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MATTENSCHIPPERSNIEUWS 

Startschot zonder vertraging 

 

 
IJspret bij de Blokzijler sluis 3 januari 
2009. Foto: Reijer Blankenspoor 

Schaatsen over parcours 

Mattenschippersrace? 
 

Hoewel het vandaag (zondag 4 januari) in 
Blokzijl een beetje dooit en regent, zijn 
de voorspellingen nog altijd goed: de 
komende week zit er nog dikke vorst in de 
lucht. En als dat een paar dagen doorzet, 
zit er wellicht volgend weekend al een 
Blokzijler Merentocht aan te komen (15 en 
35 kilometer).  
De afgelopen dagen hebben al heel wat 
liefhebbers grote delen van het parcours 
van de Mattenschippersrace op de schaats 
kunnen afleggen. Op sommige plaatsen 
was schaatsen nog niet vertrouwd, maar 
met een aantal nachten rond de 9 tot 10 
graden vorst (die nu worden voorspeld) 
kunnen tienduizenden liefhebbers volgend 
weekend in de kop van Overijssel aan de 
slag.  
Voor actuele informatie: 
Toertochten Overijssel: 
http://www.knsboverijssel.nl 
Overijsselse Merentocht (200 km): 
http://www.overijsselsemerentocht.nl 
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Startschot zonder vertraging 

Make-over site 

Schrijf op tijd in! 

 

4  ja nua r i  2 0 0 9  

J a a rga ng  4 ,  nu mmer  1  

 
 

Om vertraging te voorkomen zal het startschot 
dit jaar strikt op tijd klinken. De schepen die 
op dat moment hun startpositie nog niet 
hebben ingenomen moeten achteraan 
aansluiten. Alleen bij overmacht kan van deze 
regel worden afgeweken. 
 

Make-over van onze website 
Sinds de introductie van onze website is er 
aan de vormgeving niet veel veranderd. Daar 
gaat binnenkort verandering in komen! 
 
We zijn tevreden met de inhoud van de site 
en krijgen daar ook veel positieve reacties op. 
Daar gaan we dus weinig aan veranderen. 
Maar we vonden het wel tijd worden om het 
uiterlijk een beetje op te frissen. Aan een 
nieuw ontwerp wordt op dit moment hard 
gewerkt. We hopen de vernieuwde site in 
februari 2009 aan jullie te kunnen tonen. 
 

Schrijf op tijd in! 
De eerste inschrijvingen voor de 12de 
Mattenschippersrace zijn al binnen. Wie nog 
niet heeft ingeschreven willen we vragen dat 
zo spoedig mogelijk te doen. Voor de voorpret 
is dat wel zo leuk! 
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u een fantastischu een fantastischu een fantastischu een fantastisch vaarjaar! vaarjaar! vaarjaar! vaarjaar!    
 


