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MATTENSCHIPPERSNIEUWS 

Als wedstrijdcomité willen we iedereen die 
de Mattenschippersrace een warm hart 
toedraagt en fantisch Nieuwjaar wensen. 
Over precies vier maanden wordt alweer de 
18de race gehouden. Schrijf op tijd in, want 
het aantal deelnemers in de lichte en zware 
klasse samen is gelimiteerd tot 25 schepen! 

 

Een goed en gelukkig 2014! 

Let op: enkele nieuwe regels 

en inschrijfprocedure 
 

Door de toenemende belangstelling voor de 
Mattenschippersrace heeft het 
wedstrijdcomtité het reglementen en de 
voorwaarden voor deelname op enkele 
punten aangepast. We zetten ze even voor u 
op een rij: 
• We stoppen met de vrije klasse als 
wedstrijdklasse. In de afgelopen jaren bleek 
de belangstelling te gering en de diversiteit 
van de deelnemende schepen soms te groot. 
• We stoppen ook met de mogelijkheid voor 
opstappers om zich in te schrijven. 
Opstappers kunnen zich zelf bij schippers 
aanmelden en zo proberen in te schepen. 
• Wie zich inschrijft via de site, geeft 
hiermee automatisch aan kennis te hebben 

In dit nummer:In dit nummer:In dit nummer:In dit nummer:    

Een goed en gelukkig 2014 

Nieuwe regels 

Andere inschrijfprocedure  

Update Meppelerdiepsluis 

Update nieuwe sluis in Meppelerdiep 
 
De werkzaamheden voor de nieuwe sluis in 
Zwartsluis zijn inmiddels in volle gang. Kort 
voor de Mattenschippersrace zullen we checken 
of er voor passage van dit gedeelte in het 
parcours speciale regels van toepassing moeten 
zijn. Kijk voor de bouwplannen op 
http://www.rijkswaterstaat.nl/images/Present
atie%20Meppelerdiepsluis%20Combinatie% 

genomen van het reglement.  
• Bij inschrijving wordt nu gevraagd het 
mobiele telefoonnummer in te vullen dat 
tijdens de race bereikbaar is. Dit spaart tijd 
tijdens het schipperspalaver. 
• Het maximum aantal deelnemers in de 
lichte en zware klasse is gezamenlijk 25. De 
volgorde van inschrijving en het aantal malen 
dat er eerder is deelgenomen aan de 
Mattenschippersrace zijn bepalend voor 
toelating. Dit ter beoordeling aan het 
wedstrijdcomité. 
• Bij jagen langs of in onmiddellijke nabijheid 
van de openbare weg zijn de jagers verplicht 
fluorescerende hesjes te dragen. 
• Schepen in de zware klasse mogen voortaan 
maximaal zeven in plaats van vijf mensen in 
de jaaglijn inzetten. Voor de lichte klasse 
blijft het maximum aantal beperkt tot vijf. 
• Voor opvarenden van punters zijn 
zwemvesten verplicht boven windkracht 4. 
varen. 
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Belangrijk! 
Op vrijdagavond 2 mei is er weer 
schipperspalaver bij Café Van Ens. Ook 
wordt die avond weer een nieuwe 
vlootvoogd benoemd! 
Zorg s.v.p. dat je op tijd bent. 
 



 

 

 

 

 

Sail Giethoorn van 

12 t/m 14 juni 
 
Deze zomer staat een nieuw 
groot zeilevenement op de 
agenda: Sail Giethoorn. Een 
vloot oude Nederlandse 
vaartuigen zal zich op 
donderdag verzamelen in 
Blokzijl, Zwartsluis, Steenwijk 
en Vollenhove. Op vrijdag varen 
de deelnemende schepen langs 
verschillende routes naar 
Giethoorn. Daar vinden op 
zaterdag wedstrijden plaats en 
worden op het 
evenemententerrein 
verscheidene activiteiten 
georganiseerd. Op zondag zal als 
hoogtepunt van dit evenement 
iedereen kunnen deelnemen aan 
het admiraalzeilen. 
Culinair valt er ook het nodige 
te beleven: initiatiefnemer 
Martin Kruithof van restaurant 
De Lindenhof (2 
Michelinsterrein) gaat samen 
met Jonnie Boer van De Librije 
in Zwolle (3 sterren) en Jarno 
Eggen van de Groene Lantaarn 
in Zuidwolde (1 ster) het 
Captainsdinner verzorgen. 
Meer informatie is te vinden op 
www.sailgiethoorn.nl. 

 


