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Middels nieuwsbrief nummer 22 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm hart toedraagt weer
op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje.
IFKS 2014
De derde week van de bouwvak, 7 dagen lang zeilen met ruim 60 skûtsjes, een prachtig evenement.
Ook It Abbegeaster Skûtsje is weer van de partij.
Zaterdag 2 augustus

Hindeloopen

Vandaag de 1e wedstrijd van de IFKS 2014 in de kleine a klasse met maar liefst 17 deelnemers.
De start is beslist niet goed, maar uiteindelijk toch als 7e om de 1e boei. De baan is een zgn "
gate" dus een lang voor de windsrak, waar alle schepen weer dicht bij elkaar komen. Het tweede
kruisrak verliezen we 3 plekken.... Gelukkig weten we die weer terug te pakken in de laatste
kruisrakken als de wind flink toeneemt. Uiteindelijk worden we als 6e afgetoeterd, later blijkt
dit de 5e plek te zijn !
Maandag 4 augustus

Stavoren

Vandaag 6e geworden. 1 ste start was gelukkig vals.... 2e start was stukken beter, mooi in de
midden, wel wat last van de Welvaart die later vals gestart bleek te zijn. Als 7e om de 1e ton,
2e kruisrak gaat het weer fout, we zakken af naar plek 11! Vooral bij de bovenste boei schift de
wind enorm. Tot 2 x toe een extra slag moeten maken. De finish is bloedstollend, met 6 skûtsjes
voor de wind . We weten ze allemaal achter ons te houden/ in te halen. 6e plek is het
eindresultaat. Toch met een goed gevoel de wal opgezocht.
Dinsdag 5 augustus

Heeg

Op het eigen vertrouwde Heegermeer hebben we vandaag een 8e plekje behaald. Na een
moeizame start zeilden we een goed eerste kruisrak, waardoor we als 10e om de eerste hoge
boei kwamen. Met ruime wind liepen we in op de Elizabeth, Doeke van Martena en Lytse
Earnewâldster, die we vervolgens in het 2e kruisrak voorbij konden zeilen. In het laatste

kruisrak op weg naar de finish liep de Lytse Earnewâldster nog over ons heen, waardoor we als
8e over de finish kwamen. Na drie wedstrijden staan we op een 6e plekje in het
tussenklassement, op 1 punt van de Hoop op Zegen van Eelke Boersma. Morgen bij Sloten wacht
de uitdaging om de Hoop op Zegen voor te blijven!
Woensdag 6 augustus

Sloten

Teleurstellende 11e plaats vandaag op het Slotermeer. We hebben de juiste trim nog niet
gevonden. Ook de start was waardeloos .Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen…
Donderdag 7 augustus

Echtenerbrug

De wedstrijd van vandaag is er een om snel te vergeten.. Na een ongelukkig eerste kruisrak
komen we in het achterveld terecht, waar we vervolgens niet meer vandaan konden komen. 13e
plek..
Vrijdag 8 augustus Lemmer 1
Nog nooit zo’n slechte wedstrijd gevaren. Al de veranderingen die we doorgevoerd hebben
leveren beslist niet het gewenste resultaat op. Als 16e opgenomen in de uitslag!
Zaterdag 9 augustus Lemmer 2
De stront waait deze dag van de dijken… windkracht 8!. Er kan vandaag niet meer gezeild
worden. Uiteindelijk als 10e opgenomen in het klassement (van de 17) bij ons debuut in de kleine
A-klasse. Velen hadden ons hoger ingeschat, maar uiteindelijk sta je waar je hoort. Ondanks de
neerwaartse spiraal van de uitslagen deze week toch een mooie week gehad. Prachtig zeilweer ,
een goede sfeer aan boord een ook niet onbelangrijk ; we hebben geen aanvaringen/ averij
opgelopen.
Open dag (5 jaar It Abbegeaster Skûtsje)
Op 4 oktober 2014 hebben we ons eerste lustrum gevierd met onze donateurs en sponsoren.
Het skûtsje lag voor deze gelegenheid feestelijk versierd bij de trailerhelling aan de
Skoalstrjitte en kon bezichtigd worden. Voor de jeugd was er een springkussen geregeld waar
dankbaar gebruik van werd gemaakt.
Uiteraard ook even een klein wedstrijdje.
Wie hijst de fok het snelst omhoog?
Bij de jongens was Simme de Wollf (onze “ranjaman”) het rapst; 1 minuut een drie seconden. Bij
de meisjes was Lois van Berkum spekkoper met 56 seceonden! Marry van der Meulen draaide bij
de dames de fok in 47 seconden omhoog. Bij de heren ging het om zelfs om hondersten van
seconden. René Steenwijk was net iets sneller dan Hans Hazenberg en ging er met de prijs
vandoor. De “trochsetterspriis” was voor Hendrik Visser,die langzaam, maar zeer vastberaden
net zo lang doordraaide tot de fok boven was.

Vervolgens tijd voor een hapje en een drankje en het draaiend rad waarbij vele prijzen waren te
winnen. De plankjes waren soms niet te bemachtigen Ook de hamburgers van Ynze vielen goed in
de smaak.
Als klap op de vuurpijl kregen we LED verlichting aangeboden van Dorpsbelang zodat deze
winter de verlichting hopelijk wat langer blijft branden. Het feestje werd vervolgens nog
voortgezet in de tent….

Slotdag IFKS 11 oktober Heeg
Na het teleurstellende verloop van de IFKS zijn we erop gebrand om met een goede prestatie
af te sluiten.
Het oude, vertrouwde tuig staat er weer op en de ballast is verplaatst . Hopelijk zet dit zoden
aan de dijk.
De start van de 1e wedstrijd lijkt slecht, echter het skûtsje zeilt als “de brandweer” en we gaan
als 5 de om de boei. Jammer dat er kleine wedstrijdbaan is uitgelegd, er zit weinig avontuur in
de kruisrakken. Uiteindelijk schuiven we toch nog 2 plekken op naar de derde plek. Na een
stevige maaltijd (snert, hamburgers en ja ook al een paar biertjes) verschijnen we aan de 2e

start. De start ligt er “stuurboord in” dus we proberen om over stuurboord weg te komen.
Risicovol, aangezien de schepen over bakboord voorrang hebben. We moeten helaas achter alles
langs om stuurboord weg te komen. Toch blijkt dit de juiste slag te zijn en met een opsjitter
gaan we als 1ste om de boei! Maar deze vreugde is niet van lange duur want de mannen van de SB
halen ons alweer snel in. Als we dan ook nog eens moeten verdedigen op de Welvaart zakken we
af naar een 5e plek. Vervolgens volgt een nog een prachtige strijd met de HA die helaas tot 2
keer toe het voordeel van bakboord heeft bij de hoogste ton. We eindigen als 4e. In het
eindklassement levert dit de 3e prijs op in een veld van 11 deelnemers ! Alweer onze 4e beker dit
jaar….

Het bewogen seizoen 2014 zit erop…… Op naar Abbega voor de winterstop.
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.

