
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zaterdag 19 augustus – Hindeloopen 

s’ Morgensvroeg  staat er al een flinke bries uit het zuidwesten. 

De verwachting is dat de wind nog meer gaat aanhalen. Op 

zich is windkracht 5 geen probleem; echter de zee die 

vervolgens op komt zetten vanuit Enkhuizen wel. De B- en C-

klasse zeilen hun eerste wedstrijd, maar al snel wordt er besloten 

dat er ‘s middags niet gezeild gaat worden. Jammer, een valse 

start van de IFKS.  

 
Maandag 21 augustus – Stavoren 

De tegenstelling met zaterdag kon niet groter; het is bladstil en 

het IJsselmeer is zo glad als een spiegel. Na een uur dobberen 

voor de start wordt de wedstrijd afgeblazen. Na twee 

wedstrijddagen is er helaas nog geen meter gezeild in onze a-

klasse.  

 
Dinsdag 22 augustus – Heeg 

We zijn al bijna een halve week onderweg en hebben nog 

geen wedstrijd gezeild. Ook vandaag staat er bijna geen 

wind. Toch wordt er gestart. Heel langzaam kruipen we 

richting de 1e boei. We kiezen voor de vrije slag om bij de 

andere schepen uit de buurt te blijven, maar veel levert het 

niet op. We belanden in de achterhoede. Gaandeweg de 

wedstrijd kruipen we wat naar voren. Uiteindelijk als 6e over de 

finish, echter net een minuut buiten de tijdslimiet en we 

worden teruggezet naar de 10e plek (dit was namelijk de 

doorkomst bij de voorlaatste boei). Maar ja, stel je voor dat we 

op Heeg goed zouden presteren. Dat zou namelijk de eerste 

keer zijn. 

 
Woensdag 23 augustus – Sloten 

Op naar Sloten dan maar, hier bewaren we goede 

herinneringen aan (vorig jaar 1e). Gelukkig staat er nu wel wind 

(windkracht 4), dus we kunnen we aan de bak! 
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It Abbegeaster Skûtsje 
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In deze editie een uitgebreid verslag van de IFKS en de slotwedstrijden, waarmee inmiddels 

alweer het negende seizoen van It Abbegeaster Skûtsje is afgesloten.  
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Bij de bovenboei is het één grote gribus. Allemaal willen ze 

tegelijk om de boei. Gelukkig kunnen wij over bakboord zeilend 

vrij blijven van iedereen en aansluiten bij de kopgroep. Deze 

wedstrijd staat in het teken van geduld hebben, er zit geen 

avontuur in het kruisrak. Er is slechts 1 goede optie en dat is na 

de onderste boei een lange slag over stuurboord naar het 

strand en dan over bakboord naar de bovenste boei. Geduldig 

wachten we af, en dat wordt al gauw beloond want de 

nummers 3 en 4 kiezen voor een andere slag. Vrij zeilend krijgen 

wij de aansluiting met de nummer 2. Volgende ronde exact 

hetzelfde verhaal, nummer 2 kiest voor de andere slag en wij 

maken onze slag af. En met succes, richting finish komen we 

nog dicht bij de uiteindelijke nummer 1, de Engelina Smeltekop. 

We eindigen als 2e vandaag met een halve scheepslengte 

voorsprong op de Hoop op Welvaart.  Een mooie opsteker en 

de vlag gaat in de top van de mast!                 

                                                                                                                           
Donderdag 24 augustus – Echtenerbrug 

Gelukkig staat er vandaag genoeg wind. Vanaf het begin zitten 

we er niet bij. Alles zit tegen, we kunnen niet onze eigen slagen 

maken, we worden steeds gezeild. Tot overmaat van ramp 

raken we nog een boei en dat betekent een strafrondje!  Dan 

is het niet vreemd dat je slechts als 10e finisht. 

We hebben niet lang de tijd om te treuren want een kwartier 

later mogen we weer starten: de zogenaamde inhaalwedstrijd 

van Hindeloopen wordt gezeild. 

De start is ‘allerbelabberdst’; we dreigen in te dringen bij te start 

en kiezen ervoor om dan maar een rondje te maken. Als 15e 

over de startlijn, dat belooft niet veel goeds. 

Niks is minder waar, we zeilen steeds vrij van anderen, de wind 

haalt aan en we vliegen naar voren. Wat de tussenstanden 

waren bij de doorkomst bij hoogste boeien weten we niet meer, 

zo snel ging het allemaal. Maar wel een 3e plek behaald! Groot 

respect voor onze peiler, Hylke Frankena, die 4 uren lang meer 

onder water dan boven water heeft gezeten. Blaren in de 

handen en doorweekt, maar geen kick! 

 
Vrijdag 25 augustus – Lemmer I 

Vandaag staat er weinig wind. Het grootzeil wordt er wat losser 

opgezet dan in Heeg en ook zetten we een andere fok ervoor. 

In tegenstelling tot Heeg zeilt het nu wel goed, snel en hoog aan 

de wind. Uiteindelijk een hele korte wedstrijd, maar we zeilen 

mooi naar een 5e plek. 

 
Zaterdag 26 augustus – Lemmer II 

De laatste dag alweer en die eindigt in mineur. Weer kan er niet 

worden gezeild, vanwege gebrek aan wind. Jammer, er viel 

voor ons nog wel wat te halen in het klassement. Een 3e of 4e 

plek had nog gekund, maar uiteindelijk worden we 6e van de 

15. In 2 van de 5 wedstrijden zeilen we in de prijzen dus dat is 

“best genoch”. Volgend jaar uit de dubbele cijfers blijven… 
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Half oktober op het Heegermeer zijn de slotwedstrijden. Tien 

deelnemers in onze klasse. Er staat flink wind, een dikke 

windkracht 4. De startlijn is niet al te groot en de onderste pin 

van de startlijn ligt dicht bij de vaargeul (waar we niet in 

mogen komen). Toch besluiten we bij de onderste pin te 

starten, weg van de drukte bij het startschip. En dat pakt niet 

slecht uit. Bij de vaargeul hebben we ten opzichte van de 

bovenliggende schepen recht op ruimte, waardoor we 

vervolgens boven alle skûtsjes komen te liggen. Als 2e om de 

eerste boei. Dit houden we nog een ronde vol. In het 

voordewindse rak is het plotseling even paniek… de fokkeloet 

zegt “krak” en is flink gescheurd en niet meer te gebruiken (zie 

foto). Maar in het kruisrak wordt de loet met kunst en 

vliegwerk weer gerepareerd (met tie-rips en McGyver-tape). 

Bij de voorlaatste boei liggen we derde met nog 1 kruisrak te 

gaan naar de bovenste boei.  Met nog enkele honderden 

meters moeten we de Avontuur (bakboord) nog ruimte 

geven.  We zeilen echter scherp over stuurboord richting 

finish, met nog een kort klapje over bakboord gaan we voor 

de Welvaart en de Avontuur als 1e over de finishlijn! Hoppa! 

Na de traditionele snert en hamburgers in het Heechhûs is er 

s’ middags nog een wedstrijd. De wind haalt nog meer aan. 

Onze start wordt even uitgesteld omdat “Het Kanon” en “De 

Eemlander” bovenop elkaar zitten, met als gevolg dat deze 

niet meer verder kunnen zeilen.  

De Welvaart is als snelste weg bij de start (achteraf bleek deze 

te vroeg gestart en dus gediskwalificeerd). We gaan weer als 

2e om de eerste boei met de hete adem van de zeer sterk 

zeilende Avontuur in onze nek. Gedurende de wedstrijd is het 

stuivertje wisselen.  Toch kunnen we de 2e plaats vasthouden, 

maar bij de bovenste boei raken we met ons grootzeil de boei 

en dat betekent een strafrondje. Daar maakt de Avontuur 

dankbaar gebruik van en wordt 1e en wij 2e. Nu zou je denken 

met een 1e en 2e plek heb je de eerste prijs wel te pakken… 

Echter, de Avontuur heeft dezelfde uitslagen en bij gelijke 

stand telt de laatste wedstrijd. Dus zijn we 2e in het 

eindklassement. Toch een duur foutje; het raken van de boei. 

Maar wel prachtig gezeild en strijd geleverd. 

 

Verslag Slotwedstrijden  
 

Roekoepollerace 
 Dit is de gebruikelijk afsluiter van het seizoen. Echter, de 

voorspellingen zijn zo slecht dat de organisatie besluit deze 

wedstrijden voor beide dagen af te gelasten. We hebben 

gelijk het skûtsje teruggebracht naar Abbega voor de 

winterstop. Inmiddels is alles opgeruimd: zwaarden, roer en de 

zeilen liggen weer binnen. Nog een paar weken en dan zal 

het skûtsje verlicht worden. 
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Tot slot 
Het seizoen 2017 (het 9e alweer) zit er op. In totaal hebben we 

17 wedstrijden gezeild gedurende het seizoen. De uitslagen 

laten een duidelijke stijgende lijn zien. Hopelijk kunnen we deze 

lijn in het seizoen 2018 doorzetten.  

Rest ons nog eenieder te bedanken die ons weer heeft 

gesteund/geholpen dit jaar. We kunnen er niet zonder! 

 

Het bestuur 
 

Agenda 2018 
 

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  

Contact 
 

Skûtsjesilen Langwar  Za. 14 & zo. 15 april 

Lemmer Ahoy          Do. 10 t/m za. 12 mei  

Slach om Heech  Za. 16 & zo. 17 juni 

IFKS 2018   Za. 18 t/m za. 25 augustus 

Slotdag IFKS   Nog niet bekend   

Roekoepôle Race  Nog niet bekend 
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