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STICHTING IT ABBEGEASTER SKÛTSJE
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Nieuwsbrief
It Abbegeaster Skûtsje
In deze editie blikken we terug op het voorseizoen en kijken we vooruit naar het Iepen Frysk
Kampioenskip Skûtsjesilen 2019.
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Nieuwe tuigage
Ieder skûtsje dat deelneemt aan de IFKS dient te voldoen aan
de eisen voor de scheepsuitrusting. De afgelopen jaren zijn er
verschillende nieuwe eisen toegevoegd aan de Omschrijving
Scheepsuitrusting om skûtsjes gelijkwaardiger te maken, met het
uiteindelijke doel van het verhogen van de concurrentie tijdens
de wedstrijden. Formules worden gebruikt voor het berekenen
van het minimum vereiste gewicht van een skûtsje en van de
maximaal toegestane oppervlakte van de zeilen. Deze eisen
worden bepaald op basis van onder andere de lengte, de
breedte en de holte van het schip.
Om de beste resultaten te behalen tijdens de wedstrijden
is het van belang om de maximaal toegestane zeiloppervlakte
te kunnen voeren. Om deze reden is er in de winterstop flink in
de tuigage geïnvesteerd: zeilmaker De Vries Makkum heeft een
optimaal ontwerp gemaakt voor een nieuw grootzeil in
combinatie met een midweerfok en een fok voor harde wind.
De aanschaf van een nieuwe, complete set zeilen betekent een
primeur voor It Abbegeaster Skûtsje! Tijdens de eerste training
met de nieuwe tuigage zijn er een aantal fraaie plaatjes
geschoten door Jelte van der Meer (Skydrone Sloten).

Foto: Skydrone Sloten

NIEUWSBRIEF
PAGINA 2 IT ABBEGEASTER SKÛTSJE

Het voorseizoen
Drie wedstrijdweekenden stonden op de agenda ter voorbereiding van de IFKS: Skûtsjesilen
Langwar, Lemmer Ahoy en de Slach om Heech.
Op zaterdag 13 en zondag 14 april werd het seizoen afgetrapt met drie wedstrijden
op de Langweerder Wielen. Tijdens de twee wedstrijden op zaterdag werden schipper en
bemanning direct op scherp gezet tijdens de vele hoosbuien met flinke rukwinden en
hagelstenen zo groot als golfballen tot gevolg. Waar enkele skûtsjes veilig de wal
opzochten, behaalde It Abbegeaster Skûtsje een 3e en 4e plaats. Op zondag werd een 2e
plek behaald, onder gematigde windomstandigheden. De uitslagen resulteerden in een
mooie 3e plek in het lengteklassement, achter meervoudig IFKS-kampioen Tony Brundel met
de Lytse Lies en achter nieuwkomer Andries Brouwer met de Reuzen.

Foto: Skydrone Sloten

Tijdens het Hemelvaartweekend (do. 30 mei t/m zat. 1 juni) werden er vijf wedstrijden
gezeild in de Lemster Baai in het kader van Lemmer Ahoy. Het nieuwe grootzeil en de
nieuwe midweerfok werden voor het eerst gebruikt in wedstrijdverband, een mooie
mogelijkheid om aan de slag te gaan met het trimmen van de zeilen. Voor de wedstrijd op
donderdag werd besloten om niet van start te gaan, vanwege de krachtige wind en het
ontbreken van de mogelijkheid om het grootzeil te reven. Op vrijdag en zaterdag werd er
wel gezeild, met een 5e, 2e, 2e en 9e plek als resultaat. De 9e plek volgde na een aanvaring
met de bovenboei, waardoor It Abbegeaster Skûtsje terugviel van een 2e naar een 6e plek
in de einduitslag. De belangrijkste uitkomsten zijn dat het nieuwe tuig er goed op lijkt te
staan en dat er verbeterpunten zijn om sneller en scherper aan de wind te kunnen zeilen!

Foto’s: ThomasVaer Fotografie
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De laatste test voor de IFKS vond plaats op zaterdag 29 en zondag 30 juni. Tijdens de Slach
om Heech werden er op beide dagen drie wedstrijden gezeild. Op zaterdag stond er een
felle zomerzon boven het Heegermeer, in combinatie met een lichte wind. It Abbegeaster
Skûtsje zeilde naar een 3e, 5e en 2e plek in een veld met 10 deelnemers. ’s Zondags stond
er een stevige wind. Er werd voor een andere fok gekozen, waardoor het schip de
windvlagen goed kon versjouwen. De resultaten waren om over naar huis te schrijven: een
2e, een 1e en nog een 1e plek. Helaas veranderende het resultaat van de tweede wedstrijd
van een 1 naar een OCS (valse start), omdat we kort voor het startsein de startlijn waren
gepasseerd. Dit had geen invloed op het eindklassement, waarin een mooie 2e plek werd
behaald! Het podium in de a-klasse werd gecompleteerd door de Eemlander (1e) en de
Hoop op Zegen (3e).

Foto’s: ThomasVaer Fotografie

IFKS 2019
De IFKS staat voor de deur! Vanaf zaterdag 10 augustus t/m zaterdag 17 augustus worden
er zeven wedstrijden gezeild. It Abbegeaster Skûtsje start iedere dag om 12.45 uur. Iedere
wedstrijd is goed te volgen voor het publiek vanaf de wal en vanaf het water. Woensdag
14 augustus is de rustdag, tenzij er wedstrijden dienen te worden ingehaald.
Dag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

Datum
10 augustus
11 augustus
12 augustus
13 augustus
14 augustus
15 augustus
16 augustus
17 augustus

Wedstrijdplaats
Hindeloopen
Stavoren
Heeg
Sloten
Echtenerbrug (rustdag/inhaaldag)
Echtenerbrug
Lemmer
Lemmer

Locatie publiek
Op de dijk
Op de dijk
Bij Indijk
Bij het strand
Bij het gemaal te Echten
Bij het gemaal te Echten
Op de pier
Op de pier

In de a-klasse zeilen dit jaar maar liefst 18 skûtsjes mee. Er zijn in totaal 3 nieuwe skûtsjes en
6 nieuwe schippers ten opzichte van vorig jaar. De uitslagen in het voorseizoen laten zien
dat veel skûtsjes meedoen om de prijzen. De concurrentie in de strijd om een podiumplek
in het klassement is groot en dus belooft de IFKS een waar spektakel te worden. In 2018
zeilde It Abbegeaster Skûtsje zeilde naar een 4e plek in het eindklassement. Het voorseizoen
heeft laten zien dat we mee kunnen doen om de bovenste plaatsen. Een mooie
doelstelling voor het aankomende kampioenschap is daarom om in de top drie te
eindigen en bovendien om een aantal dagprijzen in de wacht te slepen! Tijdens het IFKSkampioenschap zullen we u op de hoogte houden via Facebook en via onze website.

NIEUWSBRIEF
PAGINA 4 IT ABBEGEASTER SKÛTSJE

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

Tot slot
De aanschaf van de nieuwe set zeilen geeft schipper en bemanning vooralsnog een goed
gevoel. In het voorseizoen hebben we al mooie duels uitgevochten met de concurrenten
in de a-klasse. We zijn dan ook erg benieuwd wat de nieuwe zeilen ons gaan brengen in
de IFKS. In het najaar staan de IFKS Slotwedstrijden (Heeg) en de Roekoepolle Race (Sneek)
nog op het programma. Verder zullen er de komende maanden nog vele “ploegjes” met
gasten worden gezeild. Tot slot, schroom niet om eens langs te komen bij een van de
wedstrijden die op het programma staan!
Het Bestuur.
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