
MSR-nieuwsbrief 2020 

De 23ste Mattenschippersrace gaat definitief door op 25 april 2020. Er is een nieuw bestuur gevormd, 

dat met steun van Jasper, Reijer en René de organisatie heeft overgenomen. Ook sponsor Lens 

Nekeman blijft de race steunen. Daarmee is de toekomst van de Mattenschippersrace verzekerd. 

 

Op de oproep van het ‘oude’ comité in de regionale pers en op social media kwamen zes 

interessante reacties. Drie daarvan hebben inmiddels een nieuw bestuur gevormd: Jan Broekert, 

Bernard Sportel en Matthijs Jobse. Alle drie wonen in Blokzijl of directe omgeving en hebben de 

nodige nautische ervaring. ‘We zijn meer dan blij verrast dat de Mattenschippersrace is gered’, is de 

unanieme mening van Jasper, Reijer en René. Ze zijn dan ook volop bezig om al hun kennis over en 

ervaring met de race met hun opvolgers te delen. Natuurlijk is er een draaiboek voor de race, maar 

zoals altijd staat niet alles daar tot in detail in. Die details komen naar boven in het mondelinge 

overleg, dat al een paar keer heeft plaatsgevonden. Locatie: het vertrouwde Café Van Ens, waar de 

deelnemers aan de Mattenschippersrace zich ook de komende jaren zullen verzamelen. 

Vergunningen 

Alle benodigde vergunningen – en dat zijn er nogal wat – zijn inmiddels aangevraagd. Ook wordt een 

nieuwe stichting gevormd die de naam van de Mattenschippersrace zal dragen. Daarmee verdwijnt 

het Keilcomité uit beeld, een naam die nog herinnerde aan een ludieke zeilwedstrijd voor open 

bootjes die Jasper en Reijer al organiseerden ruim voordat de eerste Mattenschippersrace van start 

ging. 

Wil je weten hoe Jasper, Reijer en René erover denken om ‘hun’ race aan anderen over te dragen? 

Lees dan binnenkort de Bokkepoot, verenigingsblad van de LVBHB en het ‘vakblad’ voor de bruine 

vloot. Frits Veldmeijer, sinds enkele jaren deelnemer aan de Mattenschippersrace, heeft de heren 

geïnterviewd. In dat artikel staat het antwoord op bovenstaande vraag. 

Nieuwe wisseltrofee 

De wisseltrofee van de Mattenschippersrace, de stevig vaarboom van dik 2 meter is ‘vol’. De namen 

van alle 22 winnaars én de vlootvoogden zijn daarop vereeuwigd. Daarom komt er een nieuwe 

wisseltrofee. De ‘volle’ vaarboom krijgt een ereplekje in Blokzijl. Waar dat precies is, zal worden 

onthuld na het schipperspalaver op vrijdag 24 april bij Café Van Ens. 

 

Nú inschrijven 
Door de onzekerheid over het doorgaan van de Mattenschippersrace kon er tot voor kort nog niet 

worden ingeschreven. Maar inmiddels kan dat wél en het zou voor het nieuwe comité een enorme 

steun in de rug zijn als die inschrijvingen nu ook snel gaan komen. Zorg dat je er op tijd bij bent, want 

zoals bekend is de capaciteit van de sluis beperkt en daarmee ook het maximum aantal deelnemers. 

Inschrijven kan via de website: mattenschippersrace.nl  


