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Middels nieuwsbrief nummer 18 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm hart toedraagt weer
op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje.
Slach om Heech
Dit jaar stond er een nieuw evenement (opgezet door enkele schippers als extra trainingsweekend en
georganiseerd door Watersportvereniging Heeg) op de wedstrijdkalender. In het weekend van 8 en 9 juni werd
er gestreden om It Swurd fan Grutte Pier! Maar liefst 44 skûtsjes hadden zich voor dit evenement opgegeven. In
de C klasse startten 12 deelnemers. De resultaten waren als volgt : 6-6-8-8-5-6 , met als eindklassering een 6e
plek!
IFKS 2013
Dag 1 Hindeloopen
Vandaag de openingswedstrijd van de IFKS 2013 !
Met een dikke windkracht 5 van start. Mooi onderin het startveld prachtig op tijd door de startlijn. Bij de eerste
bovenste boei was het even een puinhoop, enkele schepen raakten de boei en zelf moesten we enkele skûtsjes
over bakboord voorrang verlenen. Als 11e om de eerste boei....
Na deze boei alleen nog maar vooruit gezeild. Er kwam steeds meer wind, het werd een overlevingsrace... Nog
nooit eerder water op het achterdek gehad, hetgeen vandaag dus wel gebeurde. Uiteindelijk 7e! De grote en
kleine A-klasse zijn zelfs vanwege de harde wind afgelast. Voor ons is de kop eraf!
Hopelijk de komende dagen minder wind......
Dag 2 Stavoren
Vandaag de wedstrijd op Stavoren. Een slechte start die ons de hele wedstrijd achtervolgde.... Als 12 e om de 1
e boei. Het veld zat wel dicht op elkaar maar helaas zat er weinig avontuur in het kruisrak. Nog 2 skûtsjes
ingehaald en als 10e geëindigd, vlak achter de winnaar van zaterdag De Grutte Pier. Morgen weer kans op
revanche op het Heegermeer.
Dag 3 Heeg
Vandaag de wedstrijd op Heeg. Ons " thuiswater" , dit zou een voordeel moeten zijn. Afgelopen jaren was dit
echter niet het geval. Vandaag onderin op de startlijn gestart over bakboord. Helaas werden we gedwongen om
deze slag af te maken omdat we niet konden draaien vanwege enkele skûtsjes boven ons. Hierdoor als 11e om

de boei.... Uiteindelijk, net als gister , als 10 afgetoeterd. Dat moet en kan beter... We zijn niet tevreden over de
snelheid , morgen gaat het andere grootzeil er toch maar weer op. We houden de moed erin!
Dag 4 Sloten
4e wedstrijddag Ifks op Sloten.
Het wordt een beetje eentonig maar vandaag weer als 10e afgetoeterd.
De wedstrijd begon met een algemene valse start, dus opnieuw de startprocedure in.
Op tijd op de lijn, onderin bij de onderste ton. Als 10e ( hoe kan het ook anders) om de 1e boei. Daarna van
alles geprobeerd om vooruit te scharrelen maar steeds werden we "gezeild". Bij de bovenste boei werden we
irritant gehinderd door een skûtsje wat bezig was met een strafrondje ( welke zich vrij had moeten varen) met
als gevolg een 12e plek! Gelukkig slaagden we erin op de finish nog 2 skûtsjes "terug te pakken" . Nog 3
wedstrijden te gaan.....
Dag 5 Echtenerbrug
Wedstrijd nr. 5 op Echtenerbrug. Vandaag geen 10e maar 9e. We hebben zelfs enige tijd 12e gelegen. Gelukkig
in het laatste kruisrak vrij kunnen zeilen en met succes de skûtsjes De Vries en Nooit Volmaakt kunnen inhalen.
Nu nog 2 keer zeilen op Lemmer en dan zit het er alweer op.
Dag 6
Lemmer I
Vandaag na de start direct een stuurboordslag gemaakt. 6e om de hoogste boei. 2 ronden lang konde we goed
houden. Echter bij een bakboord/stuurboord situatie waarbij het bakboordskûtsje niet zijn eigen koers hield ( en
dat mag niet) konden we nog maar net een dikke aanvaring voorkomen. Van de schrik een strafrondje gemaakt,
wat achteraf niet had gehoeven, en hierdoor 11e geworden. Jammer, want er had meer ingezeten vandaag.
Dag 7 Lemmer II
Helaas vandaag weer een gate, een baan met een lang voordewinds rak, wat voor ons gevoel slecht uitpakt met
slechts 144 m2 doek. Maar het is niet anders. Na een "knijpstart" bij de onderste boei een mooi eerste kruisrak
gevaren. Als 6e om de eerste boei, daarna vervolgens in het voordewindse rak overlopen door 3 grote skûtsjes.
Ook in het 2e voordewindse rak een paar plaatsen verloren, op een gegeven moment zelf laatste….
Gelukkig nog 2 skûtsjes kunnen inhalen en op de finish met centimeterwerk ook nog de Sinnekening ingehaald
en als 10e geëindigd.
Samenvattend kunnen we zeggen dat we met 4 maal een 10e plek, een 11e plek, een 9e plek en een 7e plek
constant in het “rechterrijtje” van een dit jaar zeer sterke C-klasse met 13 deelnemers hebben gezeild. De
verwachtingen waren misschien wat hoger, maar aan het einde van de week sta je op de plek waar je hoort. Een
woord van dank aan onze “groene’supporters die onze deze week in grote getale en met enthousiasme hebben
gevolgd.
Ondanks de wat tegenvallende prestaties een prachtige IFKS zeilweek gehad. Met in totaal 61 skûtsjes in de
vloot een mooi stukje Friesland reclame.
Donateurzeilen :
Ook dit jaar willen we uiteraard weer te zeilen met onze donateurs. Ditmaal op zondagmiddag 1 september,
vertrek vanuit Heeg om 13.30uur tot circa 18.00 uur . Geef u op per omgaande via email
h.frankena@home.nl of 0515-533158 /06-5160 2262 !
Wellicht dat bij voldoende belangstelling nogmaals een middag wordt georganiseerd.
Resterende Agenda 2013
- 12 oktober Slotwedstrijden IFKS
Tot slot
Bezoek ook eens onze website www.itabbegeasterskutsje.nl voor o.a de vele mooie foto’s die zijn gemaakt en
het laatste nieuws.

Het Bestuur.

