we getrakteerd op een stevige wind,kracht 4 met forse uitschieters .Echter dit
konden we goed opvangen door te reven.
Nieuw was het varen op de woelige baren van het IJsselmeer. Met ons smalle skûtsje verloren
we hier teveel snelheid, in tegenstelling tot de bredere, zwaardere skûtsjes die veel beter de
golven weerstonden. Bijna ging het mis, het zwaard onder water, het gangboord vol water
maar gelukkig bleven we overeind. Eindklassering : een 9e plek.
Stavoren:
In tegenstelling tot zaterdag stond er nu veel minder wind, soms viel de wind zelfs even
helemaal weg. Ook hier wederom een goede start maar gedurende de wedstrijd een paar
plaatsen verloren. Eindklassering ; een 6e plek.

Heeg :
Vol goede moed ( met de 6e plek van Stavoren in ons achterhoofd) gingen we van start op ons
“thuiswater” . Helaas zou het vandaag wat anders lopen dan gedacht….
Bij de eerste boei ging het al mis. We wisten nog net over stuurboord aankomend een gaatje
te vinden om te draaien om de boei. Van achter werden we echter aangevaren door een ander
draaiend skûtsje die ons achter op het roer voer en het roerbeslag er af ramde. Gevolg : een
loszittend helmhout. Met een noodreparatie konden we toch verder . Bij dezelfde boei ging
het in de derde ronde echter weer fout. Er moest voorrang worden verleend aan de over
bakboord liggende schepen. In een poging deze schepen te ontwijken sloeg er echter een man
van ons overboord. Vrij snel wisten we hem binnen te halen maar inmiddels lagen we wel op
een 9e plek. Tot overmaat van ramp werden we op de finish ook nog eens ingehaald met als
gevolg een 10e (laatste) plek. Een resultaat om snel te vergeten, de gebeurtenissen van deze
dag zullen ons nog wel lang heugen…
Sloten :
Zeilen op de ondiepten van het Slotermeer , alweer een nieuw fenomeen voor ons. De peiler
en de zwaardenman/vrouw zijn dan van cruciaal belang. Steekt het zwaard te diep en raakt het
de grond dan kan een skûtsje zomaar omslaan. In de ruime rakken werden we deze wedstrijd
een paar maal “overlapt”door de grotere skûtsjes wat ons de nodige plekken kostte. Met een
stevige wind konden we in de kruisrakken wel goed meekomen. In deze wedstrijd was er veel
strijd tussen de nrs. 4 t/m 8 die vlak achter elkaar werden afgetoeterd. Helaas waren wij nr. 8.
Echtenerbrug :
Tijd om eens wat anders te proberen. Met het oog op de windvoorspelling ( kracht 2 a 3 )
werd besloten om ons andere grootzeil (lichtweer) erop te zetten. Dit pakte goed uit : een 6e
plek was het resultaat. Over de wedstrijd valt niet zoveel te vertellen , een vrij saaie wedstrijd.
Over de snelheid van het schip waren we dik tevreden. Het begint steeds beter te “lopen” .
Lemmer 1 :
Dan maar weer het IJsselmeer op. Er stond veel meer wind dan voorspeld, maar we konden
dit prima verzeilen. Deze wedstrijd was misschien wel de mooiste van de hele week. Het
schip liep naar volle tevredenheid en vanaf het begin was er een enorme strijd om elke plek.
Met alweer een 6e plek werd de wal opgezocht.
Lemmer 2 :
Weinig wind deze dag. Was dit dan de dag dat het zou gebeuren? Al 6 x gezeild en stiekem
gehoopt een keer in de prijzen te zeilen. De afgelopen wedstrijden waren we best wel goed
gestart , steeds waren we op tijd op de lijn maar vandaag helaas niet. Als laatste van start.
Maar met de steeds maar draaiende wind weet je het maar nooit. Op naar de finish wisten we
met een bakboordslag toch nog een paar te pakken . Een 7e plek vandaag.
Na 7 wedstrijden kon het eindklassement worden opgemaakt. Met drie keer een 6e plek, een
7e , een 8e, een 9e en een 10 plek zijn we tenslotte als 9e geëindigd. Eerlijk gezegd hadden we
op een beetje meer gehoopt.
Toch hebben we met z’n allen een prachtige week gehad. Veel ervaringen opgedaan en veel
geleerd. In het vervolg zullen we veel brutaler moeten zeilen, eerder beslissingen moeten
nemen en niet te lief zijn voor onze tegenstanders.
Bij deze willen we onze (groene) supporters bedanken die tijdens de wedstrijden onze
verrichtingen hebben gevolgd en ons waar mogelijk hebben aangemoedigd.

Op de website www.itabbegeasterskutsje.nl zijn diverse foto’s van deze week geplaatst.

Donateurszeilen
Ook dit jaar willen we weer onze donateurs/sponsoren in de gelegenheid stellen om eens mee
te zeilen op It Abbegeaster skûtsje.
Deze middagen zijn : Zondag 5 september
Zaterdag 25 september
Zondag 26 september
Het programma luidt deze middagen als volgt :
13.15 uur Vertrek uit Heeg en vervolgens zeilen op het Hegermermeer en de Fluessen .
14.45 uur Pauze ( aanmeren aan een eiland en tijd voor een versnapering)
15.15 uur Zeilen
16.30 uur Terug in Heeg
Indien het weer het niet toelaat op één van deze dagen dan zullen we proberen nog een andere
datum te plannen. Per middag kunnen maximaal 12-15 personen mee.
Via bijgaand formulier kunt u zich aanmelden voor één van deze middagen. We verzoeken u
twee datums met voorkeur in te vullen zodat we iedereen naar wens in kunnen delen.
Voor vervoer naar Heeg kan eventueel gezorgd worden. Na aanmelding krijgt u persoonlijk
een uitnodiging . Graag aanmeldingen inleveren bij Henk Frankena ,Skoalstrjiite 4, 8617 LJ
Abbega of via de email h.frankena@home.nl
Shirts
Er zijn nog steeds T-shirts ad € 12,50 te bestellen van It Abbegeaster Skûtsje (zie het
voorbeeld op de site) in diverse maten.
(h.frankena@home.nl of 06-431 68 608 )
Agenda It Abbegeaster skûtsje
Zondag 5 september ; Donateurszeilen
Zaterdag 25 september ; Donateurszeilen
Zondag 26 september ; Donateurszeilen
Zaterdag 9 oktober
; Slotwedstrijden IFKS
Zaterdag 16 oktober en zondag 17 oktober : Roekoepolle-race Sneekermeer

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij het graag .
Neem dan contact op met Fonger Osinga (0515-532233) of Henk Frankena (0515-533158).

Met vriendelijke groet,

Bestuur stichting “It Abbegeaster Skûtsje”.

OPGAVE FORMULIER DONATEURSZEILEN 2010

Ondergetekende geeft zich hierbij op voor het Donateurszeilen 2010 :

Naam
: …………………………………….
Adres
: ..…………………………………....
Telefoon : ……………………………………..
Email
: ………………………………………
Aantal personen :

……….

(max. 2 personen)

Mijn voorkeurdatums zijn :

O Zondag 5 september
O Zaterdag 25 september
O Zondag 26 september

Graag 2 datums aankruizen welke uw voorkeur hebben.

Dit formulier uiterlijk 2 september inleveren bij :
Henk Frankena
Skoalstrjitte 4
8617 LJ Abbega
Email : h.frankena@home.nl

