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 Wat is de beste datum 

voor de race in 2011? 
 
Na afloop van de race dit jaar hebben we 
aangekondigd dat de Mattenschippersrace 
volgend jaar op 23 april zal worden 
gehouden. Diverse mensen hebben ons 
erop geattendeerd dat het dat weekend 
Pasen is, waardoor het misschien een 
minder gelukkige dag is. 
 
Normaal gesproken wordt de race 
gehouden op de laatste zaterdag van april, 
behalve als het dan Koninginnedag is. En 
wat wil het toeval: volgend jaar is dat zo. 
Vandaar de voorgenomen vervroeging naar 
23 april. We willen alleen niet dat hierdoor 
onze ´vaste´ deelnemers gaan afhaken, 
vandaar een rondvraag.  
Daarom willen we jullie de vraag 
voorleggen wat je favoriete datum voor de 
Mattenschippersrace 2011 is. Behalve 23 
en 30 april hebben we ook 16 april als 
optie genomen. 
 
Concrete vraag: mail ons s.v.p. wat je 
voorkeur is en geef ook aan op welke 
datum je eventueel beslist niet kunt. Voor 
de volledigheid, er zijn drie opties: 
 
1. Zaterdag 16 april 
2. Zaterdag 23 april (Paasweekend) 
3. Zaterdag 30 april (Koninginnedag) 
 
Reageer binnen een week, want volgende 
week willen we een beslissing nemen in 
verband met onze eigen planning en die 
van onze gewaardeerde deelnemers. Dank 

alvast voor je reactie! 

Wie heeft er nog mooie 

foto´s? 
 
Op onze website www.mattenschippersrace.nl 
staan inmiddels onder ´Terugblik´ diverse 
prachtige opnames van de afgelopen race. 
Maar… we vinden dat er nog veel meer foto´s 
bij kunnen. Heeft iemand nog foto´s, dan 
willen we graag een link plaatsen, zodat 
iedereen er een beetje van kan meegenieten. 
Voor meer informatie kun je mailen naar 
info@mattenschippersrace.nl.  
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Wat doet de vlootvoogd 

nu eigenlijk? 

 
Elk jaar wordt een vlootvoogd benoemd, 
die vanaf zijn (zelfgekozen) schip de 
wedstrijd volgt en na afloop de felbeerde 
wissel-vaarboom aan de winnaar 
overhandigt.  
 
Wat doet zo´n vlootvoogd nu eigenlijk en 
hoe komt iemand aan die bijzondere 
functie? 
 
Het wedstrijdcomité heeft deze functie 
bedacht om mensen uit de gemeenschap 
van Blokzijl (of die daar nauw bij 
betrokken zijn) een beetje in het zonnetje 
te kunnen zetten. Meestal zijn dat mensen 
die niet erg op de voorgrond treden, maar 
juist wel een belangrijke rol spelen binnen 
de gemeenschap. Bobo´s maken dus 
minder kans om vlootvoogd te worden; die 
krijgen meestal op andere podia al 
voldoende aandacht. 
 
Het belangrijkste doel van het fenomeen 
vlootvoogd is om meer draagvlak bij de 
bewoners van Blokzijl te creëren voor de 
Mattenschippersrace. Dit vinden we nodig, 
omdat er naar onze mening best wel wat 
meer aandacht mag komen voor de 
zeilhistorie van Blokzijl en er maar weinig 
mensen zijn die er wat van weten.  
 
Gelukkig zien we dat de 
Mattenschippersrace elk jaar een beetje 
meer gaat leven en door steeds meer 
mensen wordt gewaardeerd. Ook ver 
buiten Blokzijl inmiddels en dat willen we 
graag nog verder stimuleren! 
 

 

 
 

Vol is vol 

 
De afgelopen Mattenschippersrace telde een 
record aantal deelnemers. Onder andere bij 
het schutten voor de start merkten we dat we 
hiermee ook aan de grens komen van wat we 
aan aantallen deelnemers kunnen 
´verwerken´.  
 
Een en ander betekent dat we volgend jaar 
goed in de gaten gaan houden hoe de 
inschrijving verloopt.  
 
Zodra de inschrijving is geopend – dat zal in 
december 2010 gebeuren – gaan we het 
verloop hiervan volgen. Als het aantal 
deelnemers te groot dreigt te worden, zal 
hiervoor een extra regel worden toegepast. 
Die komt erop neer dat deelnemers voorrang 
krijgen naarmate ze vaker aan de 
Mattenschippersrace hebben meegedaan.  
 
Te zijner tijd zal dit uiteraard ook op onze 
site worden vermeld bij het 
inschrijvingsformulier.  
 
Bij een ´gelijke stand´ zal de regel gelden 
´Wie het eerst komt, die het eerst maalt´.  
 

Zorg dus dat je er op tijd bij bent! 


