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Hallo allemaal,
Middels nieuwsbrief nummer 10 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm
hart toedraagt op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje.
Voorjaar
Het voorjaar heeft zich aangediend en ook het nieuwe zeilseizoen staat voor de deur.
Echter voordat de trossen los kunnen moet er nog wel het nodige gebeuren.
Onderhoud
Op dit moment is Fonger bezig met de laatste werkzaamheden aan de betimmering van de
roef . Het resultaat is prachtig, het “koude”ijzer is weggewerkt hetgeen de roef een heel ander
aanzien geeft. Mede dank aan de firma Feenstra voor het advies en sponsoring van het
benodigde materiaal.
Verder krijgen de mast , giek , zwaarden , roer en houten blokken weer een jaarlijkse lakbeurt.
Inmiddels zijn de zwaardhoezen en de zeilhuik ook klaar . Het lichtweer grootzeil wat we
nog amper gebruikt hebben zal ook worden voorzien van ons logo zodat hier ook mee gezeild
kan worden bij de wedstrijden . Ook is er een nieuwe fokkeloet in de maak. Vervolgens nog
een nieuwe wimpel en varen maar !
Agenda 2011
Ook in 2011 zijn we weer van plan om aan diverse wedstrijden mee te doen. Daarnaast gaan
we weer zeilen met de donateurs (dit jaar in juni/juli op avond!) Op 10 juni zal er zelfs een
heuse bruidsreportage gemaakt worden aan boord van ons skûtsje. Een “oud” abbegaaster
treedt deze dag nl in het “huwelijksskûtsje” en wil graag deze dag graag extra glans geven
door een fotoschoot op het skûtsje. Uiteraard werken wij hier graag aan mee.

Hieronder volgt de voorlopige agenda 2011 :
-

za/zo 16 en 17 april
: Silerij Langwar
do/vrij/za 2, 3 en 4 juni : Lemmer Ahoy
za/zo 2 en 3 juli
: IFKS wedstrijden Stavoren
juni en juli
: Donateurszeilen ( op avond )
13 t/m 20 augustus
: IFKS Kampioenschap 2011
za 8 oktober
: Slotwedstrijden IFKS Heegermeer
za/zo 15 en 16 oktober : Roekoepollerace Sneekermeer

Bemanning 2011
De bemanning in 2011 is nagenoeg gelijk aan vorig jaar.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

René Steenwijk
Ruurd van der Meulen
Sjoerd van der Meulen
Jelle Reen
Fonger Osinga
Sven van der Have
Sven van der Werff
Ivar van der Werff
Coen Geerlings
Marc Frankena
Henk Frankena
Maikel de Wolff
Mink Gerlofs
Timo de Boer
Tjitte v/d Werf
Magdalena Osinga

Vanaf eind april wordt er weer elke donderdagavond geoefend op het Heegermeer.

Verhuur skûtsje
Ook in 2011 willen wij ons skûtsje weer graag verhuren. Ook u kunt dan het skûtsjesilen eens
ervaren met bijvoorbeeld uw sportclub, buurtvereniging, personeelsvereniging of
vriendenclub etc.
Kijk voor meer info over de verhuur op onze site www.itabbegeasterskutsje.nl of bel ons
gerust eens op.
Donateurs
Inmiddels zijn de donateursgelden voor 2011 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.
Tot slot
Een nieuw zeilseizoen staat weer voor de deur. Ongetwijfeld een seizoen waarin weer het
nodige zal gebeuren. Wij houden u hiervan op de hoogte d.m.v. onze nieuwsbrieven en onze
website : www.itabbegeasterskutsje.nl

