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Nieuwsbrief
It Abbegeaster Skûtsje
Het is alweer juli, dus is het weer de hoogste tijd om een ieder op de hoogte te brengen
van het wel en wee van It Abbegeaster Skûtsje!
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Nog steeds is het coronavirus onder ons, helaas… Als gevolg
hiervan hebben we in 2021 nog maar weinig kunnen varen.
Sinds 5 juni hebben we weer groen licht om te zeilen, de 1,5 m
afstand aan boord is niet meer vereist.
De eerst mogelijke donderdagavond werd direct aangegrepen
door het team van It Abbegeaster Skûtsje om weer eens “los” te
gaan. De pret was echter van korte duur: na vijf minuten zeilen
brak de waterstang van de opsteker en moesten we
noodgedwongen terug naar de haven. Gelukkig hebben we
inmiddels een paar prachtige trainingsavonden mee kunnen
maken met nog een aantal andere IFKS-skûtsjes!
Op woensdag 14 juli werd door het IFKS-bestuur aangekondigd
dat het kampioenschap van 2021 geen doorgang kan vinden,
vanwege de aanscherping van de coronamaatregelen. Een
flinke domper voor de bemanning…

Slach om Heech
Op zaterdag 3 juli hebben we wel onze eerste wedstrijden van
2021 mogen varen tijdens de Slach om Heech. Met in totaal 33
schepen, verdeeld over 4 klassen, werd er per klasse gestreden
om “It Swurd fan Grutte Pier”. Op deze dag stonden drie
wedstrijden op het programma.
De wind was zwak deze dag, misschien maar goed ook met
zoveel schepen in dezelfde wedstrijdbaan. Zeilen met weinig
wind lijkt eenvoudig, maar dat is het beslist niet! Het is constant
zoeken naar windvlaagjes en het is de kunst om de
winddraaiingen zo goed mogelijk in te schatten.
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Uiteindelijk hebben we drie wedstrijden kunnen zeilen met als resultaat: een 2e plek, een 1e
plek en een 3e plek. Dat leverde in het klassement de 1e prijs op! Een mooi begin van het
nieuwe seizoen! Er was dit keer geen officiële prijsuitreiking. Wel hebben we It Swurd fan
Grutte Pier, de wisseltrofee, overhandigd gekregen van de winnaar van 2019, team De Nije
Dei.

Sponsoren en donateurs
Ook nieuws van het sponsorfront! We hebben weer drie nieuwe sponsoren mogen
verwelkomen: Amels Metsel- & Lijmwerken, Gerlofs Klussenbedrijf en Nautic Plus B.V.!
Voortaan wappert ook hun vlag met logo in het want voor en na de wedstrijden. Ook
hebben we enkele nieuwe donateurs mogen verwelkomen, waarvoor onze dank!
Uiteraard zijn nieuwe sponsoren en donateurs (u bent al donateur vanaf €15 per jaar) zeer
welkom. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. Voor contact hierover, zie de
contactgegevens onder aan de nieuwsbrief.

Jubileum
Begin oktober 2021 bestaat Stichting It Abbegeaster Skûtsje alweer 12,5 jaar… Dit is reden
voor een feestje. Of dit doorgang kan vinden hangt af van de ontwikkelingen omtrent het
coronavirus. Wordt vervolgd…
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Donateurszeilen
Op dit moment mogen we nog (steeds) met gasten varen en daarom zijn we van plan om
weer te zeilen met onze donateurs/sponsoren! Hiervoor hebben we alvast twee datums
geprikt: zondagmiddag 22 augustus en zondagmiddag 5 september (reservedatum). Een
aparte uitnodiging zal volgen, uiteraard onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen.

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
Wij willen iedereen die ons ook dit jaar weer steunt hartelijk bedanken. Blijf gezond!
Het Bestuur
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