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DE VOORZITTER
Dirk Jansen, voorzitter
Trots… trots… trots… trots!

Allereerst wil ik elk lid feliciteren en bedanken voor het lidmaatschap.
En wat te denken van de vele sponsoren, die voor onze
club veel dingen mogelijk maakt. Kijk maar eens waar we
nu staan met meer dan 60 leden, een bestuur en diverse
commissies die allemaal meehelpen om er iets moois van te
maken.
We proberen het met z’n allen zo goed mogelijk te doen en
waar het dan een keertje mis gaat, moeten we met elkaar
de schouders eronder zetten. We kunnen ook nog veel leren, zo ook om met de vele wensen om te gaan.
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Je leest bovenstaand vele malen het woordje ‘trots’. Laat ik
je vertellen dat dit voor jullie allemaal telt. Maar met trots
alleen zijn we er nog niet. Doelstellingen moeten worden
behaald. Elke keer de lat een stukje hoger leggen waarbij
‘de gezelligheid’ het allerbelangrijkste is.
Ik hoop en wens dat elke rijder, jong of oud, probleemloos
en met veel respect hun wedstrijden rijden.
Met een hartelijke groet,
Dirk Jansen (Potderk)
(Ps. Redactie van ‘De Zitmaaier’, proficiat met deze mooie
uitgave!)
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DE SECRETARIS

Bert-Jan Bieleman, secretaris & wedstrijdleider
Hallo allemaal,
Er werd mij gevraagd wat aan het eerste clubblad van onze
vereniging toe te voegen, iets waar
ik me mee bezig houd of hield.

Je kunt wel begrijpen dat er al heel wat vergaderd is voor
we zijn waar we nu zijn. Gemiddeld was ik deze winter ongeveer 2 avonden in de week bezig met TZT en ik hoop dat
het niet voor niets is geweest en dat we sportief en organisatorisch komend seizoen weer goed voor de dag komen,
hierbij is begrip en hulp van iedereen noodzakelijk.
TZT is een vereniging die van en voor de rijders is en waar
we na afloop gezellig een biertje
mee kunnen drinken op een goed afloop.
groeten,
Bert-Jan Bieleman
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Allereerst heb ik me, afgelopen winter, samen met de andere bestuursleden druk gemaakt om de vereniging Twents
Zitmaaier Team te kunnen oprichten. Terwijl we nog met
allerlei dingen bezig waren betreffende de oprichting, stond
het nieuwe seizoen alweer voor de deur. Er moesten nieuwe
reglementen komen, de jaarvergadering kwam er aan, en
vanaf januari proberen we de kalender rond te maken door
middel van contacten te leggen met de diverse
organisaties, overleggen met nieuwe organisaties, behandelen van demo aanvragen.

KAMPIOENEN 2011

De kampioenen van het Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2011 zijn op 15 oktober 2011 gehuldigd tijdens de
besloten seizoensafsluiter. Zowel in de klasse A als B werd
het kampioenschap op een overtuigende manier binnengehaald, maar ook hier geldt “to finish first, you first have to
finish”.
Kampioen in de A klasse is Bart Oosterveen, waarbij hij
vorig jaar net naast de titel greep wist hij de titel dit jaar
voor het eerst op zijn naam te schrijven. De B klasse werd
gewonnen door “nieuwkomer” Niek Mensing welke dit jaar
voor het eerst een volledig seizoen reed met zijn eveneens
nieuwe machine.
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De beide kampioensmachines worden aangedreven door
een motorblok afkomstig van een Honda CBR600 motorfiets, welke een uiterst betrouwbare krachtbron voor een
seizoen zitmaaierracen bleek.
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DICIRAYJPPWVOCFI
JMROLKOOIANENNIW
IHRLSARETHCAVOAA
RRREMMUNECAROTOM
TGASSTARTSAROOVY
SKNATENIZNEBUEHF
DNIERGORDELXGNEM
ERLEGUEBLOREGELS
WRONDESDSIIIJYMY
NNLBLUIREPMEDPEE
ECARREIAAMTIZEGP
DOWQHEEFGASKABEL
NFSLSNMNHKNTIFSE
ARETLIFMAIOLUVOP
BNTAALTIUSTTNUEY
SPORTIEFINISCHRV
Zoek de volgende woorden:
niergordel		
kampioenschap
stuur
gas 			regels 			achteras
helm 			
benzinetank 		
vooras
zitmaaierrace 		gaskabel		nummerbord
start 			racenummer		demper
finisch 			
uitlaat 			
filter
rolkooi 			
rolbeugel 		
motor 		
wedstrijd		snelheid		sportief 		
winnen 			
kampioen		
rondes 		
banden
Er bevindt zich geen oplossing in de puzzel.

EINDUITSLAG OK 2011
Hieronder is de einduitslag van het Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2011 welke over 8 wedstrijden verreden werd per klasse weergegeven.
KLASSE A

rijder / team

startnr.

woonplaats

1.

B. Oosterveen

#15

Rectum

2.

D. Jansen

#73

Rijssen

3.

Dukes of Notter

#1

Notter

4.

N. van Harten

#3

Hellendoorn

5.

Mooi da t’kan

#112

Vriezenveen

6.

B. Waalderink

#18

Wierden

7.

Team RDW

#53

Enter

8.

S. Exterkate

#2

Notter

9.

G. Eertink / E. Boom

#9

Rijssen

10.

R. Vrielink

#69

Goor

KLASSE B

rijder / team

startnr.

woonplaats

1.

N. Mensing

#103

Rijssen

2.

R. v/d Noort

#91

Zuna

3.

J. Hofman

#92

Notter

4.

J. Eshuis

#43

Nijverdal

5.

J. Pijffers

#29

Rijssen

6.

A. Schooten

#17

Notter

7.

F. Pijfers

#20

Enter
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Woordzoeker:
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Marlies Zonnebeld, penningmeester & activiteitencommissie
Beste TZT’ers,
Ook mij is gevraagd een stukje te schrijven voor het eerste clubblad van onze vereniging. “Tuurlijk” zei ik, dat doe ik wel even!
Maar vervolgens moest ik er ik toch echt even goed over na
denken. Waar moest ik over schrijven? Over de oprichting van
TZT? Over mijn penningmeesterschap? Ik bedoel, we hebben net
de ledenvergadering gehad. Alles is toch bekend en om nou over
financiën te gaan schrijven….
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Over het moment dat ik werd gevraagd om de activiteitencommissie voor mijn rekening te nemen, ik mij geen moment heb bedacht
en JA! zei. Ik bedoel, dat is toch wel de leukste taak bij TZT! En
dan echt dankzij het enthousiasme van iedereen! Hoe geweldig ik
het vind dat we met zijn allen zo’n fijn en gezellig kluppie hebben.
Altijd in voor spektakel en altijd behulpzaam om er een mooi en
super feest van te maken.
Misschien kon ik het dus beter gaan hebben over de activiteitencommissie die is opgericht en waarmee we zeker een paar goede
feestjes gaan organiseren? Dat er een commissie bij is gekomen
voor het eindevenement en dat ik het enthousiasme van iedereen
hierover erg fijn vind!? Of over Ingrid Jansen, die zich weer bezig
gaat houden met de tent, de inrichting, de versnaperingen en koele/ warme dranken. Wat ik van haar heb gehoord, heeft ze grootse
(lees: lekkere) plannen en als we kijken naar afgelopen seizoen en
de bijdrage van iedereen, komt dat helemaal goed.
Nee, dat is allemaal bekend!
Nou dacht ik, ik vraag het na bij de redactie, eerst dan maar even
informeren hoe lang het moet zijn en waarover het moet gaan.
300, 400, 500 woorden. Waarover? Maakt niet uit, bedenk Iets!
Over het afgelopen jaar, of wat je hebt gedaan, of gaat doen, of
over Iets…….
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“Oké, Ik weet dus eindelijk waar ik over moet schrijven, hoe lang
het moet zijn en wanneer de deadline is: nu… Als ik het zo terug
lees, dan trek ik de volgende conclusie: Toch nog een stukje geschreven over ‘Iets’...
Nee, zonder gekheid, ik weet wat ik wil zeggen:
“Jongens en meiden, Bedankt voor een supergave nieuwe vereniging waar we hopelijk met z’n allen nog vele jaren van mogen
genieten!
Mooi dat dit allemaal zo kan; met verschillende leeftijden een
hobby te hebben waarbij je van alles kunt meemaken en waar dit
ook zeker gebeurd!
Op zo veel goede inzet bij een nieuwe vereniging krijgt zelfs de
crisis geen vat! Ga zo door!”
Marlies Zonnebeld
Penningmeester
Twents Zitmaaier Team
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DE PENNINGMEESTER
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CENTREFOLD

DEELNEMERS 2012
KLASSE A
startnr.

rijder / team

woonplaats

#1

R. Schooten

Notter

#2

S. Exterkate / J. Meijer

Notter

#3

N. van Harten

Hellendoorn

#7

D. Jansen

Rijssen

#9

G. Eertink / E. Boom

Rijssen

#15

B. Oosterveen

Rectum

#18

B. Waalderink

Wierden

#53

H. Rohaan

Enter

#103

N. Mensing

Rijssen

#112

R. Prins / G. Companje

Vriezenveen

KLASSE B
startnr.

rijder / team

woonplaats

#5

J.H. Klein Legtenberg

Rijssen

#17

A. Schooten

Notter

#19

M. Achteresch

Rectum

#20

F. Pijfers

Enter

#21

A. Schooten

Notter

#25

M. Koers / R. Weustenenk

Wierden

#29

J. Pijffers

Rijssen

#33

B. Pijffers

Westerhaar

#34

E. Velthuis

Nijverdal

#43

J. Eshuis

Nijverdal

#46

W. Tempert

Rijssen

#54

H. de Wilde

Enter

#58

J. Klein Zandvoort

Nijverdal

#69

R. Vrielink

Goor

#91

R. v/d Noort

Zuna

#92

J. Hofman

Notter

Bezoek www.twentszitmaaierteam.nl
voor uitgebreide rijdersprofielen en technische
informatie van de machines.
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Onderstaande rijders/team staan ingeschreven voor het
Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2012
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Nieuwe generatie op komst.
De nieuwe generatie coureurs voor de zitmaaiers zijn op komst.
Er is nu nog voldoende animo voor de zitmaaierrace, maar over
een jaar of 10 a 15 moeten er natuurlijk nog steeds coureurs
zijn die zich willen laten zien op hun zitmaaier.
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Gelukkig hebben wij goed bericht
voor jullie, want er zijn namelijk
twee nieuwe coureurs op komst. Bij
Maike en Jan-Arne (ook wel bekend
als Jappie) Pijffers verwachten ze
een tweeling. We willen ze bij deze
van harte feliciteren en hopen op
een voorspoedige zwangerschap.
Natuurlijk hopen we ook dat ze een
voorbeeld nemen van hun vader en
over een jaar of 16 op hun eigen
geweldige zitmaaier racen.

WEDSTRIJDEN

De zitmaaierrace kalender is onderverdeeld in wedstrijden
welke meetellen voor het Overijssels kampioenschap en
demonstratie races. Ga naar onze website voor de meest
actuele gegevens omtrend de races.
wedstrijden Overijssels kampioenschap 2012
evenement

datum

aanvang

Marle

7 april

12:00

Wiener Zeldam

2 juni

17:30

Notter-Zuna

22 juni

18:30

Rectum-Ypelo

6 juli

18:30

Dedemsvaart

1 augustus

onder voorbehoud

Agrifair Wierden

18 augustus

10:00

demonstratie races 2012
evenement

datum

aanvang

HET BAKK’N CAFÉ

Daarle

12 mei

12:30

Baflo

12 mei

14:00

Luxwoude

10 juni

n.n.b.

ECHTSCHEIDING
Man en vrouw zijn in een echtscheidingsprocedure verwikkeld. De
kinderen komen ter sprake en de vrouw vindt dat zij recht heeft
op de kinderen, omdat zij ze gebaard heeft. De man is een andere
mening toegedaan: “Edelachtbare, het is toch allemaal heel simpel? Stel, ik gooi vijf gulden in een sigarettenautomaat. Van wie is
dan het pakje sigaretten, van mij of van de automaat?”

Willemsoord

7 juli

n.n.b.

Hellendoorn

augustus

onder voorbehoud

Denekamp

10 november

n.n.b.

HANDREM
Een vrachtwagenchauffeur neemt een mooie liftster mee. Op een
gegeven ogenblik vraagt de chauffeur of het meisje zin heeft in
een wip. Het meisje heeft daar wel zin in. “Er is alleen een probleem”, zegt de chauffeur: “Achterin is een koelcel, en daar is het
veel te koud om in te gaan liggen. We kunnen maar het beste
onder de vrachtwagen gaan liggen.” Zo gezegd zo gedaan. Als
het stel volop bezig is, staat er ineens een politie-agent
naast hen, die vraagt wat ze aan het doen zijn. “Oh, niets
bijzonders,” zegt de chauffeur, “ik heb panne en nu liggen we even aan m’n wagen te sleutelen.” “Nou,” zegt de
agent, “dan mag je je handrem ook wel eens nakijken,
want je wagen staat onderaan de dijk.”
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Bent u als organisator van een evenement op zoek
naar een spectaculaire publiekstrekker?
Dan hebben wij voor u de oplossing: Zitmaaierrace! Klinkt
ludiek maar wordt serieus beoefent.
Een zitmaaierrace is een race met een tot meer dan 100 pk
opgevoerde zitmaaier op een onverharde baan. Of het nu op
gras of in het zand is deze machines brullen overal doorheen met snelheden tot wel 100 km per uur!
bezoek onze website www.twentszitmaaierteam.nl
of stuur een e-mail naar
demo@twentszitmaaierteam.nl
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TZT NIEUWS
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TECHNISCHE KEURING
Dik Hofman, technische commissie

Zaterdag 24 maart werd er bij manege de Derkjeshoeve
vanaf 14.00 uur ’s middags een keuring gehouden van de
zitmaaiers die willen gaan deelnemen aan het komende seizoen van zitmaaierraces.

Onder leiding van Dik Kleinjan,
Dik Eshuis, Evert Meijerink en
Dik Hofman werden de zitmaaiers gekeurd. De keuring verliep
goed. Wel zijn er nog diverse
punten die aan de machines
moeten worden veranderd in
verband met de veiligheid. Dit
werd met alle begrip door de
rijders aanvaard.
Er waren ongeveer zevenentwintig zitmaaiers die gekeurd
moesten worden, waarvan enkele nog afgebouwd moesten
worden. Er moet dus voor 7 april nog druk gesleuteld
worden door de deelnemers.

RIJSSEN

Wim Tempert
Mob. 06 - 20 41 62 12
Barmsijs 5, 7463 BB Rijssen - Tel. 0548 - 52 23 08
E-mail: tempertmontage@concepts.nl

Tijdens de keuring bleek dat er onderling veel belangstelling
bestond om te kijken hoe een ander de machine had gebouwd en om nieuwe ideeën op te doen. Ondertussen werd
er in de mooie middagzon een hapje en een drankje genuttigd en veel bij gekletst over de zitmaaiers. Kortom, het was
een geslaagde middag.
Met de groeten aan jullie allemaal,
Het Keuringsteam.
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Tussen de keuringen door werd er ook gereden door de
super standaard klasse. Deze jongens hadden een mooie
middag doordat ze in de manegebak konden rijden.
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INTERVIEW

Dick Eshuis, lid van het TZT keuringsteam

Daarom kwamen Dick en zijn vrouw mee naar de zitmaaierrace en proefden de gezellige sfeer die er onderling is.
Dick vind het prachtig om zijn zoon te zien meeracen. Het
is prachtig om te zien hoe John daarop zit en knokt om bij
de top 3 te komen. Ik voel dan zelf ook de spanning in mijn
buik. Vooral vandaag was die spanning erg hoog voor mij.
John deed voor het eerst mee met de nieuwe zitmaaier en
won ook nog!! Dat vond Dick helemaal geweldig. Hij was nu
echt de troste vader! Deze spanning maakt het voor hem
prachtig om toe te kijken.
Het is dan ook echt een hobby van Dick geworden. Hij helpt
met het bouwen en verbouwen van John’s machine en
daarnaast is Dick ook gevraagd om bij de keuringsdienst te
komen van de zitmaaierrace. Hij en nog anderen moeten de
machines keuren voordat ze mee mogen doen aan de races.
Dit vind hij leuk om te doen, en zo raakt hij er dan ook weer
meer bij betrokken. Dick geniet elke race weer van de gezelligheid onderling en van de strijdt op de baan.
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Voor ons eerste interview hebben wij gekozen voor Dick
Eshuis. Dick woont in Nijverdal en is onderhoudsmonteur
bij Ten Cate. Hij is bij de zitmaaierrace betrokken geraakt
via zijn zoon John. Dick’s zoon rijdt dit jaar voor de 2e keer
echt mee. Zij zijn nu voor 3 jaar bij de zitmaaierrace, maar
het eerste jaar reed John nog mee met de crossmotoren
en was daarom nog niet zoveel bij de zitmaaiers. Met de
crossmotor is hij gestopt en overgegaan op de zitmaaier. Hij
heeft hiervoor gekozen omdat de crossmotor te duur werd
en de zitmaairrace leek hem super om mee verder te gaan.
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Binnen het O.K. zitmaaierrace zijn de rijders onderverdeeld
in 3 klassen te weten; special klasse A, special klasse B en
superstandaard. De stelregel bij alle klasses is dat de machine sterke overeenkomsten moet vertonen met een zitmaaier, anders gezegd de machine moet voor buitenstaanders herkenbaar zijn als zitmaaier.
Elke rijder/machine heeft een eigen startnummer, dit nummer wordt door de rijder zelf gekozen (mits nog beschikbaar). Elke machine moet voorzien zijn van een standaard
faan met het desbetreffende startnummer, de faan wordt
aan de rijders beschibaar gesteld door waalderink v.o.f..
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superstandaard
In de superstandaard klasse wordt er gereden met standaard machines, welke voorzien moeten zijn van een standaard zitmaaiermotor (elk type motor mag mits het een
standaard zitmaaiermotor betreft). De motor en overbrenging mogen aangepast worden om zo een hogere topsnelheid te behalen. Bij onduidelijkheden of wanneer je zeker
wilt weten of een aanpassing van de machine binnen het
reglement valt kan er contact opgenomen worden met de
technische commissie. Ook bestaat er de mogelijkheid om
vragen te stellen op het forum.
Anders dan in de specialklasse kan er in de superstandaard
al vanaf een leeftijd van 12 jaar worden meegereden (met
toestemming van ouder of voogd), de superstandaard
klasse kan dan ook als opstap naar de specialklasse 		
gezien worden.
specialklasse A & B
Door de groeiende populariteit van de sport zitmaaierracen
is er de behoefte ontstaan om de specialklasse op te delen.
De reglementen voor beide klassen zijn gelijk en
dit bied ook de mogelijkheid om van de B klasse te
promoveren naar de A klasse. De A klasse bestaat
altijd uit 10 rijders, elk jaar promoveert de beste
rijder uit de B klasse naar de A en de laagst geklasseerde deelnemer uit de A klasse degradeert.
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Een beginnende rijder begint altijd in de B klasse, hierdoor
zijn het ook voornamelijk de ervaren rijders welke in de A
klasse rijden. Dit heeft als voordeel voor de nieuwkomer dat
er geen grote ervarings- en niveauverschillen ontstaan.
Op technisch vlak bied de specialklasse de meeste mogelijkheden, maar ook hier is een machinereglement onoverkomelijk. Nieuwe machines dienen ten aller tijde te voldoen
aan de stelregel dat de machine duidelijk herkenbaar moet
zijn als zitmaaier. Voor oude reeds bestaande machines is
hierop een uitzondering gemaakt om de "veteranen" niet uit
te sluiten van deelname.
Bezoek onze website www.twentszitmaaierteam.nl voor
meer informatie en het meest recente machinereglement

de zitmaaier, seizoensstart 2012

KLASSE INDELING
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DE PEN

Nico van Harten #3, deelnemer OK zitmaaierrace
Wat is je naam?			

Nico van Harten

Wat is je adres?			

Koemaste 2 in Hellendoorn

Wat is je geboortedatum?		

28 september 1973

Wat is de kleur van je ogen?

Blauw en in het weekend rood

Wat is je kleur haar? 		
Bruin en hier en daar een verdwaalde
					andere lichte kleur
Wat is je lievelingskleur?		

Paars

Wat is je favoriete muziek?

90ties

Wat is je beroep?

Monteur Technische Dienst

		

Hoeveel uur in de week 		
ben je bezig met je hobby?

15

Heb je een vriend(in)?		

Ja

Hou je echt van haar/hem?		

Ja

Besteedt je meer tijd aan je
vriend(in) of aan je zitmaaier?

vriendin

Wie/wat zie je het liefst op een dag? Dat ik mijn eigen Lancia Stratos heb
Hoe vaak knuffel jij op een dag?

Sowieso 3 X

Hoe vaak heb je seks in de week?
Dat verschilt of het een goede of een
					slechte week is
Waar wordt jij het meest 		
opgewonden van?

Een Lancia Stratos en zitmaaierracen

Ik geef de pen door aan: Bertjan Waalderink

de zitmaaier, seizoensstart 2012

Wat is je hobby?			
aan oude auto’s sleutelen, zitmaaier
					racen
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