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Hallo allemaal,
Middels nieuwsbrief nummer 15 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm
hart toedraagt weer op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje.

LEMMER AHOY
Verslag Lemmer Ahoy 17,18, en 19 mei 2012
Ruim 60 skûtsjes verschenen aan de start verdeeld in 3 klassen nl. de A-klasse (SKS skûtsjes
en IFKS A-klasse skûtsjes, B klasse ( IFKS B en C-klasse) en de klein A klasse.
It Abbegeaster skûtsje start dus in de B- klasse met maar liefst 23 skûtsjes !
Een drukte van belang dus op de startlijn en dat is wel even wat anders als je gewend bent om
met 13 skûtsjes te starten. De weersomstandigheden waren het hele weekend perfect,
voldoende wind , droog en ook nog regelmatig kwam de zon te voorschijn.
De resultaten over deze dagen ;
1e wedstrijd ; 10e
2e wedstrijd ; 20e
3e wedstrijd : 15e
4e wedstrijd : 16e ( na eerst een valse start te hebben gemaakt)
5e wedstrijd : 11e ( met maar 7 bemanningsleden ! , normaal 12 bemanningsleden.)
Eindklassering : gedeelde 16e plaats van de 23
Ondanks deze klassering toch een machtig en gezellig zeilweekend gehad. Onder het motto :
vele laatsten zullen de eersten zijn op naar de volgende wedstrijden !

Hoog bezoek
Op vrijdag 6 juli komt Hare Majesteit de Koningin op werkbezoek in onze gemeente.
Onderdeel hiervan is een vaartocht van Woudsend naar Balk met een motorschip onder
escorte van 10 IFKS skûtsjes waarvoor ook het Abbegeaster Skûtsje is geselecteerd !
Een hele eer om hier aan mee te mogen deelnemen. We zullen zorgen dat het skûtsje er
perfect uitziet deze dag. Waarschijnlijk zal ook de nodige media hier op afkomen om hier
verslag van te doen.

Donateurzeilen :
Ook dit jaar willen we uiteraard weer te zeilen met onze donateurs. Ditmaal op
vrijdagavond 13 juli , vertrek vanuit Heeg om 19.00 uur tot circa 22.00 uur en op
zondagmiddag 26 augustus, vertrek om 13.15 uur vanuit Heeg. Geef u op per omgaande via
email h.frankena@home.nl of 06-5160 2262 !

IFKS 2012 ( 11-augustus t/m 18 augustus 2012)
Nog een dikke maand en dan staat het kampioenschap 2012 al weer voor de deur.
Na 2 jaar in de C-klasse te hebben gezeild zijn we dit kampioenschap “gepromoveerd “ naar
de B-klasse als gevolg van de nodige wisselingen in de vloot. Normaal promoveren er 3
schepen , dit jaar maar liefst 8 waaronder It Abbegeaster Skûtsje (in 2011 de 8e plek). Voor
sommige zijn wij al de “gedoodverfde” degradatiekandidaten in deze klasse.
Hopelijk krijgen deze “kenners” ongelijk. Aan onze inzet en motivatie zal het in elk geval niet
liggen.
Programma :
Zaterdag 11 augustus
Maandag 13 augustus
Dinsdag 14 augustus
Woensdag 15 augustus
Donderdag 16 augustus
Vrijdag 17 augustus
Zaterdag 18 augustus

:
:
:
:
:
:
:

Starttijd B-klasse

:

Hindeloopen
Stavoren
Heeg
Sloten
Echtenerbrug
Lemmer
Lemmer
’s morgens om 9.50 uur (wedstrijd duurt ongeveer 1,5 uur)

In elke wedstrijdplaats zijn om de wedstrijden heen nog allerlei activiteiten/festiviteiten
georganiseerd. Genoeg redenen om dus eens te komen kijken !
Voor meer informatie over dit kampioenschap 2012 (o.a. uitslagen) zie op www.ifks.nl
Tot slot
Bezoek ook eens onze website www.itabbegeasterskutsje.nl

Het Bestuur.

