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MATTENSCHIPPERSNIEUWS 

 
De Mattenschippersrace wordt dit jaar op 
zaterdag 30 april gehouden.  
 
Inmiddels hebben we de eerste 
inschrijvingen binnen. Wil je verzekerd zijn 
van deelname, zorg dan dat je snel 
inschrijft, want vol is vol. Maximaal 25 
schepen worden toegelaten. 
 
Mochten er meer dan 25 inschrijvingen 
komen, dan gelden er twee regels in deze 
volgorde: 
 
1. Wie méér races  heeft meegedaan heeft 
voorrang, maar dan moet je wel vóór 15 
maart 2016 hebben ingeschreven . 
 
2. Vroege inschrijvers hebben voorrang op 
late inschrijvers. 
 
Dankzij onze trouwe sponsor Lens Nekeman 
van Interfloor is de deelname ook dit jaar 
weer gratis.  
 
En natuurlijk proberen we weer te regelen 
dat er voor de vrijdag- en zaterdagnacht 
geen liggeld hoeft te worden betaald. 

Schrijf op tijd in! 

Mei vakantie 
 
De meivakantie is dit jaar van 30 april tot 8 
mei en sluit dus direct aan op de 
Mattenschippersrace. Dit geldt zowel voor 
het basis- als het voortgezet onderwijs en 
voor alle drie de vakantieregio’s in  
Nederland.  
 
Op woensdag 27 april wordt Koningsdag 
gevierd, dus voor sommige schepen is het 
wellicht interessant om al een paar dagen 
eerder naar Blokzijl te komen. 

 

In dit nummer: 

Schrijf op tijd in 

Schade 

Winnaar Mattenschippersrace 

2015 euforisch 

Tijdens de Mattenschippersrace van 2015 
heeft een jaagploeg schade aangericht aan 
een hek op de dijk tussen Vollenhove en De 
Voorst.  
 
De boer heeft bij de organisatie een 
schadeclaim ingediend. Uiteindelijk heeft het 
ons 300 euro gekost. Erg jammer van het 
geld, maar het is ook niet goed voor de 
reputatie van de race.  
 
We willen iedereen dan ook dringend 
verzoeken om de grootst mogelijke 
voorzichtigheid in acht te nemen met de 
bezittingen van aanwonenden.  
 
We begrijpen dat er in het heetst van de 
strijd wel eens iets kan gebeuren. Als daarbij 
schade ontstaat, meld het dan zo spoedig 
mogelijk bij de wedstrijdleiding, zodat we er 
actie op kunnen ondernemen. 
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Belangrijk! 
Op vrijdagavond 29 april is er weer 
schipperspalaver bij Café Van Ens. Ook 
wordt die avond weer een nieuwe 
vlootvoogd benoemd! 
Zorg s.v.p. dat je op tijd bent. 
 

Schade 
 



 

Schippersechtpaar Aart te Velde en Ciel de Smet won de Mattenschippersrace in 2015. Nog 
wel met een schip uit de zware klasse: de Hasselter aak Dageraad.  
 
‘We waren wel een beetje euforisch,’ blikt Aart terug. ‘Echt geweldig leuk om te winnen met ook een heel 
leuk team met veel jonge mensen. Eindelijk viel alles een keer op zijn plek.’ 

 
De Dageraad vertrok vorig jaar met startnummer 1 en is daarna niet meer ingehaald. Een 
unicum in de geschiedenis van de Mattenschippersrace.  
 
‘We hebben er nog vaak aan teruggedacht. Al was het maar vanwege de filmpjes die we steeds kregen van 
mensen aan de kant.’ Wanneer durfde Aart aan de overwinning te denken? ‘Dat was bij Beukerssluis. Toen wij 
daar weggingen kwamen pas de eerste achtervolgers aan, zodat we meer dan drie kwartier voorsprong 
hadden. Op het laatste stukje na was verder alles bezeild, dus moest het wel gek lopen om nog ingehaald te 
worden.’ 

 
De wisseltrofee, de 2 meter lange vaarboom met alle namen van de winnaars en de 
vlootvoogden, heeft bijna het hele jaar doorgebracht in het ruim van de Dageraad.  
 
Aart: ‘Hij is dus meegeweest naar het Duitse wad en de Eems.’  
 
Speciale voorbereidingen voor de race van 30 april a.s. treft Aart niet.  
 
‘We zitten nu middenin het onderhoud.’ 

 
Daar heeft Aart een bijzondere anekdote over:  
 
‘We kwamen tot de ontdekking dat we eigenlijk 18 jaar achteruit hebben gevaren.’  

 
Wil je weten hoe dat kan? Op 29 april is Aart ongetwijfeld bij het schipperspalaver. Een 
mooi moment om het hem te vragen.  

Winnaar 2015  
“We waren euforisch” 
 


