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VOORWOORD

Jarno Klein Zandvoort, voorzitter
Hallo beste leden en sponsoren

Als eerst wil ik namens het bestuur alle kampioenen van 2017 hartelijk
feliciteren met deze mooie prestatie!
Zeker Moeten we de sponsoren ook niet vergeten te bedanken... Sponsoren BEDANKT!!!
Namens hun steun en vertrouwen kunnen wij de contributie laag houden.
Het race jaar is al weer voorbij en we hebben zeker weer mooie races
gezien en mee gemaakt.
Het was sportief gezien ook een heel mooi jaar onder de rijders. Super
gedaan Mensen!
De machines staan weer op stal en worden weer zo onderhanden genomen dat ze voor het nieuwe seizoen er weer top bijstaan.
Ook de vrijwilligers zijn kampioenen!! Zonder deze mensen op of naast de
baan kunnen we het racen wel vergeten. Jullie tijd en inzet is onbetaalbaar!

Kom je ook op de ledenvergadering 26 januari 2018
Rest mij nog alle leden en sponsoren fijne feestdagen te wensen en een
super sportief en gezond 2018 toe!

Met sportieve groet
Jarno Klein Zandvoort #58
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Daarom hopen wij als bestuur dat we nog een aantal mensen mogen verwelkomen als vrijwilliger.
Meld je aan!

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
Benzjamin van den Berg
rijdersraad
rijdersraad@twentszitmaaierteam.nl
Hilko de Wilde
Marco Koers
Patrick Bults

Danny Westerink
Kevin Westerink
technische commissie
techniek@twentszitmaaierteam.nl
Bert Hulsman
Bertjan Bieleman
Gertjan Hulsman
Roy v.d. Willige
Edgar Rohaan
Dick Vruggink
wedstrijd commissie
wedstrijd@twentszitmaaierteam.nl
Sandra Poortman
Ramon van Coesant
Alexander Schasfoort
Haiko Gort
Nico van Harten
Gerrit van de Riet
Julia Schooten
Gitte Vruggink
Evert Vos
Marlies Zonnebeld
sponsor commissie
sponsor@twentszitmaaierteam.nl

Herman Westerink
Jeroen Kolhoop
Arno Vruwink
Leon Cattier

Wil je één van bovenstaande commissies komen
versterken?? Graag!! Opgeven voor een
commissie kan bij het bestuur of tijdens de
ledenvergadering.

7

de zitmaaier, finalerace 2017

finalerace commissie
Andrea ter Steege
Nico van Harten
Bram Hulsman
Bert Hulsman
Jelmer Hulsman
Herman Westerink
Marco Koers
Cornald Tijhof
Henrik Rohaan
Mark Vos
Jeﬀrey Nijmeijer
Kevin Westerink
Danny Westerink

VERSLAG FINALE RACE

Finale race 2017

Op zaterdag 9 September werd in het weiland van de fam. de Wilde
gelegen aan de Bornerbroekseweg te Enter, de Rekos Finalerace van het
Overijssels kampioenschap zitmaaierrace verreden. Traditie getrouw wordt
de laatste race van het kampioenschap georganiseerd door het Twents
Zitmaaier Team (later TZT). Het Overijssels kampioenschap zitmaaierrace
wordt tevens door het TZT gecoördineerd, de races worden op evenementen in de provincie Overijssels verreden, dit seizoen stonden er 6 evenementen op het programma. Te weten; Marle; Wiene-Zeldam; Bornerbroek;
Notter-Zuna; Rectum-Ypelo en als afsluiter de Rekos finalerace in Enter.

Het in grote getale toegestroomde publiek kon onder ideale omstandigheden de sensationele races aanschouwen. Op de baan werd met de pk’s gesmeten de meeste zitmaaiers zijn dan ook uitgerust met wegracemotoren
met een vermogen van 100+ pk. De aarden wal welke voor de veiligheid
van het publiek om de baan is gelegd wordt zorgt ervoor dat de machines
bij een stuurfout binnen de baan blijven. Op de baan van ca. 350m halen
de zitmaaiers snelheden van zo’n 80 km/h.
Voorafgaand aan de finalerace lag het kampioenschap nog in meerdere
klasses open wat garant stond voor spectaculaire races, want wie mag zich
na afloop Overijssels kampioen noemen!? Hoewel de deelnemers uit de
hele regio en daarbuiten komen, waren het tijdens de finalerace voornamelijk de locale favorieten welke zegevierden. Onderstaand een overzicht van
de winnaars van de race per klasse.

Houtkachels
Gashaarden
Pelletkachels
Schouwen
Rookkanalen
Terrashaarden

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

www.doldersumvof.nl

Specialklasse A; Henrik Rohaan Enter
Specialklasse B; Rick Schooten Wierden
Specialklasse C; Robin Vos Wierden
Superklasse; Hilko de Wilde Enter
Super standaardklasse; Patrick Nijland Enter
Damesklasse; Julia Schooten Notter
Meer informatie over zitmaaierracen op
www.twentszitmaaierteam.nl
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Betrouwbare kwaliteit!

De weersomstandigheden waren in de aanloop van het evenement niet
ideaal. Maar vlak voor de strijd losbarste brak ook het zonnetje door! Het
mooie weer hield aan tot op het moment dat de slotact van de dag zou
starten namelijk de damesklasse. De overvloedige regenval veranderde de
eerst zo mooie droge baan in een modderpoel. Maar de dames lieten zich
er niet weerhouden door het bijkomende modderbad en gingen vol overgave voor de laatste keer de strijd aan.

SPONSOR UITGELICHT

sponsor, TEN BRINKE

Wie zijn jullie?
Wij zijn Ten Brinke uit Rijssen. Verspreid over 2 vestigingen in Rijssen. We
hebben een vestiging voor het recycling, verwerken van afval en tevens
een grondbank. Op onze tweede vestiging zit ons kantoor samen met de
grondwerk en transport tak.
Ten Brinke biedt met zijn jarenlange ervaring en een modern en geavanceerd breed wagen- en machinepark een totaaloplossing voor grond-, weg, en waterbouw, afval, beton-, puin- en asfaltrecycling, en op- en overslag.
Ten Brinke streeft ernaar om haar activiteiten uit te voeren op een economisch rendabele, maatschappelijk verantwoorde en milieubewuste
wijze, waarmee ten Brinke wil bereiken dat zij voldoet aan specificaties en
gerechtvaardigde verwachtingen van opdrachtgevers en door de wetgever
gestelde eisen binnen de randvoorwaarden van techniek,
budget en levertijd.
Tot de opdrachtgevers behoren zowel de diverse overheden als bedrijven,
instellingen, aannemers, projectontwikkelaars en particulieren.
Het werkgebied bevindt zich voornamelijk binnen een straal van 60 kilometer rondom Rijssen. Maar uiteraard volgt ten Brinke de behoeften van haar
klanten door heel Nederland.

Wat doen jullie voor de zitmaaierrace?
Wij sponseren doormiddel van een gift. Vanuit mijn passie voor snelle
voertuigen al dus Henk ten Brinke. En hopen hier mee de club te kunnen
steunen en deze passie voor deze sport te kunnen behouden.
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Hoe zijn jullie in contact gekomen met de zitmaaierrace?
Via Dick Vruggink onze gewaardeerde kraanmachinist uit de grondwerken.
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EINDSTAND 2017
SPECIALKLASSE A
1.

rijder / team
H. Rohaan/E. Rohaan

startnr.
53

woonplaats
Enter

punten
1535

2.

R. Alberts

30

Geesteren

1415

3.

M. Koers

25

Wierden

1405

4.

M. Achteresch

19

Wierden

1305

5.

A. Vruwink / J. Wilmink

11

Ambt-delden

1280

6.

D. Westerink

36

Notter

1220

7.

R. Weustenenk

26

Wierden

980

8.

B. Schrooten

27

Wierden

755

9.

N. van Harten

3

Hellendoorn

615

10.

L. Cattier / H. Haverkate

14

Ambt-delden

565

SPECIALKLASSE B
1.

rijder / team
M.Kieneker

startnr.
46

woonplaats
Groningen

punten
1650

2.

J.Kolhoop

12

Hengelvelde

1300

3.

D.Prins

77

Vroomshoop

1080

4.

M. Vos / E. Vos

16

Dalerpeel

960

5.

S. Extercate/S. Poortman

2

Zuna

860

6.

M. Tempert

99

Rijssen

790

7.

M. Venema

88

Annen

690

8.

F. Pijﬀers

20

Enter

665

9.

R. Schooten

1

Wierden

490

10.

R. Prins

112

Vriezenveen

450

11.

B.J. Waalderink

18

Wierden

400

12.

E. Boom

9

Rijssen

0

rijder / team
S.Deen

startnr.
55

woonplaats
Zuidlaarderveen

punten
1680

2.

R.Vos

32

Wierden

1230

3.

K. Venema

44

Hooghalen

835

4.

D. Veldman / K. Snijders

222

Goor

5.

T. Blekkenhorst

85

6.

P. Bults

39

Wierden

7.

A. Schooten

17

Notter

280

8.

H. Baan

8

Rijssen

180

9.

R. Korthuis

4

10.

L. Jansen of Lorkeers

29

11.

C. Tijhof

96

Wierden

25

12.

A. Rutterkamp

93

Rijssen

5

SPECIALKLASSE C
1.

805
490
330

105
85
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Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2017
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vervolg eindstand

SUPERKLASSE
1.

rijder / team
H. de Wilde / R. de Wilde

startnr.
54

woonplaats
Enter

punten
1700

2.

S. Spekreijse / R. Spekreijse

84

Ypelo

1515

3.

D. Norg

91

Baflo

1500

4.

C. Kaiser

666

Herne (DE)

1035

5.

M. Engemann

333

Herne (DE)

990

6.

K. Westerink

37

Notter

950

7.

J. Klein Zandvoort

58

Nijverdal

925

8.

I. Otte

555

Castorp Rauxel (DE)

915

9.

R. Smeijers

10

Zuna

560

10.

A. Schooten

21

Notter

380

11.

J. Schuttebeld

24

Bornebroek

95

12.

B. Hulsman / G. Hulsman

514

Hellendoorn

50

SUPERSTANDAARD
rijder / team
P. Nijland

startnr.
15

woonplaats
Enter

2.

3.
4.

5.

punten
1550

J. Vruggink

56

Rijssen

1460

M. Nijland / R. Nijland

72

Enter

1395

J. Hulsman

145

Notter

1125

B. Hulsman / G. Hulsman

514

Hellendoorn

360

startnr.
*

woonplaats
Enter

punten
550

DAMESKLASSE

1.

rijder / team
A. ter Steege

2.

J. Schooten

*

Notter

460

3.

G. Vruggink

*

Rijssen

225

4.

S. Poortman

*

Zuna

125

5.

J. Wilmink

*

Borne

125

6.

L. Peeters

*

Rijssen

5
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1.
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RIJDER AAN HET WOORD

Raymond Nijland #72 Superstandaard klasse
Hallo mijn naam is Raymond Nijland.

Ik ben 12 jaar oud en woon in Enter, samen met mij ouders en
broer Patrick en zusje Anouk.
Mijn hobby’s zijn: Zitmaaierracen, motor crossen en voetbal.
De school waar ik naar toe ga is Reggesteyn in Rijssen waar ik de
richting Havo volg. Dit jaar is mijn eerste jaar op deze school.
Afgelopen jaar ben ik begonnen met zitmaaierracen, omdat ik in
juni 12 ben geworden heb ik het eerste seizoen in teamverband
gereden met mijn vader.
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Ik ben ook gaan zitmaaierracen omdat mijn broer hier ook al
aan mee deed. Mijn vader was veel voor Patrick bezig en ik wilde
samen met hem ook iets maken. We zijn daarna ook maar een
verbeterde versie gaan maken welke heel mooi is geworden.
De kleuren van Dick Norg zijn zitmaaier vond ik mooi en wilde ook
dezelfde kleuren. Dick heeft stickers aan mij gegeven en mij ook
gesponsord.

17

vervolg rijder aan het woord; Raymond Nijland

Dit jaar ben ik derde geworden doordat er helaas veel rijders in
onze klasse zijn gestopt of uitgevallen. Ik hoop dat er volgend seizoen meer deelname is zodat de wedstrijden spannender worden.
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Samen met mijn broer Patrick hebben we racingteam Nijland opgericht. Je kunt ons volgen op: Facebook, Youtube en Instagram.
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Huldeging

Seizoen 2017

JAARVERSLAG
door Hilko de Wilde (Rijdersraad)
Een jaarverslag over seizoen 2017, daar kunnen we wel een boek over
schrijven! Wij als Rijdersraad kunnen terug kijken op een prachtig seizoen!
Het jaar waar weer nieuwe talenten naar voren zijn gekomen en de oude
zich weer moesten bewijzen. En het jaar waar we steeds meer hebben
gezien dat rijders aan elkaar gewaagd raken. Door te promoveren en degraderen blijft het niveau onderling bijna gelijk. Iets wat nu goed zichtbaar
wordt na zo’n 7 raceseizoenen voor het Overijssels kampioenschap.

Op 10 mei werd nog een extra keuring ingelast om de laatkomers hun
machine nog te laten keuren. Deze mochten aan de start verschijnen bij
het Zomerfeest Wiene-Zeldam waar we al jaren een mooie wedstijd rijden.
Een spannende wedstrijd met een nieuwe baan lay-out. Stuivend en later
glibberend. Sommige rijders konden daar moeilijk aan wennen en zorgden
voor een aantal salto’s die gelukkig goed zijn afgelopen. Daarna mochten
we het gras kapot rijden in Bornerbroek bij de Pinksterfeesten. Een mooi
evenement met een kleine baan. Maar wel een technische baan die vooral
in de damesklasse voor spektakel zorgde!
In Notter waren we ook weer welkom op het Zomerfeest Notter-Zuna. De
baan lag er net als ieder jaar goed bij. Het publiek stond weer in rijen lans
de kant voor de vele rijders die hier begonnen zijn met racen. Een andere
wedstrijd die ook al voor het elfde jaar georganiseerd werd is de race in
Rectum-Ypelo. Waar we weer op de oorspronkelijke baan van het oude begin mochten rijden. De enige wedstrijd op grasbanden, waardoor de baan
erg mooi bleef en er soms verassende winnaars naar voren kwamen.
Tussen de races door zijn er ook nog vele demo’s en losse wedstrijden
gereden. Wedstrijden die niet door het TZT zijn georganiseerd maar wel bij
vele rijders in de smaak vielen. Zoals bij de Agrifair, Holterhoek, Baflo(Gr),
Rossum, Hexel on Wheels, Pk-Weekend, Rommelcross, Stoppelcross. Hopelijk zijn we hier volgend jaar weer welkom voor een demo of een echte TZT
wedstrijd.
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Dit jaar hebben we de grote machine keuring gehad bij Eurol. Een van onze
sponsoren die ons hun hal en buiten terrein beschikbaar stelde. Nadat de
machines in de stralende zon gekeurd waren, mochten we starten bij het
paasweekend in Marle 14 april. Een mooie wedstrijd met een redelijk droge
zandbaan. Vooral de nieuwe coureurs, of nieuwe machines moesten wennen aan de hoge snelheden op deze baan en het schemerlicht in de laatste
manche.
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VERVOLG

Vervolg (Jaarverslag)

Dan hebben we als laatste op 9 September onze eigen Rekos finale race
gereden. De race was net als vorig jaar aan de Bornerbroekseweg in Enter
maar deze keer met een andere baan. Een baan die goed in de smaak viel
bij veel rijders. Met een lange doordraaibocht voor bijzondere inhaal momenten. Na het vele water voor de race hadden we op de dag zelf prachtig
weer, tot dat de dames om 17 wilden rijden. Zij hebben nog een nat pak
behaald op de toen totaal verregende baan. Op een ongelukje na is deze
wedstrijd prachtig verlopen, mede mogelijk gemaakt door de inzet van
onze TZT vrijwilligers.
Wil je als rijder een goed georganiseerde wedstrijd met een mooie baan?
Meld je dan aan bij de Rijdersraad voor seizoen 2018.

www.wittesmid.nl

Bedankt voor dit seizoen en tot volgend jaar! Gas Hoal’n!
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Kelvinstraat 2, 7575 AS Oldenzaal
Tel. (0541) 51 51 88 | www.vossebeld.cc
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BAFLO
Succesvolle doorstart van de zitmaaierraces Baflo

Om 13.00 uur zijn we gestart met de wedstrijden en na een vochtig begin werd de
baan in de loop van de middag steeds droger met een mooi zonnetje erbij.
Er werd gereden in drie klassen n.l. Standaard, Special en Super klasse. Er was
een internationaal gezelschap aanwezig met rijders van ZTB Baflo, uit de omgeving
Winsum, Loppersum, Uithuizen, Twente en uit Duitsland. Na drie manches werd de
eindscore opgemaakt om te bepalen wie in de finale mochten rijden. De
organisatie kan terugkijken op een geslaagde dag die smaakt naar meer.
Volgend jaar zal zeker weer de organisatie opgepakt worden door de
nieuwe stichting.
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Dit jaar met een andere organisatie, Stichting Zitmaaierraces ’t Hogeland-Baflo, afgekort ZHB.
Na een aantal succesvolle jaren georganiseerd te zijn door St. Graspop, gaf deze
stichting aan dat het een te zware belasting werd voor alle vrijwilligers.
Met een enthousiaste initiatiefgroep onder leiding van Dick Norg is er een nieuwe
stichting (ZHB) opgericht, met als doel: het organiseren van zitmaaierraces. Voornamelijk in Baflo eind mei, begin juni; misschien later ook elders.
We zijn in december gestart met de eerste voorbereidingen en hebben een heel
traject afgelegd van vergaderingen, vergunningen aanvragen, vrijwilligers bij elkaar
krijgen, sponsoren zoeken. Alles is heel voorspoedig verlopen. Grote dank zijn we
verschuldigd aan alle vrijwilligers, de hulpdiensten, leveranciers van hulpmiddelen
(Horeca, afzettingen en andere baanonderdelen), het Twents zitmaaierteam, Graspop,
sponsoren en gemeente Winsum, waarzonder dit evenement niet mogelijk was geweest.
In de week voor de races leek het weer roet in het eten te gooien. Door de grote
hoeveelheid regen die verwacht werd leek het haast onmogelijk om de races te kunnen houden. Door de medewerking van RadioContinu Pinksterraces Stadskanaal, waar
we zeilen van mochten lenen, konden we de baan redelijk droog houden. Zaterdagmorgen zijn de zeilen verwijderd en is
het water wat er nog lag zoveel mogelijk
weggepompt.
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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!??
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www.schipper-techniek.nl

33

de zitmaaier, finalerace 2017

GEBOORTEBERICHTEN

35

STARTOPSTELLING

Startopstelling ok zitmaaierrace,
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De startopstelling is voor alle klasses vastgelegd middels de loting tijdens de technischekeuring. Op de wedstrijddag hangt de
startopstelling op het informatiebord welke aan de TZT aanhanger
is bevestigd. Houd je eigen startpositie goed in de gaten zodat je
weet waar je moet staan op de startopstelling.
Wanneer de manche van de klasse voor jou bijna is afgelopen
word er omgeroepen of de rijders voor de volgende manche alvast
willen opstellen. Op de dag zelf word tijdens de rijders brieving
gemeld waar de vooropstelling plaats zal vinden. Hier zul je achter
elkaar wachten totdat de baan vrijgegeven word. Je rijd richting de
start en gaat op jou plek staan.
Een tip hierbij is om de deelnemer welke voor jou opgesteld staat
te volgen bij het oprijden naar de baan, wanneer deze op de plek
staat kan je eenvoudig aansluiten op de volgende startrij. Wanneer
je vanaf de eerste startrij mag starten is het goed om ook als één
van de eerste de baan op te rijden dan kan je direct oprijden naar
de opsteller van de wedstrijdleiding.

37
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KLASSE INDELING
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GAS OP DIE KRUKAS
Wie ben je?
Hallo mijn naam is Kevin Snijders, ik
kom uit Harfsen, mijn leeftijd is 17
jaar en werk als lasser bij Nijha in
Lochem.
Hoe lang ben je al bij TZT?
Ik ben in mei 2017 lid geworden samen met m’n schoonvader Davy Veltman van het Twents zitmaaier team,
hij had een zitmaaier aangeschaft en
vroeg mij om samen te gaan racen.
In welke klasse rijd je en wat vind
je van deze klasse?
Wij zijn toen in de special klasse c gekomen, deze klasse is de instap klasse
van de specials. Ik vond het een goeie concurrerende klasse, van de 3 wedstrijden die
we hebben gereden zijn we 2 keer over 2e geworden, en in het eindklassement totaal
4e.
Vertel eens iets over je machine?
Onze machine is een apart gebouwde machine met een bijzondere kleur blauw metallic en motorkap. Ik ben nu bezig met het bouwen van een gelijkwaardige machine,
waar ik volgend jaar zelf mee wil gaan rijden, zodat we volgend jaar ieder onze eigen
machines hebben.
Wat is belangrijker winnen of meedoen?
Mee doen is natuurlijk belangrijker dan winnen want als we al 1 wedstrijd niet mee
konden rijden baalde ik als een stekker, maar we proberen natuurlijk altijd voor de
winst te gaan, daar in tegen is het altijd een gemoedelijke sfeer onderling en gezellig
zo hebben we al meerdere malen demo’s gereden met de andere jongens.
Waar zie je jezelf over vijf jaar in het TZT?
Over 5 jaar hoop ik samen met Davy Veltman aan de start te staan in de A special
klasse.
Stoppen is natuurlijk geen optie en een functie bekleden in het twens zitmaaier team
sta ik natuurlijk altijd voor open.
Wat vond je de leukste wedstrijd van het afgelopen seizoen?
De leukste wedstrijd vond ik in Ypelo waar we met gras banden moesten rijden waar
iedereen gelijk is en het op stuurman kunst aankomt.
De eindrace is gereden, wat vond je ervan dit jaar?
Bij de eind race was het wisselachtig weer en in de baan zaten op het rechte stuk een
paar verraderlijke knikgaten in voor de rest was het weer top georganiseerd en hebben we met elkaar na de tijd de boel weer opgeruimd zo als het hoort want je doet
het natuurlijk mét en vóór elkaar.
Wat vind je zo leuk aan het meedoen met de zitmaaierraces?
Het leuke aan het meedoen met de zitmaaier race is de snelheid van de maaier en het
zelf bouwen van de zitmaaier en de gezelligheid er om heen, ik ben nu net een half
jaar lid maar het lijkt al of ik 5 jaar lid ben zo gezellig en behulpzaam onderling is bij
het Twents zitmaaier team. Verbeter punten voor de club het ik niet want ik vind alles
top geregeld.
Wat is jouw motto?
mijn motto is ZONDER SMERING RIJ JE ALLES NAAR DE TERING
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