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Kampioen B-klasse 2015!!
U wist het waarschijnlijk al lang maar het is toch
leuk om deze nieuwsbrief te beginnen met dit
feestelijke feit. Met meerdere eerste plaatsen
hebben we ons een dag voor het einde van de
IFKS al gekroond tot kampioen in de B-Klasse.
Hiermee is een promotie afgedwongen naar de
A-Klasse. Na twee jaar afwezigheid is de UT
weer terug op het hoogste niveau! Lees hier het
verslag van de bewogen IFKS week 2015.

HOC – 2 jaar co-hoofdsponsor UT
U bent de eerste die het weet, we hebben voor
twee jaar een (co-)hoofdsponsor! Directeur van
HOC Nederland, Rob van Groeningen, is al
jaren betrokken bij de UT. HOC is leverancier en
producent van brillenglazen. Een consumenten merk zal uiteindelijk op de site en
andere uitingen komen. We gaan komend jaar
meerdere keren met relaties van HOC het
water op. Onze dank is groot! En waarom co?
Er is volgens Rob ruimte voor meer sponsoren!

Nieuw grootzeil voor de UT
Nadat we afgelopen jaar flink hebben geïnvesteerd in een nieuwe mast en fok is dit jaar het
grootzeil aan de beurt. Molenaar heeft de
opdracht gekregen om een nieuw zeil voor de
UT te maken. Deze investering wordt mede
mogelijk gemaakt door HOC. We hopen met
het nieuwe grootzeil de juiste voorwaarden te
creëren om de laatste stap te maken naar de
top van de A-Klasse.

Alle foto’s IFKS 2015 online
Alle foto’s van de afgelopen IFKS staan online
en zijn te bekijken via deze link. Dankzij de
inspanningen van Roos en de camera van haar
ouders zitten er werkelijk geweldig mooie
platen tussen. Als dank zijn alle foto’s in deze
nieuwsbrief gemaakt door Roos. Bedankt!
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Friso Bouwgroep nieuwste sponsor UT
Nog meer positief sponsor nieuws en pas zeer
recent. Friso Bouwgroep uit Sneek is de
nieuwste sponsor van de UT. Friso heeft een
eigen kade in Sneek waar de UT een vaste
ligplaats krijgt. Daarnaast wordt een loods ter
beschikking gesteld waar wij de (nieuwe) zeilen
kunnen opbergen. Wel zo fijn met een grootzeil
dat je niet meer kan vouwen. Geweldig
bedankt!

SAIL Amsterdam groot succes
De Ut en Thús was actief op SAIL. Iedere avond
voeren we met gasten door de IJ-haven. Zowel
sponsor Nysingh Advocaten Notarissen en
HOC waren aanwezig. De Ut en Thús is
uitgebreid op NPO1 in beeld geweest tijdens
het programma SAIL Vandaag. Bekijk hier deze
speciale rapportage met Floriaan (vanaf minuut
17:47). De laatste avond was bijzonder genieten
met vrienden en kennissen van het skûtsje!

Agenda 2016
Ook in 2016 zal de Ut en Thús deelnemen aan
de verschillende wedstrijden die er worden
georganiseerd met als hoogtepunt natuurlijk de
IFKS! Daarnaast zal de UT komend jaar ook
weer in Rotterdam te bewonderen zijn. Klik hier
voor alle data en schrijf ze alvast op in uw
agenda zodat u niets mist! De jaarlijkse relatie
dag is op zaterdag 30 april.

Douwe Visser op team dag Ut en Thús
Een bijzondere samenwerking tussen de meervoudig SKS kampioen Douwe Visser (Sneek) en
de Ut en Thús. Op 5 maart zal hij samen met het
team een interactieve lezing en workshop
verzorgen over het optimaal trimmen van een
skûtsje en de zeilen. Deze workshop wordt
mede mogelijk gemaakt door de Club van 100!
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