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Kijken doe je met je ogen, zien doe je met je hart         Bert van der Stelt

De Matten-

schippersrace is 

een zeilwedstrijd 

voor traditionele 

zeilende vracht-

schepen. De deel-

nemers moeten 

zeilend het ‘rond-

je Zwartsluis’af-

leggen. 

Vanuit Blokzijl 

voert de race 

over het Giet-

hoornse Meer, 

Jonen en de 

Beulaker Wijde 

via de Blauwe 

Hand en Beukers naar Zwartsluis. Daar 

moeten de deelnemers een speciale op-

dracht uitvoeren; die opdracht heeft altijd 

iets te maken met de oorsprong van deze 

race: het vervaardigen van matten. Pas 

daarna mogen de deelnemers de terug-

tocht naar Blokzijl aanvaarden. Het par-

cours brengt hen via het Zwarte Water, 

Kadoelen en Vollenhove terug in het voor-

malige Zuiderzeestadje. Afhankelijk van 

de windrichting kan de wedstrijd ook in 

omgekeerde richting worden gevaren. De 

eerste race werd gehouden in 1997.

In de tweede helft van de 19de eeuw lagen 

er in de haven van Blokzijl nog meer dan 

zestig echte mattenschepen. Speciaal voor 

dit doel was het Blokzijler Jacht ontwor-

pen: een fraai gelijnd scheepje van 14 me-

ter lang en 4 meter breed. De mattenschip-

pers . voortgekomen uit de geslachten van 

mattenmakers en beurtschippers – namen 

in het vroege voorjaar matten aan boord 

om ze uit te venten in allerlei plaatsen aan 

de overkant van de Zuiderzee.  

De deelnemers zijn in twee klassen in-

gedeeld om zoveel mogelijk deelnemers 

een kans op de overwinning te geven. De 

zware klasse start al om 8.15 uur, de lichte 

klasse om 10 uur. De winnaar wordt tus-

sen 15 en 16 uur terug in Blokzijl verwacht. 

De finishlijn ligt – afhankelijk van de route 

– in de sas of bij camping Tussen de Die-

pen. De prijsuitreiking is zaterdagavond 29 

april rond 21 uur. Daarna is het feest bij 

Van Ens.

Mattenschippers 
houden traditie in ere

Laatste Adem
Op 8 april a.s. presenteert Re-

derijkerskamer Ons Genoe-

gen  de voorstelling “Laatste 

Adem”: Christien, de vrouw 

des huizes, is terminaal ziek. 

Haar personeel doet er alles 

aan om haar laatste levens-

fase zo aangenaam mogelijk 

te laten verlopen. Op het eer-

ste gezicht een beschaafd  tafereel, tot de 

onderlinge verhoudingen op scherp komen 

te staan en Christien 

zich ontpopt tot tiran. Als 

Christiens wensen steeds 

vernederender worden zit 

het personeel haar laatste, 

lange adem uit. Laatste 

Adem is, bizar, knetter-

hard, barbaars en zit vol 

geestige en scherpe dia-

logen. 

Regie en tekst zijn van 

Mayke Kraaijvanger. 

Voorstelling is op 8 april in de Ploats.

Elke laatste zaterdag van april wordt in de 

Kop van Overijssel de Mattenschippersrace 

gehouden. Klassieke platbodems melden 

zich dan in Blokzijl aan de start voor een 

‘kleintje Strontrace’, zoals de Mattenschip-

persrace ook wel wordt genoemd. Zeilen, 

bomen en jagen zijn de enige toegestane 

vormen van voortbewegen. Dat stelt zware 

eisen aan het vakmanschap van schippers 

én bemanning: wie de uitdaging aandurft 

kan zelfs aanmonsteren als opstapper! 

Wie op de hoogte wil blijven van de laatste 

ontwikkelingen van Luchthaven Lelystad, 

kan terecht op de website van de lucht-

haven: www.lelystadairport.nl. Op de site 

wordt nu als startdatum van de vakantie-

vluchten 1 april 2019 aangegeven. 

Ontwikkelingen 
Vliegveld Lelystad

Avondrood buiten Blokzijl



Redactie
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Plaatselijk Belang 

Blokzijl, verzorgd door de werkgroep Communicatie & 

Marketing. De redactie van Nieuwtjes onder de Toren 

bestaat uit Ludwig Lassche, Karin Klomp, Fred Postma 

en Bert van der Stelt. Heeft u een tip voor een onder-

werp in de nieuwsbrief of een activiteit voor op de 

agenda, mail die dan naar fredpostma@planet.nl

Belletje mag ook: 06-57778378 

Redactieadres: Kerkstraat 17, 8356 DN Blokzijl 

De nieuwsbrieven zijn terug te 

lezen op de website www.blokzijl.nl

Evenementen-
kalender

8 april - Laatste Adem

Rederijkerskamer Ons Genoegen

De Ploats, aanvang: 20.00 uur 

(middagvoorstelling 14.00 uur)

Kosten:  €10 

 €7,50 donateurs en kinderen

28 april - ’t Lam ontmoet

Café Chantant door Annemiek van Brus-

sel en Erik Raayman

Aanvang: 20.15 uur

Toegang: €5 euro p.p.

Kaartverkoop bij Olio&Vino

29 april - Mattenschippersrace

Start vanuit haven Blokzijl: 

vanaf 08.15 uur in diverse klassen

Vrij toegankelijk

Deze informatie is onder voorbehoud van het juist 

aanleveren van gegevens. Kijk voor meer informatie 

over de evenementen op de website van de organisator 

of op www.blokzijl.nl.

Prijsvraag en winnaar prijsvraag

Plaatselijk 

Belang 

Blokzijl

De heer Boogaard is de winnaar geworden van de prijsvraag van 

de maand februari in Nieuwtjes onder de Toren. Uiteraard de feli-

citaties, ook namens Alko Tolner van Het Prins Mauritshuis die de 

prijs beschikbaar stelde. Het antwoord op de vraag waar de foto 

met de bedrijfsnaam Figee uit Haarlem erop, was gemaakt, is de 

sas. Het was niet helemaal toevallig dat de heer Boogaard het ant-

woord wist, want vanuit zijn vroegere werk bij het waterloopkundig 

laboratorium in Vollenhove, kende hij Figee al als vermaarde bou-

wer van o.a. zeer specialistische kranen en… sluizen. De nieuwe 

prijsvraag gaat over Het Prins Mauritshuis. Onze vraag is wat de functie van het gebouw was, 

voordat het een restaurant werd? Een tegoedbon van V25,- wordt dit keer ter beschikking ge-

steld door Café Restaurant Sluiszicht. Oplossingen naar fredpostma@planet.nl o.v.v. Prijsvraag 

Nieuwtjes onder de Toren en telefoonnummer. Inzendingen uiterlijk binnen op zondag 9 april.

sfeer! De laatste ontmoeting in ‘t Lam 

van dit seizoen wordt een warm 

welkom aan het komende lichte en 

zomerse jaargetijde. Met repertoire 

van  Jacques Brel, Edith Piaf, Hilde-

gard Knef, Bertolt Brecht én eigen 

Nederlandse vertalingen. Annemiek 

vertolkt vanaf 2004 Franse en Duit-

se chansons. Ze zong en speelde in 

haar eigen voorstelling “Kabarett”, 

die onder andere in Steenwijk en 

Zwolle te zien is geweest. Gitarist  

Erik Raayman voorziet de stukken 

van nieuwe klanken. Jazz- en klas-

siek gitarist Erik begeleidde in het ver-

leden o.a. Liesbeth List en Henk Elsink. 

Kaartverkoop bij Olio & Vino of reserve-

ren: karin@karinklomp.nl

Na het enthousiaste applaus in 2015 opnieuw 

in ‘t Lam: Café Chantant van Annemiek van 

Brussel en Erik Raayman. Lekker genieten 

van heerlijke chansons in een onbezorgde 

Voorjaar in de kop: Café Chantant in ‘t Lam

De aloude webcam die jarenlang over de 

Kolk ‘waakte’, is niet meer. Het is hoog tijd 

voor een nieuw, moderner exemplaar. De 

webcam is voor veel bezoekers van Blokzijl 

erg handig om te zien wat voor weer het 

hier is, maar ook of het druk is in de haven 

en of er een mooie plek is om de boot aan 

te leggen. Om de nieuwe webcam te kun-

nen bekostigen, is geld nodig. Elke bijdrage 

is welkom en wordt zeer op prijs gesteld. 

Verschillende bedrijven hebben al geld toe-

gezegd. Ludwig Lassche is de contactper-

soon voor meer informatie. Bijgaand zijn 

e-mailadres: llassche@hetnet.nl.

Sponsoring 
webcam

In de vorige nieuwsbrief van Nieuwtjes onder 

de Toren trof u informatie aan over de bagger-

werkzaamheden door Openbare Werken van 

de Gemeente Steenwijkerland. De werkzaam-

heden ondervonden enige hinder van de vorst, 

maar zijn inmiddels afgerond, zodat we met een 

gerust hart een zomers buitje tegemoet kunnen 

zien. Met het afvoeren van het slib is overigens 

enigszins aangemodderd, zoals bijgaande foto 

van de remming bij de sluis laat zien.

Via Machteld Strijkert en Gera de Liefde (waarvoor dank!) kwam bij de redactie het ant-

woord binnen op de vraag van wie de initialen zijn die onderop de preekstoel zijn gegra-

veerd. In het archief van de Kerkvoogdij is een briefje gevonden waaruit blijkt dat het ene 

Willem Hasselman is geweest die (getekend 23 mei 1795): “deze preekstoel met laken heeft 

bekleed waarvan Reynier van der Meulen en Henderik Pauw getuigen”. 

De preekstoel is inmiddels gerestaureerd en weer in volle glorie te bewonderen.

Baggerwerkzaamheden voltooid

Jaartalvraagstuk opgelost


