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Middels alweer nieuwsbrief nummer 14 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een
warm hart toedraagt op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje.

Onderhoud
Halverwege maart zijn we begonnen om het skûtsje weer zeilklaar te krijgen . Een behoorlijke
klus deze keer, de natte december/januari maanden en de strenge winter in februari hebben
behoorlijke sporen nagelaten. Roest, roest en nog eens roest. Maar na een paar zaterdagen
krabben,schuren, plamuren etc. ligt het skûtsje er weer prima bij. De mast is opnieuw flink in
de lak (5x) gezet en ook de giek en zwaarden glimmen weer.
De lier is opgeknapt. Kortom, is weer veel werk verzet in korte tijd. Een ieder maar weer
bedankt voor haar/zijn inzet. Overigens zijn we nog niet klaar met de roefbetimmering, Siep
Abma heeft mooie opbergkasten gemaakt maar deze moeten nog geplaatst worden.
1e wedstrijden op 14 en 15 april 2012!
Met kunst- en vliegwerk hebben we het skûtsje klaargekregen voor de wedstrijden in
Langweer. Onderweg naar Langweer nog snel de lier ingevet en de verfpotten etc opgeruimd.
Het is alweer bijna een traditie om met deze wedstrijden in Langweer het seizoen te openen.
Voor de derde keer maken wij hier onze opwachting tezamen met 43 andere skûtsjes
verdeeld over Poule A en B en onderverdeeld in vier lengteklassen.
Zaterdagmorgen om circa 11.00 uur staat onze 1e start gepland. We hebben van tevoren nog
geen meter gezeild en dus is het maar afwachten of alles er goed op staat. We maken een
prima start, mooi in het midden en vrij van alle andere schepen. De wind is zeer zwak en het
gaat dan ook niet hard. We slagen erin in 1 grote slag een heel eind naar de 1e boei te komen
in tegenstelling tot de andere skûtsjes . Als tweede ronden we de 1e boei ! Ineens neemt de

wind toe en gaat het met ruime wind naar boei 2 . Vervolgens naar de onderste boei waarna
we weer een lag kruisrak naar boven moeten maken. In dit kruisrak worden we ingehaald
door de “grote jongens”zoals de Ut en Thus en de Striidber . Dan komt iedereen weer bijna
stil te liggen doordat de wind er mee ophoudt. Als we bijna bij de finishlijn zijn moeten we
ook eens 2 skûtsjes over bakboord voorrang geven. Uiteindelijk worden we als 7e van de 21
afgetoeterd. Tijd voor de stamppot en boerenkool in cafe-restaurant de 3 Zwaantjes.
Middags is het al niet veel beter gesteld met de wind. Zeer wispelturig. De start is weer goed
maar net over de lijn wordt de gehele vloot teruggeroepen ; algehele valse start.
De tweede start is een stuk minder, we worden overlapt en komen onder alle andere schepen
te liggen en dan wordt je gezeild. Tot 4x toe komen we in een bakboord/stuurboord situatie
terecht waarbij wij steeds over stuurboord liggen en dus moeten wijken. De laatste keer zitten
we in twijfel ; kunnen we er voor langs of niet ? Nee, dus…. we draaien te laat bij en moeten
een strafrondje maken. Ook dat nog. Tenslotte eindigen we als 19e met nog 2 schepen achter
ons.

De uitslagen van zaterdag zijn bepalend voor de kwalificatie voor de indeling op zondag ;
Grote Finale of Kleine Finale. Wij zitten in de Kleine Finale.
Een heel verschil met zaterdag qua wind. Een dikke windkracht 5 en dat betekent reven.
De startprocedure is al aan de gang als wij ons nog boven de startlijn bevinden. Iets te laat,
maar wel helemaal vrij, starten we bij de hoogste boei. De 1e boei ronden we als 7e.
Vervolgens weten we stand te houden en zelfs nog een plek op te schuiven ; 6e . Tijdens de
wedstrijd vallen er nogal wat skûtsjes uit met averij maar wij weten de boel heel te houden
ondanks dat we een aantal flinke klapgijpen moeten maken.
Tijdens de prijsuitreiking worden we aangenaam verrast. In de lengteklasse eindigt It
Abbegeaster Skûtsje als 4e (van de 11 ) en in de kleine finale als 3e (van de 21) Een beker en
een bos bloemen worden uitgereikt. Een mooi begin van het seizoen !
Maar…….., enkele dagen later worden we gebeld door de organisatie. Er is een foutje
gemaakt. Een ander skûtsje , de Engelina Smeltekop, heeft evenveel punten als ons gehaald nl
ook 32 en aangezien het resultaat van de laatste wedstrijd telt bij evenveel punten had de ES
dus feitelijk de beker moeten krijgen. Oeps ! De beker hoeft echter niet terug ( er wordt voor
de ES alsnog een beker besteld) . Laten we het er maar op houden dat we gedeeld 3e
waren……………..

gedeelde 3e prijs !

Vanaf 3 mei wordt er elke donderdagavond weer geoefend op het Hegermermeer

Agenda 2012
Ook in 2012 doen we aan meerdere wedstrijden mee. Daarnaast willen we onze donateurs ook
graag weer de gelegenheid geven mee te zeilen op een avond/middag.
Hierover op een later tijdstip meer.
De voorlopige agenda voor 2012 :
- do 17 mei, vr 18 mei en za 19 mei Lemmer Ahoy (Lemmer)
- zaterdag 9 juni Tûke Joekie Bokaal (Oudegaster Brekken) (Oudega SWF)
- 11 t/m 18 augustus IFKS Kampioenschap B-klasse
- zaterdag 13 oktober Slotdag IFKS (Heeg)
- za20 oktober en zo 21 oktober Roekoepolle-race (Sneek)
IFKS 2012
Uiteraard doen wij ook dit jaar weer mee aan het IFKS Kampioenschap. Verrassend genoeg
zijn we van de C-klasse naar de B-klasse gepromoveerd. Als gevolg van de nodige
wisselingen in de vloot zijn de nrs 1 tm 7van de C-klasse doorgeschoven naar de B-klasse!
Vanaf 3 mei wordt er elke donderdagavond weer fanatiek geoefend op het Hegermermeer en
met de opgedane ervaringen van de afgelopen jaren hopen wij ook in de B-klasse de strijd
aan te kunnen gaan.
Verhuur Skûtsje
Ook in 2012 willen wij ons skûtsje weer graag verhuren. Graag eens een keer te zeilen met
bijvb. uw sportclub, personeelsvereniging of buurtvereniging ? Kijk voor meer info op
www.itabbegeasterskutsje.nl of bel ons : 06-5160 2262 .
Donateurs
Inmiddels zijn de donateursgelden voor 2012 d.m.v. de afgegeven machtigingen halverwege
maart bijgeschreven. Donateurs/sponsoren 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.
Tot slot
Wij houden u uiteraard op de hoogte van onze verrichtingen middels de nieuwsbrieven en
onze website : www.itabbegeasterskutsje.nl

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”.

