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DE VOORZITTER

Herman Westerink, voorzitter
Hallo beste leden en sponsoren

Namens alle bestuursleden willen wij nogmaals alle kampioenen van
2016 feliciteren met het behalen van deze prestatie.
Ook willen wij alle sponsoren bedanken voor hun steun en vertrouwen
in onze vereniging.

Een vereniging kan alleen goed blijven als vrijwilligers zich daadwerkelijk belangeloos blijven inzetten immers we zijn er met elkaar en voor
elkaar.

Houtkachels
Gashaarden
Pelletkachels
Schouwen
Rookkanalen
Terrashaarden

Doldersum’s
Vikkerhoekweg 88
7555 PM Hengelo
Tel: 074-2912983
Fax: 074-2504655

www.doldersumvof.nl

Het is leuk als voorzitter om te zien dat de vereniging zo is gegroeid
met name op het technische vlak en het aantal rijdende leden. Op het
financiële vlak hebben we ook niks te klagen ondanks de verhoogde
kosten van o.a. de verzekering welke afgelopen jaren mede door een
aantal tragische ongevallen een kostbaar gebeuren is geworden. Maar
een verzekering is een must en wij doen er alles aan om die kosten
niet te hoeven doorberekenen aan onze deelnemers.
Mensen ga zo door met de ontwikkeling en het voortzetten van TZT.
Ik gun ieder een fijne toekomst en hou het plezier erin, wees en blijf
sportief. En als het een keer niet na je zin gaat ga dan niet meteen
dwarsliggen of mekkeren maar los het sportief op we zijn er allemaal
met het zelfde doel “er een mooie en sportieve sport van te maken”.
Ook wens ik de nieuwe voorzitter …..  een fijne tijd toe. Zelf blijf ik nog
wel hand en spandiensten doen zoals bijv. de sponsorcommissie de
tent en een keer lekker genieten langs de baan.
Mensen bedankt voor jullie vertouwen in ons team en in mij.
Groeten van de voorzitter
Herman Westerink
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Betrouwbare kwaliteit!

Langs deze weg wil ik mededelen dat ik na 3 drukke leuke jaren waar
veel is gedaan en gebeurd stop als voorzitter van het TZT. Na een
stroef begin 3 jaar geleden waar wij vele zaken hebben opgelost of
hebben geprobeerd op te lossen, kan ik zeggen dat we het aardig voor
elkaar hebben gekregen om de meeste neuzen de goede kant op te
krijgen (100% lukt nooit). Dit resultaat is te danken aan ons geweldige spontane team dat goed op één lijn ligt en er vele uren in heeft
gestoken. Niet alleen is het te danken aan alleen het bestuur maar ook
de vrijwilligers die zich wel belangeloos beschikbaar hebben gesteld in
tegenstelling voor de mensen die denken van “laat een ander het maar
doen ik betaal toch contributie,ik doe niks” Hoop dat deze mensen een
keer inzien dat als iedereen wat doet ze het een ander makelijker en
lichter maken.

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 meerdere
bestuurslid/leden betrokken.
Bezoek www.twentszitmaaierteam.nl voor contactgegevens.
Bestuursleden zijn schuingedrukt weergegeven.
Contactpersonen per commissie zijn dik gedrukt weergegeven

clubblad commissie
redactie@twentszitmaaierteam.nl
Marcel Achteresch
Lisa Peeters
Andrea ter Steege
Kevin Westerink
jeugd commissie
jeugd@twentszitmaaierteam.nl
Hilko de Wilde
Gertjan Hulsman
Danny Westerink
rijdersraad
rijdersraad@twentszitmaaierteam.nl
Hilko de Wilde
Marco Koers
Bart Schrooten
Danny Westerink
Kevin Westerink

Bertjan Bieleman
Gertjan Hulsman
Bart Oosterveen
Edgar Rohaan
Dick Vruggink
wedstrijd commissie
wedstrijd@twentszitmaaierteam.nl
Sandra Poortman
Alexander Schasfoort
Ramon van Coesant
Haiko Gort
Nico van Harten
Evert Vos
Marlies Zonnebeld
sponsor commissie
sponsor@twentszitmaaierteam.nl
Herman Westerink
Bertjan Bieleman

technische commissie
techniek@twentszitmaaierteam.nl
Roy v.d. Willige

Wil je één van bovenstaande commissies of het
bestuur versterken?? Graag!! Opgeven voor een
commissie kan bij het bestuur of tijdens de
ledenvergadering.
mail naar info@twentszitmaaierteam.nl
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activiteiten commissie
activiteit@twentszitmaaierteam.nl
Jarno Klein Zandvoort
Nico van Harten
Henrik Rohaan
Andrea ter Steege

TZT FINALERACE

Verslag van een zeer geslaagd evenement

Op zaterdag 3 September is in Enter de finalerace van het Overijssels Kampioenschap zitmaaierrace verreden. Voor de coureurs
de laatste mogelijkheid om punten te scoren voor het algemeen
klassement. Wie mag zich na een seizoen van 7 races kampioen
noemen? De beslissing moest in veel klasses nog in de laatste
wedstrijd vallen, dus van gezonde wedstrijdspanning was bij veel
deelnemers wel sprake! Dit met een enkele valse start tot gevolg.
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Het Twents Zitmaaier Team welke de finale race traditie getrouw
organiseert kijkt terug op een zeer geslaagd evenement. De zitmaaierraces zijn vlot en veilig verlopen en mede door het mooie
weer was de sfeer perfect! Het publiek was in grote getale aanwezig en heeft spectaculaire races gezien waarbij op de baan om de
laatste millimeter werd gestreden. Ook de kleinsten konden zich
uitstekend vermaken op het toepasselijke JCB shovel springkussen.

Loonbedrijf De Weer B.V.
Krooshoopsweg 3
7627 NA Bornerbroek
Tel. 074-3841689
email info@deweer.nl
Er staan altijd veel lokale deelnemers aan de start en door de
groeiende populariteit inmiddels ook deelnemers uit andere delen van het land tevens staan er dit jaar voor het
eerst ook Duitse deelnemers aan de start welke in hun
thuisland ook een zitmaaierrace kampioenschap hebben.
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vervolg finalerace
We willen de familie de
Wilde graag bedanken
voor het beschikbaar
stellen van de mooie
locatie aan de Bornerbroekseweg, Loonbedrijf J.B. ter Steege
voor het aanleggen
van de wedstrijdbaan
en uiteraard ook de
buurtbewoners. Met de
hulp van de vrijwilligers
en sponsoren is het
weer gelukt een mooi
en gratis toegankelijk
evenement neer te zetten.
De uitslagen van de finaleraces zijn als volgt:

Specialklasse B
1. Rick Alberts #30		
2. Danny Westerink #36 Notter
3. Jeroen Kolhoop #12		
Specialklasse C
1. Mark Venema #88		
2. Mark Kieneker #46		
3. Patrick Bults #39		

Geesteren
Hengevelde
Annen
Groningen
Wierden

Superklasse
1. Hilko de Wilde #54		
Enter
2. Stefan Spekreijse # 84 Wierden
3. Jarno Klein Zandvoort #58
Nijverdal
Super standaardklasse
1. Joran Vruggink #56		
2. Bram Hulsman #514		
3. Jelmer Hulsman #145 Notter
Damesklasse
1. Sandra Poortman #2		
2. Greta Raangs #44
3. Joyce Wilmink #11		

Notter
Hellendoorn

Zuna
Baflo
Ambt-Delden

de zitmaaier, kersteditie 2016

Specialklasse A
1. Arno Vruwink #11 		
Ambt-Delden
2. Nico van Harten #3 		
Hellendoorn
3. Marcel Achteresch #19 Wierden
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KAMPIOENEN 2016
De TZT finale race was het decor voor de ontknoping van het kampioenschap, het beloofde dan ook een zinderend slot van het seizoen te worden.
En een zinderend slot werd het! De mooie nazomerdag zorgde voor de perfecte omstandigheden en in alle klasses was er strijd en spanning tot aan
de vlag! Onderstaand de deelnemers welke zich een jaar lang Overijssels
kampioen zitmaaierace mogen noemen. Zie pagina 15 voor de volledige
einduitslag van het kampioenschap.

Dit zijn de kampioenen van 2016!

Klasse B
Rick Alberts
startnummer: 30
woonplaats: Geesteren

Klasse C
Mark Venema
startnummer: 88
woonplaats: Annen

superklasse
Hilko de Wilde
startnummer: 54
woonplaats: Enter

superstandaard klasse
Joran Vruggink
startnummer: 56
woonplaats: Rijssen
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Klasse A
Leon Cattier
startnummer: 14
woonplaats: Ambt Delden

13

EINDSTAND 2016

Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2016
SPECIALKLASSE A
1.

rijder / team
Leon Cattier

startnr.
14

woonplaats
Ambt-Delden

punten
1830

2.

Henrik Rohaan

53

Enter

1700

3.

Marcel Achteresch

19

Wierden

1665

4.

Nico van Harten

03

Hellendoorn

1500

5.

Marco Koers

25

Wierden

1410
1305

6.

Arno Vruwink

11

Ambt-Delden

7.

Roy Weustenenk

26

Wierden

1250

8.

Bart Schrooten

27

Wierden

1070

9.

Frank Pijffers

20

Enter

740

10.

Edwin Boom / Gerrit Eertink 09

Rijssen

dns

Dit seizoen degraderen Frank Pijffers en Edwin Boom vanuit de klasse-A
naar klasse-B, vanuit de klasse-B promoveren Rick Alberts en Danny Westerink naar de klasse-A.

1.

rijder / team
Rick Alberts

startnr.
30

woonplaats
Geesteren

punten
2095

2.

Danny Westerink

36

Notter

1800

3.

Jeroen Kolhoop

12

Hengevelde

1220

4.

Dirk Prins

77

Westerhaar

1125

5.

Mark Vos

16

Dalerpeel

970

6.

Ronald Prins

112

Vriezenveen

905

7.

Matthijs Tempert

99

Rijssen

730

8.

Rick Schooten

01

Den Ham

525

9.

Arne Schooten

21

Notter

520

10.

Sebastiaan Exterkate

2

Zuna

225

11.

Bert Jan Waalderink

18

Vriezenveen

160

12.

Kevin Westerink

37

13.

Jan Herm Klein Legtenberg 05

Notter

90

Rijssen

dns

Dit seizoen degradeert Jan Herm Klein Legtenberg vanuit de klasse-B naar
klasse-C, vanuit de klasse-C promoveren Mark Venema en Mark Kieneker
naar klasse-B. Kevin Westerink had in de loop van het seizoen 2016 al de
overstap gemaakt naar de superklasse en gaat dus ook niet naar de klasseC.

voor Specialklasse C, superklasse & superstandaard
klasse zie pagina 15
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SPECIALKLASSE B
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vervolg tussenstand
SPECIALKLASSE C
1.

rijder / team
Mark Venema

startnr.
88

woonplaats
Annen

punten
1965

2.

Mark Kieneker

46

Groningen

1760

3.

Klaas Venema

44

Hooghalen

1620

4.

Patrick Bults

39

Wierden

1320

5.

Benzjamin van den Berg

22

Notter

745

6.

Kevin Voortman

49

Rijssen

565

7.

Rudy Vrielink

69

Goor

550

8.

Robin Vos

32

Wierden

235

9.

Arjan Rutterkamp

93

Rijssen

210

10.

Cornald Tijhof

96

Wierden

170

11.

Patricia Schuurs

66

Marle

15
dns

12.

Jan Peter Oost

04

Wierden

13.

Bronger Oosterhoff

31

Baflo

dns

14.

Bas ter Steege

33

Enter

dns

15.

Daan Veneman

40

Wierden

dns

16.

Erwin Paalman

98

Rijssen

dns

startnr.
54

woonplaats
Enter

punten
2105

1.

rijder / team
Hilko de Wilde

2.

Stefan Spekreijse

84

Wierden

2040

3.

Dick Norg

91

Baflo

1735
1680

4.

Jarno Klein Zandvoort

58

Nijverdal

5.

Jeffrey Nijmeijer

38

Wierden

755

6.

Kevin Westerink

37

Notter

575

7.

Adam Schooten

17

Notter

dns

8.

Edgar Rohaan

52

Enter

dns

9.

Daniel Neijenhuis

64

Markelo

dns

startnr.
56

woonplaats
Rijssen

punten
2095

SUPERSTANDAARD
1.

rijder / team
Joran Vruggink

2.

Jelmer Hulsman

145

Notter

1995

3.

Patrick Nijland

15

Enter

1600

4.

Bram Hulsman

514

Hellendoorn

1450

5.

Nick Veneman

45

Wierden

1215

6.

Lisa en Rian Peeters

8

Rijssen

dns
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SUPERKLASSE
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DE VLAGSIGNALEN

vlagsignalen zeer belangrijk voor de baanveiligheid
Zoals iedere rijder weet zijn er diverse
regels om de wedstrijd zo veilig mogelijk te laten verlopen, Een groot deel
waar we tijdens de wedstrijd mee in
aanmerking komen zijn de vlagsignalen. Maar welke vlag is nou waar voor
bedoeld ??
Bij elke wedstrijd word er in de rijdersbriefing vooraf nog weer even duidelijk
gemaakt welke vlaggen er zijn en waar
ze voor dienen, dit doen we om iedereen scherp te houden voor gevaarlijke
situaties en duidelijkheid.
GROEN
We hebben een groene vlag, deze vlag
houdt in dat de baan veilig is en gereed
is.

ZWART WIT GEBLOKT
De alom bekende finishvlag, de laatste ronde is gereden als deze vlag valt
is de race voorbij en kan het gas van de krukas.
GEEL
De gele vlag gaat omhoog wanneer er een gevaarlijke situatie speelt, dus
hou dan voor een anders veiligheid maar ook die van jezelf in de gaten
wanneer deze vlag omhoog gaat. De bewegende gele vlag speelt er ook
een gevaarlijke situatie maar nu mag je niet meer inhalen totdat de vlag
weer verdwijnt.
ROOD
Bij de rode vlag moet je per direct stoppen want dan is de situatie te gevaarlijk om op dat moment door te gaan.
ZWART
En ja dan blijft er nog eentje over, dit is geen vlag maar dit is een bord.
Geen rijder die deze graag ziet met zijn startnummer erop. Dit bord is
zwart en wanneer deze omhoog gaat (bij start/finish) met jouw startnummer erop dan moet je de baan per direct verlaten want dan ben
je gediskwalificeerd.
Tot zover alle vlagsignalen het kan niet vaak genoeg gezegd
worden dus let goed op wat er binnen de baan gebeurt tijdens
jouw manche.
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ROOD WIT BLAUW
Wanneer je de rood wit blauwe vlag ziet let dan goed op want dit is de start
vlag, je wil natuurlijk als eerste de bocht in gaan.
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SPONSOR UITGELICHT

sponsor, Eurol BV uit Nijverdal

Wat doen jullie?
Wij beschermen duurzame investeringen zoals machines en voertuigen. Dat doen we door kwalitatief hoogwaardige smeermiddelen
te ontwikkelen en te produceren. Niet voor niets is onze slogan
‘quality is in our nature’.
Hoe zijn jullie in contact gekomen met de zitmaaierrace?
Via Nico van Harten, onze gewaardeerde medewerker van de Technische dienst.
Wat doen jullie voor de zitmaaierrace?
We sponsoren het twents zitmaaierteam met Eurol producten. En
we stellen met plezier onze locatie beschikbaar voor de keuring!
Wat doen jullie nog meer in de gemotoriseerde sport?
We zijn actief in verschillende disciplines zoals onder andere
motorrace, motorsport, autosport, rallysport, Dakar, WTCC en
tractorpulling. Verder zijn we sinds dit jaar hoofdsponsor van de
Eurol Hellendoorn Rally en ondersteunen onder andere Racing
Expo Leeuwarden en het TT Festival. Een greep uit lokale,
nationale en internationale coureurs en teams: Ernst
Dubbink, Scott Deroue, Mammoet Rallysport, Eurol Bandit, Dennis Kuipers, Abdo Feghali, Eurol Veka MAN Rally
Team, Van Loon Racing, Wevers Rallysport, Bernhard ten
Brinke, Riwald Dakar Team, Robert van Pelt, Jurgen van
den Goorbergh en de gebroeders Coronel.
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Wie zijn jullie?
We zijn Eurol BV uit Nijverdal, de enige Nederlandse onafhankelijke
producent van smeermiddelen en technische vloeistoffen en actief
in meer dan 75 landen.
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KAMPIOENSJAAR VAN...

Joran Vruggink, # 56

Hallo ik ben Joran Vruggink 14 jour oud en woon in Rijssen. Er werd mij
gevraagd of ik een stukje wou maken over mijn kampioensjaar. Ik rij met
een originele west wood, die we hebben verlaagt, voorzien hebben van
een nieuw hart, versnellingsbak en van v-snaar naar ketting waardoor we
lager konden met bouwen. We hebben de besturing helemaal verbouwd
met een ketting waardoor hij directer stuurt en waardoor je makkelijker
haaks kunt sturen. Verder hebben we de assen steviger gemaakt zodat
ze beter tegen het stoten kunnen. Ook hebben we op de helft van 2015
met behulp van Hilko het gas verbouwd, waardoor de maaier feller op gas
was en begin 2016 zijn er sterkere klepveren, tuimelaars en een kohler in
gekomen. Die waren sterker dan de originele van b&s

Bornerbroek
De wedstrijd na
Marle was Bornerbroek, wat opzich
wel goed verliep alleen wat problemen
met de V-snaar.
Aan het einde van
de wedstrijd was
deze op. Ondanks
dat toch een mooie
tweede plaats.

Toen we thuis kwamen, zijn we er snel achter gekomen dat een a-snaar
niet genoeg oppervlakte had op grip mee te pakken, waardoor die dus ook
weg brandde. We hebben er toen voor gekozen om er b-snaar op
te maken waardoor we meer grip hadden en hebben wat poelie
maten veranderd, waardoor hij harder trok en een iets lagere
topsnelheid heeft
voor het vervolg zie pagina 27
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Marle
Het jaar start met als eerste race Marle. Bij de rem test werd het al snel
duidelijk dat de baan erg nat was, dus niet veel risico’s nemen. We werden opgesteld bij de start. De start was vrij moeizaam, weinig grip door
de natte bodem en na een aantal rondes kwam het bordje met nog twee
rondes en toen kwam het bordje met 1 ronde en net voor de laatste bocht
loopt mijn versnellingsbak en het startrelais kapot. We zijn die wedstrijd
dus geëindigd met 5 punten totaal. Na de wedstrijd hebben we de versnellingsbak eronder weggehaald en los gemaakt. Toen bleek dat de vijfde
versnelling was vastgelopen. Door hulp van Bert Hulsman is het weer goed
gekomen en is de vijfde versnelling verwijderd en vervangen door een ring.
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vervolg pagina 25 kampioensjaar van Joran Vruggink
Wiene-zeldam
Wiene-zeldam was een wedstrijd die we zonder problemen zijn door gekomen. Alleen de andere bestuurders hadden kleine problemen waardoor de
laatste manche opnieuw moest. deze wedstrijd zijn we geëindigd als 1ste.
De maaier hebben we na de tijd gewassen en de schuur in gedaan om alles
na te kijken en toen moest hij wachten tot de volgende wedstrijd.

Rectum-ypelo
Deze wedstrijd verliep goed en de versnellingsbak heeft het goed gehouden. Er waren een paar problemen waardoor hij af en toe uit de versnelling ging. De eerste manche was heel erg nat dus deed ik het rustig aan en
op het laatste werd ingehaald door Jelmer Hulsman. Veel risico nemen en
dan met 5 punten eindigen is ook niet fijn. De tweede manche gingen we
er vol voor en toch als eerste geëindigd en derde manche ook waardoor ik
eerste ben geworden.
Notter-zuna
Deze wedstrijd ging heel erg goed, alleen de baan was heel zwaar voor
mens en machine. Door miscommunicatie moest de derde manche opnieuw, waar Bram Hulsman in de laatste ronde uitviel en ik eerste werd.
TZT-finalerace
De eind race waar het erom ging wie wordt er kampioen ging tussen Jelmer
Hulsman en mij. Degene die vooraan eindigde werd kampioen. De eerste
manche was de baan iets nat waardoor sturen wat moeizaam ging. De
tweede manche was de baan mooi opgedroogd en konden we er tegenaan met een mooi resultaat: als eerste gefinisht.  De derde manche in de
vooropstelling sloeg mijn zitmaaier af en wilde hij niet meer starten, dat
kwam door een loszittend contact en was gelukkig snel verholpen. We zijn
toen als eerste geëindigd.  In totaal ook eerste en het jaar afgesloten als
kampioen!
ik wil iedereen bedanken die hierin hebben meegeholpen en de rijders voor
het mooie jaar tot 2017!
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Kelvinstraat 2, 7575 AS Oldenzaal
Tel. (0541) 51 51 88 | www.vossebeld.cc

Markelo
Markelo had een baan waar een aantal stenen in zaten en heel erg droog
was, waardoor het haast te gevaarlijk was om te rijden. Toen werd de baan
gesproeid en was het al snel verholpen. De eerste twee manches verliepen
goed ik had alleen een probleem met de sloffe grond en de laatste manche
heb ik uitgereden. Toen ik van de baan af kwam begon mijn machine te
roken waardoor we erachter kwamen dat er vet op de uitlaat had gelekt
omdat de houder waar de ingaande as van de bak in zit was gescheurd en
al het vet er uit kwam. We moesten er toen in een week tijd een nieuwe
onderbak opzetten en dat is gelukt dankzij het harde werken van m’n vader. We kwamen toen vol spanning bij de volgende wedstrijd en omdat we
niet konden testen was het afwachten wat er ging gebeuren.
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DE JURYWAGEN

mensen van de wedstrijdleiding achter de schermen.

den denk hier dan aan veiligheid en verloop van de wedstrijd.
Hoe houden wij de stand bij ? Elk persoon/puntenteller heeft twee rijders
per manche waarvan hij/zij de positie bij houdt. Dit doen ze met behulp
van een kliksysteem, elke teller heeft dan twee druk knoppen die verbonden zijn met de computer. Wanneer 1 van de 2 rijders die de teller onder
zich heeft over start/finish komt dan drukt hij/zij op de knop. Aan het
einde van de manche staat dan in de computer aangegeven welke rijder
de meeste rondes heeft afgelegd. De eerste 3 worden scherp in de gaten
gehouden door wedstrijdleider welke de tellers aanstuurd. Na de manche word de data overgenomen in de uitslagentabel waarin de volledige
puntentelling van het kampioenschap wordt bijgehouden aan het einde van
de dag word dan alle einduitslagen uitgerekend en hieruit word de uitslag
bekend gemaakt tijdens de prijs uitreiking die aansluit op het einde van de
wedstrijddag.
Wist je dat de volledige uitslag van de wedstrijd dus ook de
resultaten per manche incl. het behaalde puntenaantal al snel na
de laatste manche opgehangen wordt op de wedstrijdaanhanger
van het Twents Zitmaaier Team?
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De mensen staan langs de baan te genieten van de races. Maar niet alleen de rijders zorgen op de wedstrijddag voor succes en spektakel. In de
jurywagen zitten meerdere mensen die de puntentelling bij houden, zorgen
voor het wedstrijdcommentaar en natuurlijk de mensen die overzicht hou-
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WIST JE DAT...??
psst.. Wist je dat..??
je de Greenbull bij elke geheime zender wel
een keer voorbij hoort komen?
Henrik Rohaan, Kevin Westerink, Hilko de
Wilde en Jeffrey Nijmeijer met een nieuwe
zitmaaier aan het bouwen zijn?
Patrick Nijland kan vliegen?

de damesklasse nu ook een officiële klasse
word?
We rijders nodig hebben in de superstandaard?
Mark Kieneker met de motor nog wel eens
een bochtje mist?
Jarno klein Zandvoort tegenwoordig als
sleepdienst bij beunt? Zelfs op de baan!
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Vrijwilligers heel belangrijk zijn voor het
voortbestaan van het Twents Zitmaaier
Team!?
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SPONSOREN BEDANKT!
Wij willen ook alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage zij maken onze sport mogelijk!

De sponsoren denken aan ons denken
jullie dan aan onze sponsoren!??

Bedrijvenpark Twente 149
7602 KE Almelo

ning.indd 1

19-12-2011 10:37:54

de zitmaaier, kersteditie 2016

T 0546 - 58 20 39 info@deweus.nl
F 0546 - 58 20 43 www.deweus.nl
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RIJDER AAN HET WOORD

Henrik Rohaan, # 53

Hallo, mijn naam is Henrik Rohaan en mij is gevraagd om een
stukje te schrijven voor in het
clubblad.
Ik ben 26 jaar oud en woon samen met mijn 2 broers Joran en
Edgar bij mijn ouders in Enter.
Ook heb ik nog een vriendin Andrea die ook op de zitmaaier rijdt
in de damesklasse.

Ik ben in 2010 begonnen met zitmaaierrace. Samen met
Hilko heb ik toen een zitmaaier gebouwd en reden we om
de beurt een race. We noemden ons team RDW wat het
nu nog steeds is. Twee jaar later ben ik zelf een zitmaaier
gaan bouwen en hier rij ik nu nog steeds mee in de Aklasse.
Ook ga ik regelmatig met Hilko mee naar Duitsland als hij daar een race
voor het ERWM rijdt. Meestal is dat een dag met feest en overnachting wat
erg gezellig is. Voor meer informatie over Team RDW kijk dan eens op onze
facebookpagina of op onze website. www.facebook.com/teamrdw of
www.teamrdw.nl
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Op het moment ben ik werkzaam
bij de Weus metaal in Almelo.
We maken vooral transportbanden voor vleesbedrijven en allerlei ander werk vooral in RVS. Ook zit ik
soms achter de computer te tekenen.
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Zwijnenberg
wierden

JAARVERSLAG

Door de rijdersraad

Seizoen 2016! Wat een jaar! We begonnen vroeg in het jaar en met een
lange pauze middenin het seizoen. Mede door 1 afgelaste wedstrijd. Een
jaar waarin oude kampioenen hun plekje wilden behouden en de anderen
aasden op de podiumplekken. Dit jaar zijn de keuringsdata van te voren
vastgesteld wat betekende dat we 4 keer konden keuren in dit seizoen.
De eerste keuring op 5 maart was bij Ten Brinke in Rijssen, waar bijna alle
rijders aanwezig waren met hun oude of nieuwe machine. De klassen waren goed gevuld wat een spannend seizoen beloofde. Iets wat al bleek bij
de eerste wedstrijd in Marle. Een zware wedstrijd met verrassende
winnaars. Omgaan met de zware natte grond viel niet iedereen mee.
Daar hadden we in Bornerbroek en Wiene Zeldam geen last van. Mooie
droge grasbanen een kleine in Bornerbroek en een lange grote op het
Zeldam, beide een mooi evenement. In Markelo hadden we een zandbaan.
Beter gezegd een kleibaan, 2 lange halen met 2 linkse bochten. Een simpele maar erg snelle baan door de kleigrond.

Van het 10 jarig jubileum in Ypelo naar Notter-Zuna, waar we wederom een
mooie baan hadden. Deze keer droog met blokkenafscheiding. Iets waar
toch altijd weer iemand niet omheen kan sturen. Voor velen de ”thuiswedstrijd” en dus ook de belangrijkste van het seizoen.
Vervolgens zouden we dan naar Esbrook, helaas is die wedstrijd afgelast
en hadden we een lange pauze tot aan onze eigen finalerace in Enter. Een
technische baan met een scherpe chicane voor het rechte stuk waardoor
hoge snelheden moeilijk te halen waren. Een volle dag met maarliefst 7
klassen aan de start! Inclusief de Baflo en Dames klasse. Deze race was
voor veel rijders dé race om hun podiumplek in het kampioenschap veilig te
stellen, het ging hart om hart tot aan de afterrace-party in de Team-RDW
werkplaats.
Wij als Rijdersraad horen veel van de rijders, en willen jullie meningen en
ideeën meenemen om de wedstrijden, wedstrijdbanen, en reglementen te
verbeteren. Het afgelopen seizoen is beter verlopen dan vorig jaar, en we
hopen dit volgend jaar weer te bereiken. Ook wij rouleren in de rijdersraad
dus wil je hier aan mee helpen, meld je!
Verder hopen we dat iedereen volgend jaar weer fris en fruitig
met prachtige machines aan de start verschijnt voor een sportief
2017.
Gas Hoal’n
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Deze kleigrond moesten we weer inleveren voor een spekgladde baan in
Ypelo. De wedstrijd waar op grasbanden moest worden gereden ging glibberend van start. Een lange technische baan met een mooi recht stuk. De
meeste rijders moesten zich inhouden om een donut of een aanvaring met
een greppel te voorkomen. Ook onze Duitse buren hebben hier hun driftkunsten laten zien.
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GAS OP DIE KRUKAS

Kevin Westerink, deelnemer superklasse

Wie ben je?
Mijn naam is Kevin Westerink en ben 20jaar. Ik woon nog lekker thuis in het mooie
Notter. Mijn school heb ik voor een jaar geleden afgerond en nu ben ik full time werkzaam als bouwer/lasser bij Staalbouw Boom te Wierden.
Hoe lang ben je al bij TZT?
Als ik terug reken wordt aankomend seizoen mijn zesde jaar bij het TZT, waarvan ik 1
seizoen niet heb mee gereden in het klassement.
In welke klasse rijd je en wat vind je van deze klasse?
In de afgelopen jaren heb ik me in meerdere klasses laten zien. Het begon bij een
special (machine met beugel) en vervolgens ben ik gaan rijden in de superklasse (
machine zonder rolbeugel). Toen weer een jaar met een special en nu afgelopen seizoen ben ik halverwege overgestapt naar de superklasse omdat het toch weer begon
te kriebelen. Op een NK (superklasse) machine heb ik zowel tijdens het rijden maar
ook met bouwen en onderhoud meer plezier. Persoonlijk vind ik deze het mooiste
omdat iedereen op dezelfde banden profielen rijd en de machine nog sprekend lijkt op
een gazonmaaier. Hierdoor krijg je een duidelijk beeld bij de benaming van de sport.

Wat is belangrijker winnen of meedoen?
Winnen natuurlijk ! Nee gekheid, meedoen vind ik vele malen belangrijker dan winnen. Zolang het sportief en leuk blijft natuurlijk.
Waar zie je jezelf over vijf jaar in het TZT?
Ik denk niet dat ik over vijf jaar nog fanatiek rond cross, maar als het allemaal kan
dan doe ik dat natuurlijk graag
Wat vond je de leukste wedstrijd van het afgelopen seizoen? ( waarom?)
De leukste/mooiste wedstrijd was voor mij in Rectum-Ypelo. Ondanks de paar sputters was alles deze dag super geregeld. Nieuwe verse grond geen oude sporen, een
mooie baan. Door de verplichte banden keuze bleef de baanconditie goed en heb ik
alle manches heerlijk kunnen rijden.
De eindrace is gereden, wat vond je ervan dit jaar?
De eindrace was afgelopen seizoen bij familie de Wilde int Enterrr. Zelf heb ik deze
dag problemen gehad met de motor, maar ondanks de problemen heb ik een goeie 1e
en 2e manche gereden. De baan was zeker heel mooi, bochtje hier bochtje daar en
veel inhaal mogelijkheden.
Wat vind je zo leuk aan het meedoen met de zitmaaierraces?
De gezelligheid buiten de baan vind ik super. Elkaar helpen terwijl we concurrenten
zijn, dit vind ik echt geweldig en ik hoop dat ik nog lang kan genieten van deze sfeer
en behulpzaamheid onder elkaar.
Wat is jouw motto?
Mijn motto ?
Rijd je eigen wedstrijd, geniet maar hou het sportief.
Tot volgend jaar!
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Vertel eens iets over je machine?
De machine waar ik nu mee rijd is dus een superklasse machine. Als motor gebruik
ik een ktm 525 sx. Mijn frame bestaat uit buis materiaal en aluminium en kunststof
delen, hierdoor is de machine licht en door de ktm 525 heb ik veel koppel. De kleur
heeft voor mij geen speciale betekenis want zoals velen weten veranderd de kleur nog
wel is bij mijn machine en waarom? Gewoon omdat het kan!
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