
 

 

 

 

 

 

  

Tijdens Hemelvaart hebben we wedstrijden gezeild in de Lemster Baai 

met ruim 60 skûtsjes verdeeld over vier klassen. 

Met zoveel skûtsjes op het water is dit evenement ieder jaar weer een 

spektakel. Aangezien onze klasse , de kleine a-klasse als laatste start, is 

de kans zeer groot dat we tijdens de wedstrijd skûtsjes uit andere klassen 

regelmatig tegenkomen. Totaal verschijnen er maar liefst 14 skûtsjes aan 

de start in de kleine a-klasse. 

Donderdag hebben we 2 wedstrijden gevaren, waarbij we 6e en een 8e 

plek hebben behaald. Vrijdag zeilden we naar een 10e en een 5e plek. 

Zaterdags is er niet gezeild vanwege de veel te harde wind. Uiteindelijk 

zijn we als 8e geëindigd in het klassement. De prijzen gingen naar 

Engelina Smeltekop (1e), Welvaart (2e) en de Avontuur (3e).  

Tijdens het leerzame weekend is gebleken dat het nog veel beter kan 

en we zullen nodige zaken aanpakken om tijdens de IFKS met de 

(sub)top te kunnen concurreren.  

 

Lemmer Ahoy ’15  

Slach om Heech ‘15  
Bij de Slach om Heech (6 & 7 juni) worden zes wedstrijden gevaren, 

verdeeld over twee dagen.  

Zaterdag staat er harde wind. Het skûtsje is maximaal gereefd met 2 

reven in het grootzeil en 1 in de fok. 

Tien skûtsjes verschijnen aan de start in de kleine a-klasse. De eerste 

wedstrijd komen we als 4e over de finish. Even leek het mis te gaan toen 

een harde windvlaag ons skûtsje bijna deed omslaan.  De 2e wedstrijd 

staat er nog meer wind. Om ongevallen te voorkomen, hebben we 

deze wedstrijd niet meegezeild. De 3e wedstrijd zijn we weer van de 

partij, en hoe! We komen als 2e over de finish, een prima prestatie met 

deze wind. 

Zondag staat er minder wind, zodat we vol zeil van start gaan. De start 

is goed, over stuurboord gaan we als 1e richting de bovenste boei. 

Echter De Stad Harlingen (Ha) komt over bakboord aan en heeft 

voorrang. We denken nog een gaatje te zien en draaien voor de Ha, 

echter het gaatje is te klein en een aanvaring is het gevolg.  
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Nieuwsbrief                   

It Abbegeaster Skûtsje 

JAARGANG 7  NUMMER 24   ST ICHTING IT  ABBEGEASTER SKÛTSJE  14 JULI 2015 

Middels nieuwsbrief nummer 24 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm 

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

Duelleren met de Tiid Sil ’t Leare bij de   

start 
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Nog enkele weken en dan barst de strijd in de IFKS weer los. Ook hier 

verschijnen zo’n 60 skûtsjes aan de start. 

Momenteel zijn we druk we bezig met de laatste voorbereidingen. Het 

skûtsje is op de helling geweest om de onderkant schoon te maken van 

aangroei. Verder is de keerkoppeling in het schip vervangen.  

Vorig jaar werden we toch wel teleurstellend 10e in het eindklassement. 

Doelstelling voor dit jaar is om in de top 5 te eindigen.  

U kunt daarvan getuige zijn en wel op de volgende wedstrijdplaatsen : 

 

1 augustus Hindeloopen  (te volgen op de zeedijk) 

3 augustus Stavoren  (te volgen op de zeedijk)  

4 augustus Heeg  (te volgen op de wal bij Indijk) 

5 augustus Sloten  (te volgen op het strand) 

6 augustus Echtenerbrug         (te volgen bij het gemaal bij Echten) 

7 augustus Lemmer  (te volgen op de pier) 

8 augustus Lemmer  (te volgen op de pier) 

 

Onze wedstrijden starten elke dag om 12.00 uur en zijn op alle 

wedstrijdlocaties prima te volgen vanaf de kant. 

 

IFKS ‘15 

Sail Amsterdam ’15  

It Abbegeaster Skûtsje is uitgenodigd om tijdens SAIL AMSTERDAM 2015 

aanwezig te zijn om met gasten te varen en te strijden om de Sail Bokaal. 

 

Van 19 t/m 23 augustus 2015 vindt het grootste nautisch evenement van 

Nederland plaats in Amsterdam. Een uniek evenement waarbij historisch 

varend erfgoed van over de gehele wereld zich presenteert. U kunt hier 

bij zijn met uw collega’s/vrienden/familie en/of relaties. 

Stichting It Abbegeaster Skûtsje biedt verschillende arrangementen aan 

om dit grootse evenement vanaf het water te ervaren. 

 

SAIL IN ARRANGEMENT                                                                       

Woensdag 19 augustus 2015 09.00 uur – 16.00 uur                                           

Vaar mee in de parade van de SAIL IN over het Amsterdam Rijnkanaal. 

Zie hoe alle Tall Ships worden verwelkomd in Amsterdam. U vaart mee in 

de parade met honderden schepen. De Tall Ships komen van over de 

gehele wereld. De parade wordt aangevuld met varend erfgoed, 

waarvan de skûtsjes een onderdeel zijn. We varen met de parade 

richting het centrum van Amsterdam. Een imposante en zeer bijzondere 

belevenis! 

 

Een strafrondje is ons lot. Hiermee verliezen we een paar plaatsen en 

uiteindelijk eindigen we als 7e. Wedstrijd 2 van deze dag zitten we er weer 

goed bij, met een 4e plaats als resultaat.  

De laatste wedstrijd is van korte duur! Bij de indrington voor de startlijn 

raken we in de knoop met de Twa Famkes die met zijn opsteker een zijstag 

van ons doormidden prikt. Einde wedstrijd voor ons. Grootste tegenvaller 

is dat we vier nieuwe zijstagen hebben moeten aanschaffen.  

In het eindklassement worden we 6e na 6 wedstrijden, ondanks dat we 2 

wedstrijden niet (uit)gezeild hebben. De prijzen gingen naar de Welvaart 

(1e), de Tiid Sil ’t Leare (2e) en de Nieuwe Zorg (3e).  

Het sprintklassement ( wie het eerst bij de bovenste boei is ) biedt 

perspectief : 3e, 3e, 4e en 3e.  

 

Het onderwaterschip ziet er weer 

strak uit 

In het skûtsje is een nieuwe 

keerkoppeling geplaatst 

Impressie van de Sail In Parade 
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U wordt de gehele dag goed verzorgd. Meerdere skûtsjes staan ter 

beschikking om dit mee te maken ! 

SAIL OCHTEND ARRANGEMENT                                                            

Donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus 2015 van 10.00 uur tot 

13.00 uur. 

Geniet van SAIL terwijl de ochtendzon de Tall Ships verlicht die langs de 

kade liggen. Aan boord gekomen zetten we koers richting het IJ om de 

mooiste schepen te bekijken vanaf het water. Tijdens de vaartocht wordt 

er een lunch geserveerd. Op en rond het IJ is veel te doen dus uw gasten 

komen ogen te kort. Meerdere skûtsjes staan ter beschikking om dit mee 

te maken ! 

SAIL-AVOND ARRANGEMENT                                                                       

Woensdag 19, donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus 2015 

van 18.00 uur tot 23.00 uur. 

Geniet van SAIL terwijl het langzaam donker wordt en de Tall Ships verlicht 

langs de kade liggen. Aan boord gekomen zetten we koers richting de IJ-

haven om de mooiste schepen te bekijken vanaf het water. Terug op het 

IJ wordt een diner aan boord geserveerd in de vorm van kleine gerechten. 

De avond wordt afgesloten met een goedverzorgde borrel en een 

vuurwerkshow op het IJ. Wij liggen in het bassin van de show en liggen dus 

op de eerste rang! Meerdere skûtsjes staan ter beschikking om dit mee te 

maken ! 

Voor prijzen of informatie neem gerust contact met ons op! 

Wij kunnen onze donateurs en sponsoren een hoge korting bieden op alle 

3 arrangementen. 

Stichting It Abbegeaster Skûtsje (itabbegeasterskutsje@ziggo.nl) 

H. Frankena (06-51602262) 

 

Demonstratiewedstrijd Skûtsjesilen  

Spektakel op het water 

Inmiddels zijn onze nieuw groene shirts/polo’s binnen. Er zijn nog een 

aantal over. Er zijn verschillende maten beschikbaar. Bovendien zijn er 

heren- en damesmodellen beschikbaar. U kunt ze bestellen voor € 15 per 

stuk. In de afbeeldingen hieronder is een voorbeeld van een damespolo 

te zien.  

 

 

Shirts en polo’s   

Damespolo voorkant Damespolo achterkant 

mailto:itabbegeasterskutsje@ziggo.nl
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SKS 2015 18 jul. t/m 31 jul. 

IFKS 2015 1 aug. t/m 8 aug. 

SAIL Amsterdam  19 aug. t/m 22 aug.  

Skûtsjesilen Yn ’e Wâlden 12 sept.  

Slotdag IFKS 2015  10 okt.  

Roekoepôle Race 17 okt. & 18 okt. 

 

 

Komende evenementen 

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. 

 

Tot slot 

http://www.itabbegeasterskutsje.nl/

