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Middels nieuwsbrief nummer 21 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm hart toedraagt weer
op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje.
Hoogtepunten en dieptepunten.
Zonder hoogtepunten geen dieptepunten wordt er wel eens gezegd. Dat hebben wij inmiddels aan de lijve
ervaren.
Tijdens de openingswedstrijden in Langweer beleefden we onze eerste hoogtepunten ; een 1e prijs en een 2e
prijs om vervolgens enkele weken later ons eerste echte dieptepunt te ervaren.
Kwebbels
Op 3 mei ons eerste ploegje van het seizoen en wel onze eigen “Kwebbels” uit Abbega voor een klein
vaartochtje over het Hegermeer en de Fluessen. Zonnetje erbij , windkrachtje drie en ook nog eens de zeilen
gereefd. Kortom alle ingrediënten aanwezig voor een leuke zeilmiddag. Helaas werd het dit niet.
Op de terugweg naar Heeg ging het plotseling mis. Door een flinke windvlaag ging het skûtsje behoorlijk
scheef met als gevolg dat het zwaard in een zandbank hapte ( waar we achteraf net boven hebben gevaren)
waardoor het skûtsje in één klap omsloeg ! Iedereen plonste in het water. Gelukkig geen persoonlijk letsel maar
wel behoorlijk geschrokken. Vervolgens iedereen aan de boord van de snel aanwezige Beatrix die in de buurt
bezig was met een reddings-oefening . Hier werd gezorgd voor droge kleren en koffie/thee en snel koers gezet
naar Heeg. In eerste instantie waren de Kwebbels dus flink geschrokken maar al snel werd er weer flink
gekwebbeld aan boord van de Beatrix. De schade aan het skûtsje viel mee ook dankzij Sieb Banbstra die met de
Neptunus het skûtsje overeind heeft gezet. Eind goed, al goed maar een absoluut dieptepunt.

Lemmer Ahoy
In het weekend van Hemelvaart een vijftal wedstrijden gevaren op het Ysselmeer.
Onze eerste echte krachtmeting met de andere skûtsjes van de Kleine A klasse . Wisselende
weersomstandigheden tijdens deze dagen. Harde wind en bijna geen wind. In een veld van 12 schepen
uiteindelijk gedeeld 5e geworden dankzij een 4e, 3e, 7e, 6e en 5e plek.

Slach om Heech
Half juni op zaterdag en zondag de 2e editie van de Slach om Heech. In totaal 6 wedstrijden op het programma.
De eerste wedstrijd is geen succes ; 6e, de 2e wedstrijd worden we 3e . In de 3e wedstrijd gaat het mis ; na een
eerste dikke vlaag wind te hebben gepareerd volgt een tweede vlaag die er ook nog eens ruim invalt. Doordat
we door het opsturen in de eerste vlaag onze
snelheid kwijt zijn, wordt het skûtsje heel
langzaam op haar zij gelegd. Na de Kwebbels nu
de bemanning dus ook een nat pak. Binnen 15
minuten stond het skûtsje weer overeind en ook
nu geen noemenswaardige schade.
Zondagmorgen zijn we desondanks weer van de
partij en we zeilen de frustraties van ons af door
2 x als 3e en 1x als 4e te eindigen en weten
daardoor beslag te leggen op de derde prijs van
dit weekend! Toch een mooie opsteker na de
vorige dag. Al met al genoeg stof tot nadenken .
“ De wind van voren krijgen”

IFKS 2014
Na de Slach om Heech even geen wedstrijden hetgeen ons goed uitkomt om de nodige veranderingen aan te
brengen. Afgelopen winter is er een ander grootzeil aangeschaft. Hoognodig omdat het huidige grootzeil van
1995 na twee “wasbeurten” behoorlijk uitgerekt is en niet meer bruikbaar is voor de wedstrijden . Ook is er
andere fok opgescharreld en een nieuwe gaffel gemaakt. Daarnaast ook nog ballast geplaatst voor de stabiliteit.
Op dit moment zijn we nog druk bezig om de juiste trim te vinden.
Over ruim 3 weken is het al zover ; het IFKS kampioenschap 2014 !
Wedstrijddagen 2014 :
- zaterdag 2 augustus : Hindeloopen
- maandag 4 augustus : Stavoren
- dinsdag 5 augustus : Heeg
- woensdag 6 augustus : Sloten
- donderdag 7 augustus : Echtenerbrug
- vrijdag 8 augustus
: Lemmer
- zaterdag 9 augustus : Lemmer
De wedstrijden zijn overal goed te volgen dus “net stinne, d’r hinne” .
LET OP ! STARTTIJDEN OM 12.00 UUR
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.

