
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hindeloopen 13 augustus 2016 

Eindelijk is het zover…. Het kampioenschap start traditioneel in 

Hindeloopen. We starten dit jaar later, namelijk om 12.45 uur 

i.p.v. 12.00 uur. We kunnen dus uitslapen. 

Wie nog niet wakker was, werd dit aan boord wel. Hoge 

golven en harde wind op het IJsselmeer. Met één reef in het 

grootzeil en de fok er vol voor gaan we van start. We zitten er 

gelijk goed bij, als zevende om de bovenste boei, vervolgens 

naar beneden naar de “gate” waar je voor een van de twee 

boeien mag kiezen. We kiezen ervoor om een lange 

bakboordslag langs de zeedijk te maken en vervolgens met 

een lange stuurboordslag de hoogste boei weer aan te zeilen. 

En met succes, want als 2e gaan we om deze boei. In het 

voordewindse rak verliezen we vervolgens weer 2 plekken. We 

kunnen deze wind prima versjouwen mede dankzij de 1000 kg 

ballast. Als 4e over de finish, een prachtig begin van het 

kampioenschap! 

 

Stavoren 15 augustus 2016 

Op tijd op de startlijn, maar we moeten de ongunstige 

stuurboordslag maken, omdat we opgesloten zitten.  Het loopt 

vandaag niet…. Voor de start in verband met de aanhalende 

wind nog van fok verwisseld, maar geen tijd meer om de 

stroppen van het grootzeil aan te halen. Als 11e afgeschoten 

en daar zijn we niet blij mee.  

 

Heeg 16 augustus 2016 

 
Een thuiswedstrijd waar we nog nooit echt goed gepresteerd 

hebben. De start is waardeloos, we liggen op een gegeven 

moment zelfs 13e (van de 16). Gelukkig weten we naar voren 

te zeilen en noteren een 8e plek. 
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Nieuwsbrief                   

It Abbegeaster Skûtsje 

JAARGANG 8  NUMMER 27   ST ICHTING IT  ABBEGEASTER SKÛTSJE  16 SEPT 2016  

Middels nieuwsbrief nummer 27 willen we iedereen die It Abbegeaster Skûtsje een warm hart 

toedraagt weer op de hoogte houden van het wel en wee omtrent ons skûtsje. 
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Echtenerbrug 18 augustus 2016 
Na het succes van gister is de honger naar succes alleen 

maar groter geworden. Een vervelende wind vandaag, 

schifterig en variabel. De start is niet goed en we moeten 

weer aan de bak om uit de dubbele cijfers te blijven. In het 

voordewindse rak wisselen we van fok in verband met de 

“inkakkende” wind. Dit heeft effect! Mede dankzij de 

lichtweerfok zeilen we van een 11e plek naar een 6e plek. 

 

Sloten 17 augustus 2016 

Van tevoren hadden we niet kunnen denken dat deze dag 

een historische dag voor het Abbegeaster Skûtsje zou worden. 

Voor de wedstrijd hebben we de fok er iets anders op gezet. 

Dit voelt gelijk heel goed tijdens het inzeilen. Het plan voor 

vandaag is om onderin te starten bij de onderste startboei. En 

dat lukt perfect. Al snel blijkt deze keus een gouden keus te zijn. 

We gaan als 1e om de bovenste boei en kunnen deze plek 

vasthouden. We voelen wel steeds de hete adem van “de 

Harlingers” in onze nek. Op de finish gaat het bijna ook nog fout 

met een bakboord/stuurboord situatie. Toch wordt It 

Abbegeaster Skûtsje als 1e afgeschoten! Super gevoel als je 1e 

wordt met nog 15 skûtsjes achter je. Groot compliment voor de 

bemanning die supergeconcentreerd gezeild heeft. De vlag in 

top en telefoons waarbij de Whatsapp functie overbelast raakt. 

’s Avonds als winnaars het kanon in Sloten mogen afschieten. 

Een fantastische dag voor ons, na zeven jaar IFKS eindelijk een 

1e prijs! 

 

Lemmer 19 augustus 2016 

We staan inmiddels 7e in het klassement, maar nummers 3 t/m 

7 staan wel erg dicht bij elkaar. Windkracht 3 vandaag, helaas 

een korte baan. We krijgen tijdens deze wedstrijd een protest 

aan de broek van De Tiid Sil ‘t Leare en voor het eerst in zeven 

jaar gaan we richting de protestkamer. Gelukkig weten we dit 

protest te vermijden door een biertje te drinken en een praatje 

te maken met de schipper en adviseur van de 

Amsterdammers, waardoor de 7e plek van vandaag blijft 

staan. 

Lemmer 20 augustus 2016 - Finaledag 

Voor deze wedstrijd staan we 7e in het klassement en de 5e 

plek is het hoogst haalbare. Er staat een harde wind en met 

een reef in het grootzeil gaan we van start. De start is 

vandaag prima. Onze concurrenten voor de 5e plek liggen 

keurig achter ons bij de eerste bovenwindse boei en er lijkt 

niets aan de hand. Een kruisrak later gaat het mis bij de 

onderste boei. Voorliggend op “de Harlingers” claimen wij 

het recht om de boei te mogen ronden. Echter hier wordt 

door hen anders over gedacht en zij komen binnendoor. 

Even zitten we in de knoop maar gelukkig loopt dit goed af.  
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Agenda  
Voor de komende maanden zijn de volgende wedstrijden 

gepland: 

 

 Slotwedstrijden IFKS – Zaterdag 8 Oktober 

 Roekoepôlerace – Zaterdag 15 en zondag 16 Oktober 

 

 

Tot Slot 
Onze website www.itabbegeasterskutsje.nl is recent 

opgeschoond en bijgewerkt met de foto’s van IFKS 2016. Neem 

gerust een kijkje.  

 

 
 

 

Zowel de Harlingens als de Abbegeasters protesteren. Als 6e 

over de finish en richting protestkamer. Het protest verliezen we 

mede door een getuige, de zogenaamde umpire (de 

scheidsrechter op het water), die een andere lezing heeft dan 

beide schippers. Gevolg: 17 strafpunten aan de kont en weg 5e 

plek. We worden daardoor 7e in het eindklassement. 

 

Maar dat mag de pret van deze week niet drukken! We 

hebben prachtig zeilweer gehad en hebben laten zien dat we 

mee kunnen doen om de prijzen. We zijn dik tevreden, maar er 

zijn nog genoeg verbeterpunten, zoals starten en het kennen 

van de details van het wedstrijdreglement. Kortom: genoeg 

stof tot evalueren in de winter. 

 

Donateurszeilen 

Sponsoren/Donateurs 

Ook dit jaar willen we weer graag met onze donateurs/ 

sponsoren een middag gaan zeilen en wel op zondagmiddag 

25 september! GEEF JE NU OP!  

 

Telefoonnummer: 06-5160 2262 of e-mail: h.frankena@home.nl 

  

 
Nieuwe donateurs/sponsoren zijn natuurlijk altijd welkom bij 

onze stichting. Zeker in deze dure tijden waar de gaten in de 

mast een nog groter gat in onze begroting hebben geslagen. 

Wilt u ons steunen? Neem dan contact met ons op.   
 

 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  

http://www.itabbegeasterskutsje.nl/
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Sponsoren 

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/

