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Nieuwsbrief
It Abbegeaster Skûtsje
Beste allemaal,
We zijn inmiddels alweer juli en dus is het weer de hoogste tijd om een ieder op de hoogte
te brengen van het wel en wee omtrent It Abbegeaster Skûtsje. Normaal gesproken met
wedstrijdverslagen van de wedstrijden op Langweer, Lemmer Ahoy en de Slach om Heech.
Maar dit jaar loopt alles iets anders dan gepland…
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Onderhoud
Vanaf december tot en met eind maart zijn we druk geweest
met het onderhoud. In de loods van Heeres Mix & Pomptechniek
BV hebben we het skûtsje flink onder handen kunnen nemen.
Eerst is de gehele binnenkant schoongemaakt en opnieuw in de
verf gezet. De complete roefbetimmering is eruit gehaald,
opnieuw gelakt en geverfd en vervolgens als nieuw
teruggeplaatst.

NIEUWSBRIEF
PAGINA 2 IT ABBEGEASTER SKÛTSJE

Vervolgens is de buitenkant van de romp opnieuw in de verf gezet, in de vertrouwde
“havannabruine” kleur. Ook het dek is voorzien van een nieuwe verflaag. Bouwbedrijf
Feenstra heeft gezorgd voor twee nieuwe strijklatten voor de zwaarden. Als sluitstuk zijn de
mast en giek helemaal kaal gehaald en voorzien van 9 nieuwe lagen lak!
Al met al een “bealch fol wurk” maar het eindresultaat mag er zijn. Het skûtsje ligt er weer
prachtig bij. Onze dank is groot naar Heeres Mix & Pomptechniek BV, Mts Smit-Hazenberg
en Bouwbedrijf Feenstra die ons belangeloos enorm hebben geholpen!

Coronavirus
En toen was daar het coronavirus… Net op het moment dat het skûtsje weer in het water
lag kregen we te horen dat alle evenementen, dus ook onze wedstrijden, voorlopig niet
door konden gaan. Begrijpelijk, gezondheid van een ieder staat voorop.
Inmiddels gaat het gelukkig weer de goede kant en mogen we vanaf 1 juli weer zeilen het
zij wel beperkingen (alleen in vast teamverband en zodra het schip weer aan de wal ligt
geldt weer de inmiddels bekende “ 1,5 meter “).
Vrijdag 10 juli kregen wij bericht dat we mogen zeilen met gasten (ploegjesilen).
In augustus was het de bedoeling om weer deel te nemen aan Sail Amsterdam. Reeds alle
vier avonden waren verkocht maar ook dit schitterende evenement gaat onze neus
voorbij. Naast de teleurstelling van het niet mogen varen heeft het ook nog eens grote
financiële gevolgen. Driekwart van de begroting valt weg en dus ligt er een uitdaging voor
het bestuur om dit gat te dichten. Vorig jaar met het aanschaffen van de nieuwe tuigage
was er namelijk al een voorschot genomen op de extra opbrengsten van dit jaar. We
hebben er echter alle vertrouwen in dat ook deze hindernis wordt genomen!
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IFKS 2020
De grootste teleurstelling is natuurlijk dat we dit jaar geen IFKS kampioenschap varen.
Na de 3e plek in het eindklassement van vorig jaar waren we vastberaden dit jaar weer op
het podium staan en misschien nog wel een treetje hoger. Ondanks dat het
kampioenschap niet doorgaat, zijn we wel weer wekelijks aan het trainen op het
Heegermeer op donderdagavond!

Foto’s gemaakt door Jaap Cuperus

Sponsoren/donateurs
Gelukkig is er ook goed nieuws! We hebben er weer twee nieuwe sponsoren bij: Merkmedia
(voorheen IDB-reclame) en Timmerbedrijf Erik Smit. Voortaan wappert ook hun vlag met
logo in het want van It Abbegeaster Skûtsje voor en na de wedstrijden. Ook hebben we
een aantal nieuwe donateurs mogen verwelkomen. Uiteraard zijn nieuwe sponsoren en
donateurs (u bent al donateur vanaf €15) zeer welkom in deze enigszins lastige periode.
Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Voor contact hierover, zie de
contactgegevens onder aan de nieuwsbrief.

Agenda
Voor de rest van het seizoen staan de volgende wedstrijden op het programma:
-

Slotweekend IFKS (zaterdag 10 en zondag 11 oktober 2020)
Roekoepôle race (zaterdag 17 en zondag 18 oktober 2020)

Uiteraard onder voorbehoud van corona-perikelen! Wij zijn in ieder geval van plan om
tijdens deze wedstrijden flink te “knallen”!
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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
Al met al lijkt het op alle fronten een verloren seizoen. Het is dan maar zo. Het aller
belangrijkste is dat we allemaal gezond blijven!
Het Bestuur
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Sponsoren

