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DE VOORZITTER
Beste lezers;

Na allerlei voorbereidingen is het seizoen 2013 weer van 
start gegaan. Die voorbereiding maakt een deel van onze 
leden bewust mee, onder andere als lid van diverse com-
missies welke hun inzet tonen. Zo hebben we de algemene 
jaarvergadering gehad met diverse meningen. Dit is ook 
goed met zo veel leden en er zijn uiteindelijk unanieme be-
sluiten genomen.

De sponsor commissie is ook druk in de weer met het bin-
nenhalen van diverse sponsoren. Er zijn ook enkele leden 
die een inbreng hier in hebben. Toch verwachten we van alle 
leden dat zij een steentje bij dragen aan het voortbestaan 
van de vereniging. Neem bijvoorbeeld contact op met één 
van de mensen van de sponsor commissie en zorg dan even 
voor in bijdrage in welke vorm dan ook.

Nu dit prachtige boekje uit is zijn er alweer wedstrijden ge-
reden, waaronder de eerste OK wedstrijd in Marle waarvoor 
dank uitgaat naar de organisatie van dit evenement. Velen 
zijn alweer druk aan het sleutelen en repareren, na deze 
turbulente wedstrijd. Verder iedereen een sportief seizoen 
gewenst en denk nog even aan de sponsoren. Ja toch?

M.v.g. de voorzitter,

Dirk Jansen, voorzitter
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COMMISSIES
Binnen het Twents Zitmaaier Team zijn diverse commissies aangesteld 
met elk hun eigen taak binnen de vereniging. Om de verbinding tussen de 
commissies en het bestuur te houden is er bij elke commissie één of meer 
bestuurslid/leden betrokken. 

bezoek www.twentszitmaaierteam.nl voor contactgegevens. 
Bestuursleden zijn schuingedrukt weergegeven.

activiteiten commissie
activiteit@twentszitmaaierteam.nl 
Marlies Zonnebeld
Nico van Harten  
Ellen Hof  
Inge Jansen  
Mellanie Jansen  
Sharon Pas  
Sandra Poortman  
Henrik Rohaan  
Jarno Klein Zandvoort

clubblad commissie
redactie@twentszitmaaierteam.nl
Dirk Jansen 
Marcel Achteresch  
Ellen Hof  
Sharon Pas  
Adam Schooten

jeugd commissie
jeugd@twentszitmaaierteam.nl
Jan Reint Kreijkes
Marc vd Noort  
Wim Tempert  
Hilko de Wilde

rijdersraad
rijdersraad@twentszitmaaierteam.nl
Edwin Boom  
Nico van Harten  
Dennis Jansen  
Bert-Jan Waalderink

sponsor commissie
sponsor@twentszitmaaierteam.nl
Dirk Jansen 
Jan Reint Kreijkes 
Jan Nijkamp  
Wim Tempert  
Ruud Teunissen  
Emiel Weyemars

technische commissie
techniek@twentszitmaaierteam.nl
Dik Hofman
Dick Eshuis  
Dick Kleinjan  
Roy v.d. Willige

wedstrijd commissie
wedstrijd@twentszitmaaierteam.nl
Bertjan Bieleman 
Marlies Zonnebeld
Nico van Harten  
Haiko Gort  
Sander Nekkers
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KAMPIOENEN 2012
De kampioenen van het Overijssels kampioenschap 
zitmaaierrace 2012 zijn op 15 september 2012 gehuldigd tijdens 
de	finale	race	welke	door	het	Twents	Zitmaaier	Team	georgani-
seerd is. Ook konden hier de laatste punten voor het kampioen-
schap verdiend worden. 

Waar de B-klasse en de superstandaard klasse al voortijdig waren 
beslist was de strijd in de A-klasse nog niet gestreden. Uiteindelijk 
is Rick Schooten voor de eerste maal kampioen in de A-klasse 
geworden. Rorry van den Noort moest in 2011 nog genoegen 
nemen met een 2e plaats maar in 2012 is hij kampioen geworden 
in de B-klasse.

Naast de kampioenen in de special klasse hebben wij nu ook een 
kampioen in de superstandaard klasse. 

Patrick Kreijkes is de eerste kampioen in de superstandaard 
klasse geworden. Een klasse welke volop in ontwikkeling is en 
waarover op pagina 31 meer te lezen is.

kijk op pagina 13 voor de volledige einduitslag
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SPONSOREN BEDANKT!
SPONSOREN BEDANKT VOOR JULLIE BIJDRAGE!

Er zijn gelukkig veel mensen die onze sport/hobby een 
warm hart toedragen. Helaas zijn er ook sponsoren welke 
noodgedwongen moeten stoppen. Dit jaar hebben afscheid 
moeten nemen van 3 sponsoren, wij willen hun via deze 
weg	uiteraard	bedanken	voor	hun	financiële	steun.

Maar gelukkig hebben wij 15 nieuwe sponsoren gevonden 
alle verschillend van aard. Nieuwe milieumatten, een gro-
tere sponsor maar ook mensen met een kleine bijdrage zijn 
wij zeer erkentelijk.

Zonder deze belangrijke mensen/bedrijven kun je als ver-
eniging niet verder groeien.

GEACHTE SPONSOR namens de gehele vereniging vriende-
lijk dank en tot ziens op één van onze spectaculaire wed-
strijden. Zie pagina 15 voor de wedstrijdkalender of bezoek 
onze website voor de meest actuele gegevens. 

de sponsorcommissie,
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EINDUITSLAG
KLASSE A

rijder / team startnr. woonplaats punten
1 Rick Schooten 01 Notter 875
2. Bart Oosterveen 15 Rectum 745
3. Edwin Boom 09 Rijssen 680
4. Niek Mensing 103 Rijssen 630
5. Dennis Jansen 73 Rijssen 540
6. Sebastiaan Exterkate 02 Notter 465
7. Henrik Rohaan 53 Enter 310
8. team Mooi da t’kan 112 Vriezenveen 200
9. Nico van Harten 03 Hellendoorn 180
10. Bert-Jan Waalderink 18 Wierden 155

KLASSE B
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. Rorry v/d Noort 91 Zuna 1065
2. Wim Tempert 46 Rijssen 885
3. Marcel Achteresch 19 Rectum 770
4. John Eshuis 43 Nijverdal 720
5. Frank Pijffers 20 Enter 665
6. Team Greenbull 25 Wierden 575
7. Jarno Klein Zandvoort 58 Nijverdal 475
8. Arne Schooten 21 Notter 460
9. Hilko de Wilde 58 Enter 445
10. Team NZE 06 Rijssen 415
11. Edwin Velthuis 34 Nijverdal 280
12. Jon Hofman 92 Goor 230
13. Jan Herm Klein Legtenberg 5 Rijssen 220
14. Rudie Vrielink 69 Notter 180

Superstandaard
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. P. Kreijkes 46 Zuna 975
2. M. Tempert 99 Rijssen 800
3. J. Groot Baltink 18 Nijverdal 480
4. L. & S. Peeters 8 Rectum 50
5. R. de Wilde 33 Enter 40

Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2012
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WEDSTRIJDEN

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

De zitmaaierrace kalender is onderverdeeld in wedstrijden welke 
meetellen voor het Overijssels kampioenschap en demonstratie 
races. Bezoek onze website www.twentszitmaaierteam.nl voor de 
meest actuele gegevens omtrend de aankomende races en uitsla-
gen. 

WEDSTRIJDEN OVERIJSSELS KAMPIOENSCHAP 2013

evenement datum aanwezig

Marle * 29 maart 18:15

Wiene-Zeldam * 25 mei 16:30

Notter-Zuna * 21 juni 18:00

Rectum-Ypelo 28 juni 18:00

Willemsoord * 6 juli n.n.b.

Agrifair Wierden * 10 augustus 10:00

TZT	finalerace	* medio september n.n.b.

superstandaard wedstrijden zijn aangegeven met een *

DEMONSTRATIE RACES 2013

evenement datum aanvang

Daarle 13 april 10:30

Baflo 18 mei 14:00

Dijkerhoek 23 juni n.n.b.

Walterswald 27 juli n.n.b.

Stadskanaal n.n.b. onder voorbehoud

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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DEELNEMERS

Binnen het O.K. zitmaaierrace zijn de rijders onderver-
deeld 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.

Elke rijder/machine heeft een eigen startnummer, dit 
nummer wordt door de rijder zelf gekozen

Voor het seizoen 2013 is de B-klasse opgesplits in 2 vaste 
groepen dit i.v.m. het groeiende aantal deelnemers. Deze 
2 groepen zijn in de basis qua niveau gelijk en aan het 
einde van het seizoen 2013 zal zowel de kampioen uit de 
B1 als de kampioen in de B2 klasse promoveren naar de 
A-klasse.

KLASSE A
rijder / team startnr. woonplaats

1. Rick Schooten 01 Notter
2. Sebastiaan Exterkate 02 Notter
3. Nico van Harten 03 Hellendoorn
4. Edwin Boom 09 Rijssen
5. Bart Oosterveen 15 Rectum
6. Henrik Rohaan 53 Enter
7. Dennis Jansen 73 Rijssen

8. Niek Mensing 103 Rijssen
9. team Mooi da t’kan 112 Vriezenveen

KLASSE B1
rijder / team startnr. woonplaats

1. Bjorn Abbink 04 Hengelo
2. René Nijkamp 06 Rijssen
3. Edward Beunk 07 Notter
4. Adam Schooten 17 Notter
5. Arne Schooten 21 Notter
6. Marco Koers 25 Wierden
7. Danny & Kevin Westerink 36 Notter
8. John Eshuis 43 Nijverdal
9. Wim Tempert 46 Rijssen
10. Rudie Vrielink 69 Goor
11. Dirk Prins 77 Vroomshoop
12. Jon Hofman 92 Wierden

Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2013 KLASSE B2
rijder / team startnr. woonplaats

1. Jan Herm Klein Legtenberg 05 Rijssen
2. Bert-Jan Waalderink 

& John Kosse
18 Wierden

3. Marcel Achteresch 19 Rectum
4. Frank Pijffers 20 Enter
5. Roy Weustenenk 26 Wierden
6. Jan-Arne Pijffers 29 Rijssen
7. Bert Pijffers 33 Westerhaar
8. Mark Eshuis 34 Nijverdal
9. Hilko de Wilde 54 Enter
10. Jarno Klein Zandvoort 58 Nijverdal
11. Matthijs Tempert 99 Rijssen

Superstandaard
rijder / team startnr. woonplaats

1. Lisa en Rian Peeters 08 Rijssen
2. Jurgen Groot Baltink 16 Wierden
3. Julia Schooten 23 Notter
4. Daan Veneman 45 Wierden
5. Patrick Kreijkes 46 Wierden
6. Rudy de Wilde 55 Enter

Altijd al eens willen racen op een zitmaaier? 

Bij een aantal wedstrijden is mogelijk om op een zitmaaier van 
het Twents Zitmaaier Team mee racen tijdens een superstandaard 
wedstrijd.

Er zijn een aantal machines beschikbaar welke volledig klaar zijn 
gemaakt om te kunnen racen in de superstandaard klasse. De ma-
chines zijn aan het TZT beschikbaar gesteld door sponsoren waar 
we erg blij mee zijn! Naast de superstandaard zitmaaier wordt er 
ook gezorgd voor helmen en veiligheidshesjes.

Het is de bedoeling dat jeugd vanaf 12 jaar kosteloos kan deel-
nemen aan een zitmaaierrace en zo kennis kan maken met deze 
spannende tak van sport.

neem voor meer informatie contact op met jeugdcoördi-
nator Jan Reint Kreijkes.

janreint@twentszitmaaierteam.nl of mob. 06-51385229
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DE RACE AGRIFAIR
Henrik Rohaan, startnummer 54, A-klasse

Ik zal de traditie voortzetten… Er is mij 
gevraagd een stukje te schrijven over de 
race op de Agrifair 2012. Dus… Het lijkt 
mij een strak plan om deze rubriek in het 
vervolg niet “De Race...” te noemen maar 
“Er is mij gevraagd” (of iets dergelijks).

Maar goed, de race op de Agrifair. Dat is inmiddels meer dan een 
half jaar geleden dus dat kost even diep graven in mijn geheugen. 
De avond voor de tijd was het in elk geval woest feest in de tent 
met het duo Espada en Harten 10. Dan de race, ik had in de eerste 
manche voor de verandering een vrij goede start en zat voorin. 
De laatste paar rondes zat ik achter Rick die ik nog bijna voorbij 
kon komen omdat die een klein foutje maakte in de laatste ronde. 
Bijna… We raakten elkaar met de zijkant, hij een band lek, ik de 
as krom en ik was er dus nog niet voorbij. Gelukkig konden we 
beide door. Tweede dus, maar het beste resultaat van het jaar. In 
de tweede manche ben ik geloof ik vierde geworden en bij de start 
van de derde manche viel het apparaat uit en weigerde nog weer 
te starten. Jammer dan rammadan. 

Al met al had ik toch een mooi beetje punten gehaald op de 
Agrifair, net als eerder in Rectum-Ypelo en later op ons eigen 
evenement in Hellendoorn. Ik mocht daardoor dit jaar weer in de 
A-klasse  starten en dat was ook de doelstelling. Ik mag dus niet 
klagen voor het eerste jaar met een nieuwe machine, al zal ik dit 
jaar natuurlijk niet willen meedoen om alleen maar in de klasse te 
blijven. 

Dan wil ik nog even wat zeggen over de demo in Schuinesloot in 
september. Hilko en ik hebben er gereden met mentale ondersteu-
ning van Mark GeMu (dat was nodig ja...) Dit jaar moeten we er 
met veel meer heen want het evenement is super geregeld met 
camping  en een een topfeest ’s avonds ervoor (vandaar de men-
tale ondersteuning).

Henrik Rohaan
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WEDSTRIJDCOMMISSIE
Even voorstellen

Ik ben Sander Nekkers, 33 jaar en woon in Hellendoorn. Ben getrouwd met 
Kyra en heb twee zoontjes Denzel en Chaz.

Ik werk bij Volkerrail. Ik ben daar werkzaam als monteur wisselverwar-
ming. 

Ik ben bij TZT gekomen via Nico van Harten en Marlies Zonnebeld. Had 
voor 3 jaar terug eigenlijk nog nooit van zitmaaierraces gehoord, totdat ik 
bij Nico en Marlies in de straat kwam wonen. Zo ga je af en toe een keer 
mee kijken en zie je de grote TZT-familie. Een mooie hechte groep. Toen 
Marlies mij vroeg of ik mee wou helpen met de wedstrijden was de keus 
vlot gemaakt.
  
Ik wens jullie allen een sportief seizoen.

Sander Nekkers

Hallo allemaal.

Bij deze wil ik mij even voorstellen ik ben Haiko Gort 39 jaar getrouwd met 
Sabine en heb 2 kinderen Justin van 7 en Chander van 3
In het dagelijkse leven ben ik werkplaatschef bij Syntus openbaarvervoer 
in de werkplaats Zwolle.

Ik huur samen met Nico van Harten een schuur In Hellendoorn,
en heb hem geholpen met het bouwen van zijn machine,
die in eerste instantie niet bedoeld was als zitmaaier maar als buggy.
In het verleden ook een paar keer geraced maar ik was wat te enthousiast 
en ben 2 keer over de kop gegaan.

Sindsdien hou ik het maar bij sleutelen en kijken en nu hebben ze mij dus 
weten te strikken om te gaan helpen in de wedstrijdleiding.
Tot ziens bij de wedstrijden.
  
Groeten Haiko

nieuwe leden wedstrijdcommissie



27

de
 z

itm
aa

ie
r, 

se
iz

oe
ns

st
ar

t 
20

13

TZT FINALERACE
Wim Tempert, startnummer 46, B-klasse

Mij is gevraagd om een verslag te maken van de 
eindrace 2012 in Haarle. De dag begon al goed, de 
zon was er al vroeg bij en het beloofde een mooie 
nazomerdag te worden. Bij aankomst in Haarle lag 
de baan er gelikt bij. Het rennerskwartier was een 
beetje klein, de ruimte was helaas niet groter. Maar 
doordat de auto’s en de aanhangers op een andere 
plek konden worden gestald, was er een mooi 
rennerskwartier!

Na	dat	alle	rijders	een	voor	een	binnendruppelde	kon	het	officiele	gebeuren	
beginnen. De A-klasse opende de dag en aansluitend de B-klasse.
De eerste mache op een dag is altijd spannend is de baan goed of slecht? Mijn 
1e mache in de B-klasse was vanaf de 1e rij met een zeergoede start en als 1e 
de eerste bocht in, maar bij de tweede bocht was er een rode vlag door een 
machine die een koprol maakte vervolgens herstart.

De herstart was ook weer een zeergoede start en weer als 1e in de eerste bocht 
en dat is de hele mache zo gebleven dus de volle 75 punten gepakt.
De	tweede	mache	verliep	ook	zeer	goed	weer	als	eerste	over	de	finish	dus	weer	
75 punten. De derde mache was zeer spannend achteraan starten en als 4e de 
eerste bocht in na een leuke spannende strijd toch weer met wat geluk toch 
weer de kop weten te pakken dus 225 punten op 1 dag.

Het	was	de	laatste	officiele	race	van	het	seizoen	2012	maar	van	mij	de	beste	en	
de 1e dagzege en voor het team ook, Matthijs pakte ook zijn 1e dagzege in de 
superstandaard klasse wat ook een toprace was voor de jongens.

Ook was er voor het eerst een nieuwe race de dames-klasse wat zeer succesvol 
was en een vermaak voor het publiek het mooiste was dat sommige machines 
harder gingen dan de race daarvoor haha! 

Omdat het de eindrace was en het door TZT zelf georganiseerd was voor 
sponsoren, familie en kennisen was er de hele dag te eten en te drinken voor 
iedereen in de tent. Na de race was er de prijs uitreiking van de dagprijzen en 
aansluitent huldigingen aan de kampioenen 2012. Na dat de meeste de boel 
ingepakt en weer  op stal hadden gezet was er ’s avonds een feestavond in de 
tent met een heerlijk en super verzorgt buffet en drankjes met muziek en live 
commentaar van de dag speaker die regelmatig te horen was nou ja de hele 
avond hoe later hoe moeilijker het praten werd, iets met een dubbele tong ofzo?
 
Zo’n evenement kost meer tijd en organisatie dan de meeste mensen denken 
het was SUPER geregeld mijn dank nog voor alle vrijwilligers die dit mogelijk 
hebben gemaakt. Al met al was het een zeer geslaagde dag met veel spanning 
en plezier vooral dat laatste zo’n dag is zeker voor herhaling vatbaar! 

Ik hoop dit jaar samen met mijn zoon met z’n 2en in de B-klasse aan 
de start te staan. Helaas kwam de eerste race in Marle 3 dagen te 
vroeg. Matthijs was nog geen 16 jaar maar vanaf 01-04-13 gaan we 
samen knallen (team-T).

Bedankt allemaal voor het leuke jaar 2012 en tot volgend jaar.

Wim Tempert (nr. 46)
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DE JEUGD
Als oud-inwoner van Notter heb ik jaren geleden op de midzomerfeesten 
voor het eerst kennis gemaakt met de zitmaaierrace. Dit bestond in het 
begin uit standaard zitmaaiers waar de regionale jeugd mee kon doen met 
behendigheidswedstrijden en race in een paar verschillende klasses. 

Later zijn hieruit de specials ontstaan doordat de vaak regionale jeugd 
steeds verder ging met het aanpassen van motoren, frame e.d. Alles voor 
dat ene evenement in Notter. Meer wedstrijden waren er toen nog niet. En 
van een OK hadden we nog nooit gehoord. En ook nooit kunnen denken dat 
deze mooie sport zich zo zou ontwikkelen. Echter met de komst van vele 
wedstrijden voor de special klasse bleef het voor de jeugdrijders beperkt 
tot het midzomerfeest in Notter. Dit is natuurlijk erg jammer want in elke 
sport geldt: “wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.

Met ingang van 2012 hebben we dan ook kunnen regelen dat er tijd vrijge-
maakt werd voor de super standaard klasse op een aantal evenementen. 
Echter het clubje deelnemers bleef nog steeds klein en zodoende was er 
vaak te weinig baanvulling. Nu, een seizoen later merk je dat het zitmaai-
errace-virus zich onder een aantal jongens en meisjes heeft verspreid en 
hebben we al een aantal nieuwe rijders. Om dit nog verder uit te bouwen 
hebben wij het idee om een paar zogenaamde opstapdagen voor de jeugd 
te organiseren waar het niet alleen maar gaat om snelheid, maar ook om 
behendigheid e.d.

We zijn blij dat een aantal sponsoren machines beschikbaar stelt, zodat ook 
jongens en meisjes die zelf geen zitmaaier hebben ook eens mee kunnen 
doen. En we op die manier deze mooie hobby onder de aandacht kunnen 
brengen. Ook zijn de beschikbaar gestelde zitmaaiers aanwezig bij de wed-
strijden waar de superstandaards ook rijden. 

Voor verdere informatie:
Jan Reint Kreijkes tel. 06-51385229
jrkreijkes@hotmail.com

Of via de andere jeugdcommissie-leden Marc van de Noort, Hilco de Wilde 
of Wim Tempert.

Jan Reint Kreijkes, jeugdcoördinator

W
im

 T
em

pe
rt

M
o

b.
  0

6 
- 2

0 
41

 6
2 

12

B
ar

m
si

js
 5

, 7
46

3 
B

B
  R

ijs
se

n
  -

  T
el

. 0
54

8 
- 

52
 2

3 
08

E-
m

ai
l: 

 t
em

p
er

tm
o

n
ta

g
e@

co
n

ce
p

ts
.n

l

R
IJ

S
S

E
N



33

de
 z

itm
aa

ie
r, 

se
iz

oe
ns

st
ar

t 
20

13

DE RACE MARLE
RiLi Pink, startnummer 8, superstandaard klasse

RiLi Pink!

Vorig jaar kwamen Lisa en ik op het idee 
om mee te doen aan zitmaaierracen. We 
gaan al een paar jaar alleen kijken, maar 
wilden zien of het racen ook net zo leuk 
was. We gingen toen op zoek naar een 
zitmaaier en die hebben we 1 dag voor de 
race in Notter opgehaald. Lisa mocht toen 
in rijden, maar ver kwam ze niet. Er zat 
een heel groot gat in het motorblok. Einde 
seizoen 2012. 

Van de winter zijn we bezig geweest met onze machine, na een 
paar testritjes hebben we het voor elkaar gekregen om de machine 
aan de praat te krijgen, maar vonden hem alleen nog niet hele-
maal af en kwamen met het goede idee om hem roze te spuiten! 
Waar iedereen het natuurlijk mee eens was, alhoewel de techni-
sche commissie daar eerst anders over dacht.

Toen was het eindelijk zover. Vrijdag 29 maart was onze eerste 
race. Dit keer was het mijn beurt om te racen. Mijn doel was om in 
ieder geval de race uit te rijden en dat is gelukt! De eerste manche 
werd ik 4e, de tweede 3e en de laatste manche werd ik 2e! Uit-
eindelijk ben ik over alle manches 2e geworden. Onze allereerste 
beker is in the pocket! De volgende keer laten we ALLE jongens 
achter ons!

Groetjes, Rian
RiLi Pink

0572-363355
0548-623094NIJVERHEIDSWEG 6A 

OVERKAMPSWEG 18

0572-363355
0548-623094NIJVERHEIDSWEG 6A 

OVERKAMPSWEG 18



35

de
 z

itm
aa

ie
r, 

se
iz

oe
ns

st
ar

t 
20

13

INTERVIEW
Voor het interview van deze editie hebben wij Gerrit van de Riet gevraagd. 

Gerrit van de Riet is 47 jaar en komt uit Rijssen. Hij werk bij DPD in Rijssen 
en laad en lost daar containers. Buiten zijn beroep om is het druk met zijn 
hobby.	Hij	is	bekend	als	official	en	wordt	daarvoor	ook	veel	gevraagd.	De	
ene keer is het bij de rally, de andere keer is het om het verkeer te regelen 
bij een wielertour en de andere keer is het om te vlaggen bij de zitmaaier-
race.  

Hij is dus erg druk met z’n hobby.  Voor zo’n 10 jaar terug is hij benaderd 
om	als	official	bij	de	zitmaaierrace	te	komen.	Dit	was	in	Notter.	Sindsdien	
is	Gerrit	trouw	official	bij	de	zitmaaiers	gebleven.	Hoe	houd	hij	dat	dan	vol	
zou je denken? Nou wat Gerrit zo leuk vind aan de zitmaaiers is dat hij het 
heeft zien opgroeien als groep. Het is één grote familie zoals Gerrit het 
zegt. Er is respect voor elkaar en iedereen helpt elkaar voort. Op de baan 
is het één strijd , maar daarna is die strijd weer weg en is het een hechte 
groep. 

Daarnaast vindt hij het ook leuk dat naar de mening van Gerrit wordt ge-
vraagd en hij er dus bij betrokken wordt. Dit vind hij goed. Iedereen wordt 
bij de organisatie betrokken en iedereen mag zijn/haar mening uiten. 
Gerrit is ook erg bekend binnen de groep en als er dan iets is wordt er ook 
naar hem geluisterd. 

Voorbeeld: Er was een keer een coureur niet te zacht over de kop gevlogen  
met zijn machine. Volgens de EHBO en zijn moeder was het verstandig om 
niet weer mee te gaan doen. Ondanks deze adviezen wou de coureur toch 
door gaan. Tot Gerrit erbij gehaald werd. Die stapte op de coureur af en 
zei dat hij niet meer mocht rijden. Dit kwam duidelijk over waardoor de 
coureur zijn helm weglegde en voor de rest ging toekijken naar de races. ( 
Volgens Gerrit weet de persoon zelf wel over wie het gaat). Gerrit vind het 
dus geweldig om steeds  bij de zitmaaierrace te mogen zijn. 

We hopen dan ook nog vele jaren te mogen samenwerken met Gerrit en 
zijn crew.

Gerrit van de Riet, hoofd baanmarshal
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DE PEN
Rudi de Wilde #55, deelnemer OK zitmaaierrace

Wat is je naam?   Rudi de Wilde

Wat is je adres?   Bornerbroekseweg 3a, Enter

Wat is je geboortedatum?  12 mei 1998

Wat is de kleur van je ogen?  Blauw

Wat is je kleur haar?   donkerblond

Wat is je lievelingskleur?  blauw

Wat is je favoriete muziek?  piratenmuziek

Wat is je hobby?   zitmaaierrace, helpen op de boerderij  
     & voetbal

Wat vind jij zo leuk   Het racen tegen anderen en proberen 
aan zitmaaierracen?  sneller te zijn als de rest.

Ben je zelf ook een coureur,  Ik ben zelf rijder in de 
of wil je een zitmaaierrace   superstandaard klasse.
coureur worden?

Wie is op dit moment je  Ik heb geen favoriet, ik vind het
favoriete coureur?   mooi wanneer er echt gestreden moet  
     worden tussen de coureurs

Wat was de spannendste race tot De superstandaard race in 2010 in
nu toe?    Hellendoorn

Ik geef de pen door aan: Jan Herm Klein Legtenberg
 



redactie
redactie@twentszitmaaierteam.nl

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

copyright
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