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MATTENSCHIPPERSNIEUWS 

 
De Mattenschippersrace wordt dit jaar op 
zaterdag 28 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 2018 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. Natuurlijk regelen we dat er 
voor de vrijdag- en zaterdagnacht geen 
liggeld hoeft te worden betaald. En: 
zaterdagmorgen is er weer gratis koffie! 

Schrijf op tijd in! 

Bedankt schippers! 
 Het wedstrijdcomité was na afloop van de 
race in 2017 enorm blij verrast met de gulle 
gift die tijdens een spontane inzameling tot 
stand was gekomen. Schipper Johannes 
Hobma overhandigde ons een mooi bedrag, 
dat we dit eerste weekend van februari op 
Schiermonnikoog heeft gebracht.  
Toen Jasper, René en Reijer vanmorgen 
opstonden, bleek Schier bedekt met een dun 
laagje sneeuw: een plaatje. Op dit mooie 
Waddeneiland hebben we de eerste 
voorbereidingen voor de race van dit jaar 
getroffen. 

 

In dit nummer: 

Schrijf op tijd in 
IFKS start later 
Comité op Schier 

 
Om alle deelnemers zoveel mogelijk gelijke 
kansen te bieden, heeft het wedstrijdcomité 
besloten dat de IFKS-schepen niet een 
kwartier, maar een half uur na de lichte 
klasse zullen starten. 
Dit betekent dat er als volgt wordt gestart: 
8.15 uur Zware klasse 
9.00 uur Punters 
10.00 uur Lichte klasse 
10.30 uur IFKS 
Afhankelijk van de hoeveelheid wind en de 
windrichting kunnen de starttijdstippen 
eventueel met een half uur worden 
vervroegd. 

 

Num mer  1 ,  f e br ua r i  2 01 8  

 

Belangrijk! 
Op vrijdagavond 27 april is er om 20 uur 
weer schipperspalaver bij Café Van Ens. 
Ook wordt die avond weer een nieuwe 
vlootvoogd benoemd! 
Zorg s.v.p. dat je op tijd bent. 
 

IFKS start nog wat later 
 



 

 

 


