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Middels nieuwsbrief nummer 23 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm hart toedraagt weer
op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje.
2015
Het nieuwe zeilseizoen is inmiddels alweer van start. Voor het Abbegeaster Skûtsje wordt 2015 hopelijk een
prachtig jaar waarin we alles uit de kast gaan halen om ons te revancheren voor de “slechte” prestaties tijdens
het IFKS kampioenschap van 2014 waarin we een 10e plaats behaalden. Dat kan en moet beter dit jaar.
Winterstop/ onderhoud
Dit jaar geen flex door het schip maar gewoon het normale onderhoud gepleegd. Het hele schip weer geverfd en
de rondhouten gelakt. Het vlak aan de binnenkant in de lijnolie gezet en de vloeren in het ruim en roef opnieuw
in de verf. Toch was het ook nu weer een race tegen de klok om het skûtsje klaar te krijgen voor de
openingswedstrijden op Langweer. Maar het is weer gelukt , al kwamen we er tijdens het zeilen wel achter dat
de zwaardklampen nog op zolder lagen…….
Silerij Langwar 18 en 19 april
Sinds 2010 doen we met veel plezier mee aan deze wedstrijden. Goed georganiseerd en bere gezellig.
En waarom weten we niet maar we presteren hier altijd prima. Inmiddels in 6 jaar 7 bekers mee naar huis
genomen waaronder 1 beker behaald met het touwtrekken. Zoals ook in voorgaande hebben we vooraf aan deze
wedstrijden nog geen meter gezeild….
Er wordt weer gezeild in 2 poules met in totaal 40 schepen en ook nog onder verdeeld in 4 lengteklassen. Alles
zeilt dus door elkaar heen en het is een heel gereken om tot een uitslag per lengteklasse te komen.
Om 11.00 uur het 1e startsein.
Ondanks 20 schepen liggen we vrij op het moment dat het sein gaat. Gelijk besluiten we de stuurboordslag naar
de hoogste boei te maken. Die lijkt vrij goed uit te pakken, maar door de schiftende wind komen we toch niet
lekker uit bij de eerste boei waar het dringen is. Gelukkig waait het niet al te hard waardoor met wat geven en
nemen we er schadevrij om heen komen. In de ruime rakken verliezen we wat plaatsen. Het is een korte
wedstrijd en met een 14e plek zoeken we de wal op voor het nuttigen van een skûtsjeschnitzel in Het Wapen
van Langweer.
Uitgebuikt beginnen we aan de 2e wedstrijd, de wind is inmiddels flink toegenomen. De fokkeuze is achteraf
gezien niet de goede voor deze windkracht. Hierdoor lopen we niet genoeg hoogte en verliezen tijdens de

wedstrijd terrein. Daarnaast zijn we bij de beneden windse boeien steeds de pineut. Doordat we bij deze boeien
steeds andere skûtsjes op de kont zeilen ( omdat we in de ruime rakken inlopen) , komen we aan de wind
“onder” deze schepen terecht. Een 16e plek is het resultaat. Echter met een 14e en een 16e plek staan we na 2
wedstrijden wel gedeeld 3e in het lengteklassement van skûtsjes tot en met 17 meter 10 (in totaal 11 skûtsjes).
Wel zitten we met deze resultaten zondag niet in de grote finale maar in de kleine finale.
Tijdens deze kleine finale op zondag staat er bijna geen wind. Reden voor ons om de ballast ( circa 400 kg ) er
uit te halen om het skûtsje zo licht mogelijk te maken. Ook nu 20 skûtsjes aan de start. We vinden een mooi
gaatje op de startlijn en zeilen mee in de voorhoede naar de 1e boei. Echter de wind laat het zo nu en dan
helemaal afweten. We weten als 8e over de finish te gaan en dit houdt in dat we alweer met een beker naar huis
gaan nl. met de 3e prijs. Een mooie aftrap van het seizoen.
Agenda
De wedstrijdkalender voor 2015 ziet er volgt uit :
Donderdag 14 mei tm 16 mei : Lemmer Ahoy (Ysselmeer)
Zaterdag 6 en zondag 7 juni : Slach om Heech (Hegermermeer)
1 tm 8 augustus : IFKS KAMPIOENSCHAP 2015
Zaterdag 10 oktober : Slotdag IFKS (Hegemermeer)
Zaterdag 17en zondag 18oktober : Roekoepolle race (Sneekermeer)
Op donderdagavond wordt er vanaf half mei weer geoefend op het Heegermeer.
Verhuur skûtsje
Ook dit jaar kan ons skûtsje weer gehuurd voor een zeiltocht (middag of gehele dag)met bijvoorbeeld de
familie, personeelsvereniging of sportteam . Zie de website www.itabbegeasterskutsje.nl voor info of bel even
06-5160 2262 . Meer dan 1 skûtsje nodig ? Wij regelen het.
Donateurs/sponsoren
Inmiddels zijn de donaties middels een incasso 2015 weer bijgeschreven. Maakt u zelf uw donatie over ? Dit
kan uiteraard op banknummer NL19RABO 0104194979 t.n.v. Stichting It Abbegeaster Skûtsje. Hartelijk
dank voor uw bijdrage. Mede dankzij deze bijdragen en uiteraard van onze sponsoren (in geld of sponsoring in
natura) lukt het ons om It Abbegeaster Skûtsje in de vaart te houden.
Vacature
Voor dit jaar zijn wij nog op zoek naar versterking van ons team. Het betreft de functie van PEILER .
Lijkt het je wat? Neem gerust contact op met ons op. We vertellen je er graag meer over. Zeilervaring is beslist
niet vereist , wel humor en teamspirit!
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.

N.B. : DIT JAAR GAAN WE NIEUWE HEINEKENGROENE SHIRTS /POLO’S BESTELLEN.
Heeft u belangstelling hiervoor? Mail het ons voor 1 juni (h.frankena@home.nl) met gewenste maat en
aantal. (kosten € 15 per shirt/polo) .

