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Nog een paar dagen en het jaar 2016 kan ook de 

geschiedenisboeken in. Op de valreep praten wij u nog even 

bij over onder andere onze laatste wedstrijden van het seizoen 

en de perikelen omtrent onze mast (deel 2). 
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Roekoepôlerace 

 

Nieuwsbrief                   

It Abbegeaster Skûtsje 

Halverwege oktober is dan de afsluiter van het seizoen. 

Zaterdag zeilen we twee wedstrijden en zondag een wedstrijd. 

Met vele opstappers (zelfs een paar “Drenten”) aan boord 

een wat mindere ervaren bemanning deze dagen, maar niet 

minder fanatiek! 

Met een matig windje gaan we van start. Een prachtige baan 

is erin gelegd door de organisatie die ons over het 

Sneekermeer en de Goingarijpster Poelen voert.  

 

Middels nieuwsbrief nummer 28 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm hart 

toedraagt weer op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje. 

Nog een paar dagen en het jaar 2016 kan ook de geschiedenisboeken 

weer in. Op de valreep praten wij u nog even bij over onder andere onze 

laatste wedstrijden van het seizoen en de perikelen omtrent onze mast (deel 

2). 

Slotwedstrijden IFKS 
Begin oktober was het tijd voor de slotwedstrijden van de IFKS 

op het ons zo vertrouwde Heegermeer. 

Om half elf was de eerste start met geen tot weinig wind en 

met 10 deelnemers in onze klasse. De start is niet sterk, maar 

gedurende de zeer korte wedstrijd scharrelen we naar voren. 

Een 5e plek is het resultaat. Als eerste meren we aan in Heeg 

en in het Heechhûs moeten de hamburgers nogal in het vet 

en de snert moet nog op het vuur. Maar het wachten is de 

moeite waard. Met volle buikjes en frisse moed op naar 

wedstrijd nummer 2. De wind neemt vervolgens iedereen in de 

maling, draait tijdens de start alle kanten uit, en na de start 

wordt de wedstrijd dan ook afgebroken. Na een half uur 

wachten is het bij de herstart weer bingo. De wind draait alle 

kanten uit, echter dit keer geen herstart. Voor ons pakt dit niet 

goed uit. Uiteindelijk eindigen we in deze “snertwedstrijd” ook 

weer als vijfde. Dit leidt tot een vierde plek in het 

eindklassement. 
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Samen met De Eemlander, De Welvaart en de Hoop op 

Welvaart gaan we de strijd aan om de eerste plek. Wat opvalt 

is dat we op de lange voordewindse rakken terrein verliezen. 

De oorzaak denken we inmiddels al wel te hebben gevonden, 

aandachtspuntje voor 2017. We gaan als vierde over de finish.  

Ook hier tussen de middag weer aan de snert. ’s Middags is er 

iets meer wind tijdens de 2e start. We zitten er nu wel gelijk goed 

bij en weten de eerste boei ook als 1e te ronden. In de rakken 

daarna op het Sneekermeer “verskiete” we onze 1e plek en 

gaan als 3e de Goingarijpster Poelen op. De wind haalt 

inmiddels flink aan en dan is het nog eens extra oppassen 

geblazen op deze ondiepten. Wel komen we als winnaar van 

deze poelen af en gaan met de hete adem van De Eemlander 

in de nek richting Sneekermeer om vervolgens nog een kruisrak 

richting finish te zeilen. De Eemlander probeert het nog wel 

maar we weten onze 1e plek vast te houden. Onze tweede 

officiële 1e plek dit seizoen en zeker een prachtige ervaring voor 

onze opstappers! 

Zondagmorgen is de laatste wedstrijd. Vandaag zijn er nog 

meer opstappers: ook de “Drenten” hebben we weer kunnen 

charteren. Voor de start waait het behoorlijk en we kiezen 

ervoor om de ragbanden flink aan te halen, zodat het grootzeil 

er strakker opstaat en de wind er makkelijker uitgaat. Achteraf 

een verkeerde keuze, want na de start neemt de wind alleen 

maar af en we kunnen dan ook geen vloot houden. In de 

kruisrakken kiezen we bewust voor andere slagen dan onze 

voorliggers, maar zonder succes. De zon schijnt echter volop en 

dit maakt veel goed tijdens deze mooie laatste wedstrijd van 

het jaar. Als 4e over de lijn en dit levert dankzij de 1e plek van 

zaterdag toch nog onverwacht de 3e prijs op in het 

eindklassement. Na afloop hebben we het skûtsje met z’n allen 

opgeruimd en zijn met een tevreden gevoel richting Abbega 

gevaren. 

 

Alweer groot onderhoud aan de mast. Na een nieuwe top 

van vier meter in het voorjaar is nu de onderkant aan de 

beurt. Nog maar net terug van de Roekoepôlerace liggen 

we maandagmorgen voor 9.00 uur alweer te wachten voor 

de brug in Abbega om de mast af te leveren in Makkum bij 

jachtwerf Heerlien & Adema. Deze heeft wederom op zeer 

vakkundige wijze twee nieuwe delen van drie meter verlijmd 

in de onderkant. Niet omdat er sprake is van zwakke plekken, 

maar de lijmlagen zijn 20 jaar oud. Na deze ingreep kan de 

mast weer moeiteloos een flink aantal jaren mee.  

We zijn uiteraard benieuwd wat de gevolgen zijn voor het 

zeilen. De mast heeft weer een grondige lakbeurt gehad van 

onze lakexperts Wouter en Timo. Op zaterdag 17 december is 

de mast weer opgehaald, ditmaal per vrachtauto. Inmiddels 

staat de mast weer overeind en is het skûtsje prachtig 

verlicht.  

Mast 
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RABO Ledensponsoring  
We hebben dit jaar qua onderhoud (met name de mast) 

financieel nogal wat voor de kiezen gehad. Momenteel zijn 

we nog druk bezig om de begroting rond te krijgen. 

Vandaar dat we ook dit jaar weer meedoen aan de RABO 

LEDENSPONSORING ACTIE waarbij u gratis € 5,00 kunt doneren. 

U kunt in december nog steeds gratis stemmen op Stichting It 

Abbegeaster Skûtsje. Voor elke stem op ons wordt door de 

Rabobank € 5,00 gedoneerd aan St. It Abbegeaster Skûtsje.  

U kunt stemmen via de volgende link:  

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/sneek-

zuidwestfriesland/stemmen-voor-rabo-

ledensponsoring/forms/stembiljet-rabo-ledensponsoring  

Ten name van “Stichting It Abbegeaster Skûtsje” en met 

stemcode: RLS282 

 

Tot Slot 

Al met al was het een druk seizoen. We hebben veel tijd aan 

de mast besteed, zijn vele malen op pad geweest met gasten 

en hebben redelijk veel kunnen trainen op de 

donderdagavond. Volgend jaar hopen we wat meer 

wedstrijden mee te kunnen pakken.  

 

Het absolute hoogtepunt van dit seizoen was uiteraard onze 

allereerste overwinning tijdens het IFKS op het Slotermeer! Dit 

alles smaakt naar meer! 

 

Iedereen bedankt voor haar of zijn bijdrage, op welke wijze 

dan ook, aan It Abbegeaster Skûtsje! 

 

Tot ziens in 2017! 

Het Bestuur. 

 

 
 

 

Contact 
 U kunt op verschillende manieren met ons in contact komen:  

 

Telefoon: 06 5160 2262 

 

E-mail:  h.frankena@home.nl  

 

Website: www.itabbegeasterskutsje.nl  

Facebook: www.facebook.com/AbbegeasterSkutsje 

Twitter: www.twitter.com/skutsjesiler  

IBAN:  NL19 RABO 0104 1949 79   

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/sneek-zuidwestfriesland/stemmen-voor-rabo-ledensponsoring/forms/stembiljet-rabo-ledensponsoring
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/sneek-zuidwestfriesland/stemmen-voor-rabo-ledensponsoring/forms/stembiljet-rabo-ledensponsoring
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/sneek-zuidwestfriesland/stemmen-voor-rabo-ledensponsoring/forms/stembiljet-rabo-ledensponsoring
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http://www.idb-reclame.nl/
http://www.itabbegeasterskutsje.nl/mediapool/83/834865/data/van_der_veen.jpg
http://www.profilerodenburg.nl/
http://www.schildersbedrijf-haitzeosinga.nl/

