Beleidsplan Pieperrace
Inleiding
De stichting Pieperrace is opgericht in 1996. De stichting heeft tot doel het (jaarlijks) organiseren van
de Pieperrace, een zeilwedstrijd voor de zgn. Bruine Vloot. Deze wedstrijden worden al sinds 1983
georganiseerd door de stichting of de voorloper ervan. Het doel is om dit varend erfgoed de
gelegenheid geven zich te manifesteren. Afgeleide doelen zijn Holland-promotie, benadrukken dat het
IJsselmeer "open" moet blijven etc. De Pieperrace vindt plaats op het zuidelijke IJsselmeer voor de
kust van Volendam. Deze wedstrijd voor traditionele zeilschepen houdt de herinnering in ere hoe de
Volendammer Kwakken (grote botters die alleen in Volendam voorkwamen, gedurende de periode
1943-1945, werden gebruikt om aardappelen (piepers) over te zeilen vanuit Friesland. De piepers
waren - onder andere - bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen.
Zie ook www.pieperrace.nl.
Organisatie
De zeilende beroepsvaart, maar ook andere traditionele platbodems kunnen deelnemen. Er wordt
gevaren in verschillende klassen platbodems: Tjalken onder/boven 21 meter, Skûtsjes, Klippers
onder/boven 27 meter, Aken en Visserijvaartuigen.
De start en finish zullen voor de Volendammer haven plaats vinden. Het is de bedoeling dat ook voor
het publiek op de Dijk deze zeilwedstrijd een aantrekkelijk kijkspel is. In de haven wordt de stand
bijgehouden worden op een scorebord en een spreekstalmeester becommentarieerd de race.
De Pieperrace is in het eerste weekend van april. Mocht het dan Pasen zijn, het tweede weekend.
Er wordt gezeild op tijd. D.w.z. dat van ieder schip wordt genoteerd wanneer deze de start/finishlijn
passeert. De behaalde tijden van zaterdag en zondag worden opgeteld. Het schip met de kortste
totaaltijd is winnaar. Bij gelijkgezeilde tijd is de tijd van zondag doorslaggevend.
Het programma is als volgt
Vrijdag
Aankomst schepen in de haven en ontmoeting in de plaatselijke horecabedrijven.
20:00-22:00 uur Inschrijven in 't Gat van Nederland.
Zaterdag
09:30 uur Palaver in 't Gat van Nederland (zet de horloges gelijk met het startschip)
10:30 uur hoornstoot plus hijsen gele vlag op het startschip
10:50 uur strijken gele vlag en hijsen vlag P op het startschip
11:00 uur startschot en strijken vlag P: begin 1e start (visserijschepen en kleine tjalken) tot 11:30 uur
11:30 uur hoornstoot plus hijsen gele vlag
11:50 uur strijken gele vlag en hijsen vlag P ("blue Peter")
12:00 uur startschot en strijken vlag P: begin 2e start tot 12:30 uur (rest van de schepen)
Tot 17:00 uur Finish.
Zondag
09:30 uur
10:30 uur
10:50 uur
11:00 uur
11:30 uur
11:50 uur
12:00 uur
Tot 16:00

Palaver in 't Gat van Nederland.
hoornstoot plus hijsen gele vlag op het startschip
strijken gele vlag en hijsen vlag P
startschot en strijken vlag P: begin 1e start (visserijschepen en kleine tjalken) tot 11:30 uur
hoornstoot plus hijsen gele vlag
strijken gele vlag en hijsen vlag P
startschot en strijken vlag P: begin 2e start tot 12:30 uur (rest van de schepen)
uur Finish.

17:30 uur Prijsuitreiking in 't Gat van Nederland.
Financieel Beleid
Het beloningsbeleid van de stichting houdt in dat er geen sprake is van enige vorm van beloning van
bestuursleden van de stichting Pieperrace.

