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Uitslagen en tussentijden 
 
Op basis van de ingeleverde 
scheepsjournalen komen we tot de 
volgende definitieve uitslag: 
 

1. Kapriool / Jos ten Zijthof 
2. Dageraad / Aart te Velde 
3. Dankbaarheid / Johannes Hobma 
4. Vriendschap / Peter van der Schaaf 
5. Nooit Gedacht / Rutger van Slobbe 
6. Hermina / Aalt van den Hul 
7. Gudsekop / Diederik Schuuring 
8. Bons EB39 / Rien Lipke 
9. Loosdrecht / Koen Jansen 
10. VN 66 / Rob van der Kamp 
11. Karin / Hugo van Aalderen 
12. Linquenda / Peter Stokroos 
13. Hoop & Vrees / Rokus Schipper 
14. Catharina / Martijn Busman (niet 

gefinished) 
 
Zowel de Linquenda als de Hoop en Vrees 
hebben motorminuten die conform het 
reglement op de eerstvolgende mogelijke 
aanlegplek gecompenseerd hadden moeten 
worden. Beide schepen hebben dit niet 
gedaan omdat ze dan niet tijdig binnen 
waren gekomen. De motorminuten zijn  
wel fictief conform reglement in de tabel 
hieronder opgenomen.  

Foto & Video 
 
De eerste foto’s en video’s staan inmiddels al 
op de site. Klik op terugblik en vervolgens op 
Foto’s en Video. Indien jij ook foto’s of video 
ter beschikking wilt stellen zet deze dan even 
op internet (picasa, flickr of een andere site) 
en stuur ons de link door via 
info@mattenschippersrace.nl. Een ander 
alternatief is om de foto’s aan ons op te 
sturen naar mattenschippersrace@gmail.com 
onder vermelding van de fotograaf.  

Bediening brug Vollenhove 
 
De bediening van de brug is dit jaar bijzonder 
goed verlopen. Aline Westrik heeft het laatste 
schip een kwartier na sluitingstijd laten 
passeren en sprak haar complimenten uit naar 
de schippers voor het tijdig aanmelden.  

T-shirts 
 
Onze t-shirts zijn collectorsitems gebleken. 
Wij laten  er elk jaar 50 stuks maken, 
reserveren is niet mogelijk. Was jij dit jaar te 
laat? Volgend jaar om 19.00 uur start de 
verkoop wederom in Café van Ens.  



 

 

 
 


