NIEUWSBRIEF VOORJAAR 2014

Winst bij Lemmer Ahoy 2014!

Laten we deze nieuwsbrief beginnen
met de grootste opsteker dit voorjaar.
Het nieuwe team van de Ut en Thús
heeft de wedstrijden in de tweede klasse
van Lemmer Ahoy 2014 gewonnen! Er
was veel wind, geen wind en een zachte
wind waarbij constant gepresteerd werd.
De ‘slechtste’ prestatie was een 4e plek.
Op onze site vindt u het wedstrijdverslag
van deze 3-daagse wedstrijd.

Ut en Thús zeilt in Rotterdam
Van 22 t/m 24 mei zeilde er 10 skûtsjes
op de Kralingse Plas. De Ut en Thús was
één van hen. Een bijzonder evenement
dat veel aandacht kreeg in de pers. Zo
filmde RTV Rijnmond twee dagen aan
boord van de Ut en Thús. Het event was
te groot voor een klein stukje tekst.
Bekijk een impressie op onze site en
bekijk ook skutsjesilenholland.nl.

Relatie dag 2014 op 16 augustus
Omdat de relatie dag op 4 mei niet door
kon gaan is er een nieuwe datum
geprikt. Deze zal plaatsvinden op
zaterdag 16 augustus 2014. Het precieze
programma zal later bekend worden
gemaakt maar vast staat dat er weer
heerlijk gezeild gaat worden. Bekijk hier
de foto’s van 2012 en 2013 om alvast in
de stemming te komen!

Veel nieuwe bemanningsleden

We zeilen dit jaar met een aantal
nieuwe bemanningsleden. Welkom aan
boord Sanna, Ab, Freek, Henk en Jacob.
Voor het eerst vaart er ook een vrouw
mee zoals u ziet! Klik hier voor meer
informatie over alle teamleden.
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Twee nieuwe sponsors!!

De economie komt misschien niet op
stoom. Het aantal sponsors van de UT
wel. Nysingh advocaten-notarissen en
SmartRigging
zijn
onze
nieuwste
sponsors. Geweldig dat deze bedrijven
ons team een warm hart toe dragen!
Bekijk hier alle sponsors van de Ut en
Thús en de sponsormogelijkheden.

Ook Slach om Heech voor de UT!

Afgelopen jaar werd de eerste editie van
de Slach om Heech georganiseerd.
Hierbij won de UT de eerste prijs in de C
Klasse (met Floriaan als schipper). Ook
dit jaar is het zwaard van Grutte Pier
weer mee naar huis genomen na een
geweldige reeks van 1 - 1 - 2 - (6) - 1 - 1.
Bekijk hier de foto’s van dit geweldige
weekend.

IFKS 2014 | 2 t/m 9 augustus
We zeilen dit jaar de IFKS in de C Klasse.
Dat betekend vroeg starten (10.00uur).
We hebben een prachtig volgschip
(Catharina van Mijdrecht). U bent van
harte uitgenodigd om de wedstrijden
vanaf het volgschip te volgen. Neem
contact met ons op voor info over
afvaartijden etc. Meer informatie over
de IFKS: www.ifks.nl

Sponsor de UT, koop een shirt
Draagt u het team van de Ut en Thús
een warm hart toe? Wilt u haar van de
zomer in stijl aanmoedigen? Loopt u
maar al te graag in zo’n kek shirt met
het mooiste logo? Mail dan direct naar
info@skutsjeutenthus.nl om een shirt te
bestellen!
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