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Op weg naar een record 
aantal deelnemers? 
 
De 12de Mattenschippersrace stevent af op 
een nieuw record: het aantal 
inschrijvingen is nu al groter dan ooit. De 
laatste stand van zaken zie je op onze 
vernieuwde website: 
www.mattenschippersrace.nl. Kijk snel, 
want de homepage ziet er spectaculair uit! 

 
 
Intussen nadert de datum van 25 april.  
In de haven van Blokzijl hangt inmiddels 
weer het spandoek dat de race 
aankondigt. Wie Blokzijl binnenrijdt vanaf 
de rotonde of vanaf de Brouwerstraat de 
haven nadert, ziet op het schip Hoop & 
Vrees van Rokus Schipper het meterslange 
doek hangen. 

Het organiserend comité heeft inmiddels de 
voorbereidingen grotendeels afgerond.  

Vrije Klasse 
 
Er is nog een korte discussie geweest over de 
vraag of er voor de vrije klasse wellicht een 
handicap zou moeten worden ingevoerd, 
gezien de grote onderlinge verschillen van de 
deelnemers. Omdat we dat in geen enkele 
klasse doen, hebben we besloten dat ook voor 
de vrije klasse zo te laten. Iedereen vaart 
immers zijn eigen race en vindt zijn eigen 
tegenstander(s), zo heeft de ervaring geleerd. 
Wel hebben we als voorwaarde voor deelname 
aan de vrije klasse de nieuwe regel 
verbonden, dat de deelnemende schepen en 
scheepjes moeten zijn afgeleid van 
traditionele zeilende bedrijfsvaartuigen. Het 
spreekt voor zich dat ook in deze klasse geen 
felgekleurde zeilen of moderne 
riemen/peddels thuishoren.  
 
Er wordt aan gewerkt om voor de vrije klasse, 
net als voor de zeilpunters, een aparte prijs in 
het leven te roepen. 
 



 

 

Lobby voor bediening 
Vollenhover brug 
 
Op het programma van de organisatoren 
staat ook nog een bezoek aan Harderwijk. 
Vanuit deze plaats wordt de 
Vollenhoverbrug bediend en de ervaringen 
hiermee zijn op zijn minst wisselvallig.  

 
 
Met een speciaal bezoek aan de 
brugwachters in Harderwijk hopen we ook 
daar enthousiasme voor de 
Mattenschippersrace te wekken. En – waar 
het uiteindelijk om gaat – stipte bediening 
van de brug bij Vollenhove! 

Programma 
 
Vrijdag 24 April 
 
Schipperspalaver bij Van Ens 
19.45 Lichte en zware klasse 
20.30  Punters en vrije klasse 
 
21.00  Benoeming vlootvoogd en 
 loting startvolgorde 
21.30 Verdeling opstappers 
 
Zaterdag 25 april 
 
07.45 Start zware klasse 
08.30 Start punters 
09.00 Start vrije klasse 
09.30 Start lichte klasse 
 
 

 
 

Oproep aan Zware klasse 
 
Met de Kapriool als titelverdediger is vorig 
jaar aangetoond dat ook de zware klasse 
serieuze kans op de overwinning maakt. Op 
dit moment zijn er vier schepen ingeschreven 
in de zware klasse. De organisatie zou het 
ontzettend leuk vinden als er hier nog een 
paar bij komen.  

Aanlegplaatsen 
Mattenschippersrace 
 
Zoals voorgaande jaren zullen we weer 
proberen voldoende ruimte te reserveren voor 
de deelnemers aan de Mattenschippersrace.  
In het overzicht  is met rood aangegeven 
welke ligplaatsen wij zullen proberen te 
reserveren voor de deelnemers. 

 
Aangezien de zware klasse als eerste start is 
het handig als deze aan de buitenkant liggen 
zodat ze als eerst kunnen vertrekken zonder 
dat er eerste andere schepen moeten 
verhalen.  
De ligplaatsen aan de Noorderkade zijn 
uitermate geschikt voor de punters en de vrije 
klasse.  
 
 
Bekijk nu de foto’s van vorig jaar op 
www.mattenschippersrace.nl  


