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DE VOORZITTER
Van de voorzitter;

Alweer de 2e uitgave van ‘de zitmaaier’ wederom een blad 
vol oude en nieuwe gebeurtenissen. Diverse mensen (leden) 
aan het woord. Prachtig toch!?
 
Het seizoen loopt alweer snel naar z’n eind. Terug kijkend 
hebben we prachtige wedstrijden en demo’s meegemaakt. 
Voor mij persoonlijk Notter-Zuna en Rectum-Ypelo als hoog-
tepunt maar ook de demo’s in Baflo en Willemsoord (mede 
het ontstaan van een mogelijke damesklasse) lees hierover 
meer elders in dit blad.
 
Vooruitkijkend naar de laatste OK wedstrijd waar alles in 
eigen beheer word georganiseerd. Laten we hier iets moois 
van maken en hier word ook hulp van jouw verwacht, zeg 
dan niet te snel: ik kan niet!  Maar steek als een gewaar-
deerd lid de handen uit de mouw. Vaak zijn het dezelfde 
mensen die meehelpen. Bied je hulp spontaan aan (bij o.a. 
Marlies) en werk dan mee aan mooie evenementen!
 
De aanstaande kampioenen 2012 komen eraan, en neem 
van mij aan, wanneer je na 6 wedstrijden bovenaan staat is 
waarlijk verdiend. Ook de strijd om de 3e en 4e plek en on-
deraan is de competitie nog in volle afwachting van hetgeen 
wat nog gaat gebeuren. 

Als laatste nog een woord over onze sponsoren die met 
elkaar (groot of klein) heel wat geld voor onze club binnen 
brengen. Laten we hier vooral heel zuinig op zijn onder het 
motto: “wij goed voor hun, zij goed voor ons.”

Hopend op een mooi vervolg van ons clubblad leg ik nu de 
pen neer…….. en wens iedereen succes in de laatste OK 
wedstrijd en overige demo’s.  

Groeten, Potderk. 

Dirk Jansen, voorzitter
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WEDSTRIJDEN
Het zitmaaierrace seizoen is bijna ten einde en de races 
hebben diverse winnaars gekend, de beslissing in de strijd 
om het Overijssels kampioenschap zal dan ook pas in de 
TZT eindrace vallen.  Deze race wordt op 15 september in 
Hellendoorn verreden, meer informatie omtrent dit evene-
ment is verder op in de “zitmaaier” te lezen (pagina 17) en 
natuurlijk op onze website.

De winnaars van de wedstrijden meetellend voor het Over-
ijssels kampioenschap zijn:

wedstrijd A-klasse B-klasse Super-
standaard

Marle R. Schooten J. Eshuis P. Kreijkes

Wiene-Zeldam E. Boom R. vd. Noort P. Kreijkes

Notter-Zuna D. Jansen J. Eshuis P. Kreijkes

Rectum-Ypelo R. Schooten R. vd. Noort -

Agrifair Wierden R. Schooten R. vd. Noort P. Kreijkes

TZT eindrace n.n.b. n.n.b. n.n.b.

bezoek onze website www.twentszitmaaierteam.nl 
voor de volledige uitslagen per klasse.

LET OP: zaterdag 13 oktober vindt er een extra evenement 
plaats kijk snel op pagina 30 voor meer informatie!

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.  

bezoek onze website www.twentszitmaaierteam.nl 
of stuur een e-mail naar 
demo@twentszitmaaierteam.nl  
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DE EERSTE RACE VAN
team Green bull, startnummer 25, B-klasse

Mooi.. mooi… mooi !

Ook ons werd gevraagd om een stukje te schrijven in het clubblad, 
dus daar zijn we maar even voor gaan zitten. Hoe zijn we eigen-
lijk met de zitmaaierrace in aanraking gekomen? We waren altijd 
al een beetje aan het knooien met motorisch spul maar dat ging 
al snel vervelen, want het ging nooit hard genoeg. We kenden de 
zitmaaierrace al wel maar hadden nog nooit echt zitten denken om 
zelf ook zoiets te bouwen. Marco kwam op het idee maar roy wist 
eigenlijk niet of ons dat wel ging lukken. 

Toen we vorig jaar in Daarle gingen kijken wisten we het meteen 
‘’maak nie uut of ut af kump wie begint te bouwn en kiekt wa wat 
ut word’’, maarja dan moet je nog wel een motor blok hebben, we 
hadden er wel een gevonden op marktplaats maar Marco zien va 
vond die hele zitmaaierrace nog nie echt wat, dus toen hebben 
we de buurman er maar bij gehaald want toen die van het verhaal 
hoorde dat we er een wilden bouwen was die meteen onder de 
indruk. Dus die wou wel mee de motor ophalen. 

En toen begonnen we te bouwen, we kwamen er bij sommige din-
gen niet echt uit en hebben aan een paar jongens gevraagd of we 
is langs mochten komen om te kijken. De reactie was van iedereen 
het zelfde. ‘’tuurlijk kan dat’’ dus toen hadden we mooi een paar 
voorbeelden. We hebben veel uren in de maaier zitten, en de re-
actie van (‘’ontvangst goed in de werktplaats Groeten Team Green 
bull’’) was dan ook vaak te horen op de geheime zender. 

Maar na ongeveer een half jaar bouwen hadden we de maaier dan 
toch wedstrijdklaar en toen we de eerste wedstrijd gereden had-
den dachten we direct ‘’dit is gewoon machtig mooi wark’’. En het 
mooiste is dat je gewoon direct mooi in de groep word opgenomen 
en bij de club word betrokken. 

We hebben allebei al bij een aantal verenigingen gezeten maar 
nergens word je zo snel en goed betrokken in de club als bij het 
TZT. Dus daar zijn we allebei erg enthousiast over. En hebben nu al 
weer zin in het volgende seizoen. We hopen dat de zitmaaierrace, 
de sfeer en de gezelligheid eromheen nog lang zo door mag gaan. 
Oja en voor mensen die nu zitten te denken een zitmaai-
er bouwen dat lijkt mij ook wel wat maar ik weet niet of 
ik dat wel kan. Onze ervaring: gewoon doen want het is 
machtig mooi wark!!

Marco en Roy  (Green bull) 

Kryptonstraat 24
7463 PA Rijssen 
Tel.: 0548-545924
Mob: 06-25592385
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TUSSENSTAND
KLASSE A

rijder / team startnr. woonplaats punten

1 R. Schooten #1 Notter 755

2. B. Oosterveen #15 Rectum 700

3. N. Mensing #103 Rijssen 590

4. D. Jansen #73 Rijssen 520

5. E. Boom #9 Rijssen 480

6. S. Exterkate #2 Notter 460

7. H. Rohaan #53 Enter 220

8. Mooi da t’kan #112 Vriezenveen 210

9. N. van Harten #3 Hellendoorn 140

10. B. Waalderink #18 Wierden 135

KLASSE B
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. R. v/d Noort #91 Zuna 1005

2. W. Tempert #46 Rijssen 790

3. J. Eshuis #43 Nijverdal 710

4. M. Achteresch #19 Rectum 625

5. F. Pijfers #20 Enter 480

6. Team Greenbull #25 Wierden 455

7. H. de Wilde #54 Enter 445

8. A. Schooten #21 Notter 400

9. J. Klein Zandvoort #58 Nijverdal 365

10. Team NZE #6 Rijssen 285

11. E. Velthuis #34 Nijverdal 270

12. R. Vrielink #69 Goor 180

13. J.H. Klein Legtenberg #5 Rijssen 130

- J. Hofman #92 Notter 130

Superstandaard
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. P. Kreijkes #46 Zuna 825

2. M. Tempert #99 Rijssen 605

3. J. Groot Baltink #18 Nijverdal 320

4. L. & S. Peeters #8 Rectum 50

5. R. de Wilde #33 Enter 40

Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2012



13

de
 z

itm
aa

ie
r, 

se
iz

oe
ns

af
sl

ui
tin

g 
20

12

DAMESKLASSE
Zoals iedereen weet zijn er al die stoere heren die meedoen op 
hun zitmaaier met de zitmaaierrace. Het is natuurlijk mooi dat al 
die heren op een zitmaaier zitten, maar wij vrouwen kunnen dat 
natuurlijk ook. Daarom is het misschien wel wat om te kijken of er 
een damesklasse opgericht kan worden. Het is dan niet zo dat we 
meteen met elke race meedoen, maar waarschijnlijk eerst eens 
met een paar demo’s. We kunnen dan kijken of het leuk is en of 
het wat kan worden om een echte damesklasse op te zetten.  

Natuurlijk is het een dure hobby, daarom hoef je niet een eigen 
zitmaaier te hebben, maar mag je ook op de machine van je 
vriend of die van een ander als hij daar toestemming voor geeft.  
Er zijn al wat dames die hier wel interesse voor hebben en die 
ook mee willen doen voor een eventuele ‘damesklasse’. Dus ben 
jij ook zo’n stoere dame die het wel aandurft om op een zitmaaier 
te stappen?? Laat je dan niet tegenhouden en doe mee met de 
‘damesklasse’!

Hoe alles dan in werking zal gaan is nog niet bekend. In de vol-
gende editie van ‘De zitmaaier` hopen we meer informatie te kun-
nen geven over de ‘damesklasse’.

C1000 Rob Loomans Dorpsstraat 48B
7447 CT, Hellendoorn
Telefoon: 0548-659370
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DE RACE MARLE
Marcel Achteresch, startnummer 19, B-klasse

Mij is gevraagd om verslag te doen van 
mijn eerste zitmaaierrace. Voor het 2e 
opeenvolgende jaar had de wedstrijd in 
Marle een plaats op de zitmaaierrace ka-
lender en dit jaar als seizoensopener. Bij 
de eerste editie was ik ook aanwezig en 
vond het toen al een goed georganiseerd 
evenement waarbij de zitmaaiers volop 
in de aandacht stonden. Echter stond ik 
vorig jaar niet op de baan, maar naast de 
baan, als fotograaf en webmaster ben ik 
namelijk al langer bij de zitmaaierraces en 
het twents zitmaaier team betrokken.

Zoals gezegd stond ik dit jaar zelf op de baan en voor zowel mij 
als de nieuw opgebouwde zitmaaier was Marle de eerste race! De 
B-klasse kwam per manche het laatst in actie en dat was in de 1e 
manche goed te merken, door spoorvorming en mijn onervaren-
heid kwam ik na een aantal rondes te wijd de bocht in. Gelukkig 
kon ik nog snel uitwijken naar het inrit van de baan. Helaas voor 
mij schrijft het reglement van 2012 voor dat de machine niet met 
4 wielen buiten de baan mag komen. Nu viel over dat punt nog te 
discussiëren maar omdat ik enige tijd stil had gestaan was de 1e 
manche toch al verloren.
  
De baan in Marle had behoorlijk de lijden onder 4 groepen met 
zitmaaiers, daarom werd besloten de baan na elke groep te egali-
seren. Dit was een hele verbetering en ik kon nu ook al een mooi 
ritme vinden en zelfs het tempo iets verhogen deze manche ein-
digde in een 6e plaats de eerste 20 punten waren binnen! 

Gelukkig hield de nieuwe zitmaaier zich nog steeds goed dus ik kon 
zonder problemen de 3e en laatste manche van de dag starten.  
Na een goede start kwam ik in de kop van het veld terecht, helaas 
ging een andere deelnemer in de 2e ronde op de zij (deelnemer 
ok). Dit had direct een rode vlag tot gevolg en omdat de race nog 
maar net gestart was volgde er een herstart. Na een aantal rondes 
de 4e positie te hebben behouden kon ik het tempo verhogen om 
zo de 3e positie over te nemen en deze vervolgens te be-
houden. Met de 3e plek in de 3e manche had ik weer 50 
punten verzameld. Hiermee heb ik mijn eerste wedstrijd 
op een gedeelde 6e plaats afgesloten en de eerste 70 
punten voor het kampioenschap waren binnen!

GESPECIALISEERD IN GEDECOREERDE 
PLAFONDS, SIERPLEISTERS,MARMERPLEISTERS,AIRLESS 
SAUSEN, GIPS EN SPACKSPUITWERK.

SHOWROOM AAN DE KALANDERSTRAAT 19 TE RIJSSEN.

Tel: 0548-364792
Mob: 06-29514304
Fax: 0548-515718

Web: www.stucadoorrijssen.nl
Mail: info@sr-rijssen.nl
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TZT EVENEMENT
Finale Overijssels kampioenschap zitmaaierrace.

De laatste wedstrijd van het Overijssels Kampioenschap 
zitmaaierrace, wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd 
door het Twents Zitmaaier Team.

De finale is op 15 september 2012, aanvang 15:00 uur, 

Locatie:           Terhoeksweg 5a te Haarle 
   (gemeente Hellendoorn).

Deze dag zal draaien om de coureurs, die nog strijden voor 
hun plek in het klassement. Er wordt gestreden in de special 
klasse A en B en super standaard klasse. Aan het eind van 
de dag zal duidelijk zijn wie zich de Overijssels Kampioen 
van 2012 mag noemen!
  
Tijdens dit geweldige spektakel kunt u in de tent volop ge-
nieten van een hapje en een drankje.

We sluiten het Overijssels kampioenschap zitmaaierrace af 
met een spannende race van de dames. Aansluitend zal de 
prijsuitreiking plaatsvinden en huldigen wij de kampioenen 
van 2012!

Na de prijsuitreiking zal er een demo verzorgd worden. Wat 
dit zal zijn, blijft nog even een verrassing….

Graag willen wij aansluitend het kampioenschap met u vie-
ren middels een gezellig feest. De Gulle Goedzak uit Hellen-
doorn zal hiervoor een smakelijk buffet verzorgen. 

Wij heten u dus van harte welkom op het TZT eindfestijn!

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website: 
www.twentszitmaaierteam.nl
 
Tot 15 september!!!!

GULLE GOEDZAK
a la carte, feesten, bedrijfsfeesten

telefoonnummer 0548 656127
www.gullegoedzak.nl

www.poppink-reutum.nl
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DE RACE NOTTER-ZUNA
Rick Schooten, startnummer 1, A-klasse

Midzomerfeest Notter/Zuna 2012,

2 jaar geleden na het midzomerfeest 
2010 werden Jeroen Meijer en ik 
gevraagd om in het bestuur te ko-
men van het Midzomerfeest om de 
zitmaaierrace te organiseren. In 2011 
was het geslaagd, maar dit jaar was 
het iets anders omdat we het organi-
seerden op het nieuwe evenementen-
weide. 

We hebben in september 2011 onze eerste vergadering ge-
had. Het was meteen al duidelijk dat we geen geulen langs 
de baan mochten trekken, omdat de evenementenweide 
niet beschadigd mocht worden. Jeroen en ik hebben daarom 
kunststof barrières gehuurd voor langs de baan, en we heb-
ben die gevuld met water. 

Nu genoeg van de voorbereiding, we gaan naar de race. 
Om half 7 hebben eerst de technische keuring gedaan op de 
parkeerplaats van het Kulthurhus. Dat is allemaal goed ver-
lopen volgens het tijdschema welke Bertjan Bieleman had 
gemaakt. De race begon om 7 uur en eindigde om half 10. 
Het verliep goed en voor het eerst ging er niemand over de 
kop. Door alle voorbereidingen van die week voor de race 
heb ik niet veel tijd kunnen besteden aan mijn zitmaaier, 
en door te weinig onderhoud liep mijn machine niet goed 
en was mijn thuiswedstrijd weer naar de kloten voor mij. 
Maar volgend jaar probeer ik het gewoon weer opnieuw. De 
rest van avond is het goed verlopen en hebben we gezel-
lig gefeest en heeeel veeeel biertjes gedronken. En Jeroen 
en ik willen de jongens die ons geholpen hebben heel erg 
bedanken! 

Groetjes Rick Schooten (Sjorbandje)
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DE RACE RECTUM-YPELO
Bart Oosterveen, startnummer 15, A-klasse

Zitmaaierrace Rectum/Ypelo 2012,

Er werd mij gevraagd om een stukje te 
schrijven over de zitmaaierrace rectum/
ypelo. Ieder jaar word er een zitmaai-
errace georganiseerd te rectum/ypelo 
omdat mijn broer en mijn pa in de or-
ganisatie zitten word er al gauw van mij 
verlangt om te helpen dit doe ik natuurlijk 
met alle plezier. 

Om de vrijdag te kunnen racen moet er heel wat gebeuren zoals:  
Feesttent opbouwen , hekken plaatsen, sponsordoeken plaatsen, 
de baan uitzetten etc. Met de baan uitzetten houdt ik mij het 
meest bezig samen met nog meer vrijwilligers. Als rijder weet je 
hoe het is om met een zitmaaier over een baan te racen. Als ik de 
baan dan uitzet probeer ik daar ook rekening mee te houden. Ik 
wil dat de baan er zo goed mogelijk bij ligt voor de rijders. 

Naast de baan uitzetten ben ik druk bezig met van alles en nog 
wat. Overal is er wel wat te doen. Tijd om met de zitmaaier bezig 
te gaan is er bijna niet. Dit keer was dat gelukkig ook niet erg, 
omdat mijn zitmaaier gelukkig niks mankeerde.

Op de dag van de race was ik lekker rustig en voorbereid. Andere 
jaren was dat wel anders, maar dit jaar had ik daar geen last van. 
Ik had zin om er een gezellige avond van te maken met elkaar en 
een lekker potje tegen elkaar te racen. De race verliep ook prima 
en waren er geen problemen. Na de race zijn we dan ook gezellig 
met elkaar de tent in gegaan om er een mooi feesie van te maken. 
Dit is ook zeker weten gelukt!!! De avond was zeer geslaagd.

De volgende ochtend waren er wel enkele opstartproblemen (oor-
zaak feest van de avond ervoor), maar daar zijn we ook doorge-
komen. Zo’n race organiseren is leuk, maar het moet ook allemaal 
opgeruimd worden. Na een flinke bak koffie hebben we met z’n al-
len de handen uit de mouw gestoken en zijn we aan het opruimen 
gegaan. ’S Middags was alles opgeruimd en konden we terugkijken 
op een geslaagde (voorbereidings)week en een top-race/
avond.

Nu op naar volgend jaar!

Groeten Bart Oosterveen. Nr 15

0572-363355
0548-623094NIJVERHEIDSWEG 6A 

OVERKAMPSWEG 18

0572-363355
0548-623094NIJVERHEIDSWEG 6A 

OVERKAMPSWEG 18
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GESTOKEN
Een vrouw uit ‘t Gooi snelt gehaast het ziekenhuis in. Ze komt zeer ontdaan de wachtkamer 
in lopen. Als ze aan de beurt is rent ze de onderzoekskamer in, en gaat op een stoel zitten.

“Zo mevrouw, wat scheelt er aan?” zegt de dokter. “Dokter, ik ben door een wesp gestoken,” 
zegt de vrouw. “O,” spreekt de dokter. “Waar bent u dan gestoken mevrouw?” De vrouw: 
“Maar dokter, dat kan ik u echt niet vertellen, het is ZO gAnant!”

“Maar mevrouw,” zegt de dokter, “anders kan ik u niet helpen.” De vrouw: “O dokter, ik 
schaam me zo!” “Wees maar niet bang,” zegt de dokter, “ik heb beroepsgeheim.”

“Oke,” zegt de vrouw. “U vertelt het aan niemand he?”

“Ik ben gestoken.... BIJ DE ALDI!

DE LOTTO
Een man vraagt aan zijn vrouw: “Schat.. wat zou jij doen als we de Lotto wonnen?” De 
vrouw antwoordde “Ik zou de helft aanpakken en van je scheiden.””Das goed” antwoordde 
de man,”We hebben 24 euro gewonnen, hier is 12 euro en daar is de deur!”

POSTBODE
Een jongetje stoort zijn ouders tijdens het vrijen. 
“Pap, Mam, wat zijn jullie aan het doen”? Roept het ventje geschrokken. “Geen paniek 
jongen, jij wou toch graag een klein broertje”? Antwoordt de vader geruststellend. “Ik maak 
nu in mamma’s buik een nieuw broertje voor je, over negen maanden is hij groot genoeg en 
komt hij naar buiten om met je te spelen”! Gerustgesteld gaat het jongetje weer naar bed. 
De volgende dag als vader thuiskomt van het werk, treft hij het jongetje huilend aan op de 
schommel in de tuin.
“Wat scheelt eraan jongen” “Pap weet je nog van gisteren, dat je een broertje in mamma’s 
buik hebt gestopt ? Nou pap de postbode heeft ‘m vanmorgen opgegeten”!

HET BAKK’N CAFÉ
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SUPERSTANDAARD

Wim Tempert
Mob.  06 - 20 41 62 12

Barmsijs 5, 7463 BB  Rijssen  -  Tel. 0548 - 52 23 08
E-mail:  tempertmontage@concepts.nl

R I JSSE N

Naast de bekende special klasse (A&B) is er binnen het 
Overijssels kampioenschap zitmaaierrace ook een klasse 
voor superstandaard zitmaaiers. Op de eigenschappen van 
deze machines wordt nader ingegaan op pagina 30 en in het 
machinereglement welke op onze website (www.twentszit-
maaierteam.nl) vermeld staat.

De superstandaard klasse kan gezien worden al de kweek-
vijver of opstapklasse naar de special klasse. Hierin rijden 
dan ook voornamelijk nog jonge deelnemers. De special 
klasse kent immers een minimale leeftijdsgrens van 16 jaar. 

TZT probeert ook de super standaard klasse te promoten 
omdat hier nieuwe deelnemers voor de special klasse uit 
voort kunnen komen. Daarnaast is dit de meest toeganke-
lijke klasse binnen het zitmaaierracen omdat een standaard 
zitmaaier maar licht aangepast hoeft te worden om te kun-
nen racen.

Onderstaande rijders staan ingeschreven in de superstan-
daard klasse en tevens het Overijssels kampioenschap 
zitmaaierrace 2012.

startnr. rijder / team woonplaats

#1 S. Rohaan Enter

#2 T. Rohaan Enter

#3 R. de Wilde Enter

#8 L. Peeters / R. Peeters Rijssen

#18 J. Groot Baltink Wierden

#46 P. Kreijkes Wierden

#81 T. Rohaan Enter

#82 S. Nijsink Notter

#99 M. Tempert Rijssen

n.n.b. R. Avesaat Enter

Bezoek www.twentszitmaaierteam.nl 
voor uitgebreide rijdersprofielen en technische 
informatie van de machines.
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INTERVIEW
Voor het interview van deze editie hebben wij Ingrid Jansen gevraagd. 
Ingrid misschien beter bekend als Inge is altijd te vinden in de tent 
van het TZT. Als moeder van Dennis Jansen kwam Ingrid altijd al mee 
naar de wedstrijden om Dennis aan te moedigen. Samen met Dirk is 
zij altijd aanwezig. Ingrid staat altijd voor ons klaar in de tent met een 
lekker bakkie koffie, frisdank en wat lekkers erbij. Het is begonnen 
toen de tent kwam. Voor de zitmaaierrace hebben we een tent die we 
altijd meenemen. Daar kunnen de rijders bij elkaar komen en het een 
en ander aan info vinden. In het begin was er geen catering in de tent. 
Daar heeft Ingrid verandering in gebracht. 

Het begon allemaal met een paar thermoskannen met koffie. Ingrid 
nam dat altijd mee van huis, zodat de mensen een bakkie koffie kon-
den drinken. Ingrid nam dat zelf mee, omdat er eigenlijk nooit koffie 
was. Na dat een paar keer te hebben gedaan zag ze dat daar eigenlijk 
best animo voor was. De koffie was na de wedstrijd altijd op. Geen 
druppel was mee te vinden in de kan. Daarom is Ingrid maar eens 
naar de kringloop gereden om daar een oud koffieapparaat te halen 
die ze mee kon nemen naar de wedstrijden en demo’s. Deze zette 
ze dan in de tent om koffie te kunnen zetten voor iedereen. Een zeer 
geslaagd idee. 

Al snel kwam Ingrid erachter dat één apparaat te weinig was, dus ging 
ze maar weer richting de kringloop om daar meer koffieapparaten te 
halen voor in de tent. Een geweldig idee. Toch vond ze alleen kof-
fie een beetje kaal, dus zorgde ze ervoor dat er bij de koffie ook een 
lekker koekje bij kwam te liggen. Ook dit werd door iedereeen zeer 
gewardeerd. Om ervoor te zorgen dat er voor Ingrid geen onkosten 
komen staat er nu een vrije gift pot. Iedereen die gebruik wil maken 
van de heerlijke koffie en al het andere van Ingrid kan rustig wat 
pakken voor een kleine vrije gift. Dit werkt prima volgens haar. Soms 
houdt ik er wat aan over en daarvan haal ik voor de volgende race wat 
extra’s. Een keer een lekker broodje met worst, snoep, tompouche of 
wat anders. 

Ingrid vindt het erg leuk om op deze manier haar taak in de tent uit 
te voeren. Het is fijn dat iedereen er gebruik van maakt en dat het 
ook gewardeerd wordt. De reacties zijn altijd positief over het eten en 
drinken en dat vindt ik fijn om te horen. Het kost wel wat tijd, want ja 
je moet het één en ander aan boodschappen halen, maar dat maakt 
mij niks uit. Ingrid heeft gelukkig ook hulp van haar dochter Melanie. 
Zij helpt Ingrid mee in de tent, maar ook met de voorberei-
dingen. Ook die moeten er getroffen worden. Je moet wel 
weten of er stroom is en je moet zorgen dat je alle beno-
digdheden bij je hebt. Gelukkig gaat het tot nu toe elke keer 
goed en is er altijd voldoende voor iedereen. Ingrid vindt het 
leuk om deze taak uit te voeren en hoopt dit ook nog lang 
voor iedereen met veel plezier te kunnen doen.

Ingrid Jansen, catering TZT wedstrijdtent
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LEDENLIJST
De vereniging Twents Zitmaaier Team is nog een jonge en groei-
ende vereniging, maar sinds de oprichting eind 2011 is er al mooi 
ledenbestand ontstaan. Maar de vereniging bestaat niet alleen 
uit rijders (leden met een * zijn rijders) en daarom nemen wij in 
deze editie van ‘de zitmaaier’ de volledige ledenlijst op. Voor de 
komende edities is het de bedoeling dat de mutaties in de leden-
lijst vermeld worden. Mocht je onverhoopt nog niet in de lijst zijn 
opgenomen maar al wel lid zijn, geef dit dan even door aan de 
penningmeester. Zie inhoudsopgave voor contact gegevens.   

Marcel Achteresch *
Rutger Avesaat *
Edward Beunk* 
Bertjan Bieleman 
Ella Bieleman 
Edwin Boom *
Gerben Companje *
Rudy de Wilde *
Hilko de Wilde *
Gerben van Eden
Gerrit Eertink *
Marc Eshuis *
John Eshuis *
Amy Eshuis 
Dinie Eshuis 
Dik Eshuis 
Sebastiaan Exterkate *
Marc Gerritsen Mulkes  
Hielke Grefelman 
Jurgen Groot Baltink 
Nico van Harten *
Ellen Hoff 
Jon Hofman *
Dick Hofman 
Dennis Jansen *
Dirk Jansen 
Inge Jansen 
Melanie Jansen 
Jan Herm Klein Legtenberg *
Jarno Klein Zandvoort *
Dick Kleinjan 
Marco Koers *
Jan Reint Kreijkes 
Patrick Kreijkes *
Jeroen Meijer *
Evert Meijerink 
Niek Mensing *

dhr. Nijkamp 
mevr. Nijkamp 
René Nijkamp *
Jorn Nijland  
Stef Nijsink *
Bart Oosterveen* 
Sharon Pas 
Frank Pijffers *
Jappie Pijffers *
Maike Pijffers 
Bert Pijffers *
Ronald Prins *
Laura Rietveld 
Henrik Rohaan *
Stef Rohaan *
Tim Rohaan *
Carla Schipper 
Rick Schooten *
Adam Schooten *
Arne Schooten *
Arjan Stam 
Wim Tempert *
Matthijs Tempert *
Michel Ten Brinke 
Ruud Teunissen 
Rorry van de Noort *
Marc van de Noort 
Roy van de Willige 
Edwin Velthuis *
Hermen Velthuis 
Rudy Vrielink *
Bertjan Waalderink *
Bennie Waalderink  
Emile Weijermars 
Wendy Westerink 
Roy Weustenenk *
Marlies Zonnebeld 
   

Kryptonstraat 24
7463 PA Rijssen 
Tel.: 0548-545924
Mob: 06-25592385

UITNODIGING!!!
Aan alle rijders, leden en aanverwanten, jullie worden uitgenodigd 
bij de Derkjeshoeve voor een demo zitmaaierrace. Anders gezegd, 
zal er worden gestreden om het Nijverdals Kampioenschap.(een 
echte NK)

Dit geldt voor de A-rijders, B-rijders, superstandaard
rijders, vrouwenklasse en mogelijk enkele gastrijders.
Dit evenement zal plaats vinden op zaterdag 13 oktober  aan-
vangtijd ca 15:00 uur.  

Het definitieve tijdstip zal nog bekend gemaakt worden. Aanslui-
tend is er een avondprogramma in de vorm van populaire muziek 
of een piratenfestijn in de manege. Opgave, inschrijving en overige 
informatie kun je terug vinden op www.twentszitmaaierteam.nl en 
het forum van de TZT.

locatie:
Manege de Derkjeshoeve
Van den Bergsweg 61 te Nijverdal

‘groeten J Zonnebeld
 Derkjeshoeve  Nijverdal
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KLASSE INDELING

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 ma-
chine sterke overeenkomsten moet vertonen met een zit-
maaier, anders gezegd de machine moet voor buitenstaan-
ders herkenbaar zijn als zitmaaier.

Elke rijder/machine heeft een eigen startnummer, dit num-
mer wordt door de rijder zelf gekozen (mits nog beschik-
baar). 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.. 

superstandaard

In de superstandaard klasse wordt er gereden met stan-
daard machines, welke voorzien moeten zijn van een stan-
daard zitmaaiermotor (elk type motor mag mits het een 
standaard zitmaaiermotor betreft). De motor en overbren-
ging mogen aangepast worden om zo een hogere topsnel-
heid 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 geklas-
seerde deelnemer uit de A klasse degradeert.

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 moge-
lijkheden, maar ook hier is een machinereglement onover-
komelijk. 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
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DE PEN
Bert-Jan Waalderink #18, deelnemer OK zitmaaierrace

Wat is je naam?   Bert-Jan Waalderink

Wat is je adres?   Vossenbosweg 3b

Wat is je geboortedatum?  01 oktober 1988

Wat is de kleur van je ogen?  Blauw

Wat is je kleur haar?   Bruin

Wat is je lievelingskleur?  Groen

Wat is je favoriete muziek?  AC/DC

Wat is je beroep?   Mede eigenaar Waalderink vof

Wat is je hobby?   Nou… euhh… tsja…… euhhhh……..    
        phoe…... Das een lastige… iets   
     met zitmaaierrace?

Hoeveel uur in de week   Pak em beet… uurtje of 2
ben je bezig met je hobby?                                   

Heb je een vriend(in)?  Jah 

Hou je echt van haar/hem?  Anders liep ik dr nie mee he              

Besteedt je meer tijd aan je  Nu nog aan mn vriendin….
vriend(in) of aan je zitmaaier? 
           
Wie/wat zie je het liefst op een dag? De zon

Hoe vaak knuffel jij op een dag? Met de zon??? Das warm hoor                                          

Hoe vaak heb je seks in de week?  Owww… er word in de week geteld….

Waar wordt jij het meest   Mn meid….
opgewonden van?    ( als ik wat anders zeg… vallen   
     er waarschijnlijk rake klappen…)

Ik geef de pen door aan: Rudi de Wilde
 



redactie
redactie@twentszitmaaierteam.nl

contact
website www.twentszitmaaierteam.nl
email info@twentszitmaaierteam.nl
twitter www.twitter.com/zitmaaierrace
facebook www.facebook.com/twentszitmaaierteam

copyright
twents zitmaaier team 2012

de zitmaaier is een uitgave van het Twents Zitmaaie Team, 
druk- en zetfouten voorbehouden
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