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 Weer een echt rondje door 

de kop van Overijssel 
 
Er kan worden ingeschreven voor de  
Mattenschippersrace! Dit jaar maken we 
weer het vertrouwde rondje door de kop 
van Overijssel. Dat betekent dat er in de 
strijd om de eerste plaats weer van alles 
mogelijk is. De winnaar van vorig jaar, 
Maaike Bink met de Eenvoud, zal gaan 
proberen op dit lastige parcours met meer 
jaag- en boomtrajecten haar titel te 
verdedigen. 
 
Vorig jaar moest een alternatief parcours 
worden gevaren, omdat de brug bij Blauwe 
Hand was gestremd. Daardoor was een 
groter deel van de race dan gebruikelijk 
bezeild. En dat was in het voordeel van 
het snelle schip van Maaike Bink. 

Dit jaar dus weer een ouderwets rondje.  

De schippers die het parcours inmiddels goed 
kennen, hebben zeker een voordeel ten 
opzichte van de nieuwkomers. Maar de 
praktijk leert toch dat het niet te voorspellen 
is wie de kans maakt. Windkracht en 
windrichting blijven zeer belangrijke 
factoren. En zo hoort het natuurlijk ook, in 
een zeilwedstrijd die een echte klassieker 
begint te worden.  

Waarom op Koninginnedag? 
 
Normaal wordt de Mattenschippersrace niet 
op een Koninginnedag gehouden. Maar dit jaar 
is een weekend eerder geen optie, omdat het 
dan Pasen is en veel mensen een paar dagen 
op stap zijn. In een enquête onder de 
schippers is daarom medio vorig jaar besloten 
om de race eenmalig op Koninginnedag te 

houden. We zorgen voor oranjebitter! 

De Mattenschippersrace 
levert elk jaar prachtige 
plaatjes op. De water-
sportbladen tonen ook 

steeds meer belangstelling. 

http://www.mattenschippersrace.nl/
mailto:info@mattenschippersrace.nl


 

 

Punters en Dorestad Raid 

 
Er hebben zich inmiddels alweer behoorlijk 
wat punters ingeschreven. Dat betekent 
dat deze klasse het goed doet. 
De kans is groot dat er volgend jaar nog 
een klasse bijkomt, namelijk de Dorestad 
Raid. In de vrije klasse hebben al een paar 
keer scheepjes meegedaan, maar er is nu 
sprake van een toenemende 
belangstelling. De organisatie van de 
Mattenschippersrace stelt zich welwillend 
op m.b.t. nieuwe initiatieven op dit punt. 
 

Reünie voor nazaten van 

de echte mattenschippers? 
 
De kans is groot dat er in 2012 een reünie 
komt voor nazaten van de echte 
mattenschippers. Wie interesse heeft kan 
dit melden bij het wedstrijdcomité: 
info@mattenschippersrace.nl. 
 

 

Mooie geschiedenis 
 

De geschiedenis van de mattenschippers is 
vereeuwigd in de historische ‘Canon van 
Blokzijl’. Wil je meer weten? Kijk dan op 
www.regiocanons.nl/overijssel/land-van-
vollenhove/blokzijl/mattenschipperij . 
Hier lees je o.a. dat de mattenschipperij 
zijn hoogtepunt had in de 18de en 19de 

eeuw. 

 
 

Programma 

 
Vrijdag 29 april 2011 
 
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 30 april 2011 
 
08.00 Start zware klasse 
08.30 Start punters 
09.00 Start vrije klasse 
09.45 Start lichte klasse 

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.  
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