
MATTEN SCHIPPERS NIEUWS

Turbulentie
Nog nooit zijn er zoveel nieuwsbrieven 
uitgegaan als dit jaar. Het was dan ook 
een turbulente tijd voor de nieuwe 
bestuurders van de Mattenschippersrace. 
Het overlijden van secretaris Jan 
Broekert was natuurlijk het dieptepunt. 
De coronaperikelen die maar geen eind 
lijken te kennen en de verandering in de 
datum van de race waren ook een reden 
om een brief te maken.

Inschrijving geopend
De definitieve datum van de race in 2022 is 
dus vastgesteld op 23 april 2022. Vanaf nu 
kunt u zich inschrijven middels de link op de 
website. Bij overweldigende opgave hanteren 
we de regels zoals weergegeven in de 
nieuwsbrief van 2018; de einddatum is 15 
maart 2022.
Dankzij onze trouwe sponsor Lens Nekeman 
van Interfloor zijn voor de inschrijving en 
deelname geen kosten verschuldigd.

Gastvrij Blokzijl
Met de havenautoriteiten gaan we weer 
regelen dat er geen liggeld gevraagd 
wordt voor de wedstrijdschepen op de 
vrijdag en de zaterdag. Voor het sanitair 
worden tijdelijk pasjes beschikbaar 
gesteld en de vuilcontainer kan gebruikt 
worden.
Ongetwijfeld zullen de horeca en 
middenstand blij zijn u weer te kunnen 
begroeten, waarbij we in het bijzonder 
denken aan ons vertrouwde ‘Café Van 
Ens’.

Palaver

Regelgeving
We gaan verder in de leer van het oude 
bestuur en hanteren daarom de regels en 
aanpassingen zoals ze in de loop der tijd zijn 
ontstaan. Denk hierbij aan de starttijden en 
passeren van de Meppelerdiepbrug en de 
Beukerssluis. Hiervoor verwijzen we naar de 
reglementen (zie website).

Het schipperspalaver zal weer zijn bij ‘Café Van 
Ens’ waar Joost vrijdagavond 22 april vanaf 20 
uur paraat staat.                        
                                                                  
Verzoek aan iedereen op tijd aanwezig te zijn.
De prijsuitreiking zal zaterdagavond 
plaatsvinden.

Slag om de arm
Iedereen zal begrijpen dat er een bepaalde 
onzekerheid is vanwege Corona. Mochten 
er toch nog beperkingen gelden, dan 
proberen we die in te passen; regel blijft wel 
dat we ons aan de voorschriften houden. 
Maar we staan er positief in en gaan ervan 
uit dat de race in ieder geval doorgang kan 
vinden!
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