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DE VOORZITTER
Hallo race fanaten,

Dit wordt mijn eerste voorwoord als voorzitter voor dit leuke club-
blad. Daarom zal ik mij eerst even voorstellen voor die geen die 
mij nog niet kennen. Mijn naam is Jarno Klein Zandvoort, 36 jaar 
en woon in Nijverdal. Ik rijd al een aantal jaartjes mee in dit gezel-
schap, onder #58 in de supperklasse.

Herman heeft het stokje over gedragen aan mij, na drie jaar heel 
veel werk te hebben verzet met zijn bestuur. Herman en bestuur 
bedankt voor jullie inzet!!

Ik hoop dan ook van harte dat we deze lijn kunnen vasthouden en 
te verbeteren. Daarbij is jullie hulp en feedback hard nodig, op alle 
vlakken! Zit je ergens mee, laat het ons weten. Dan kunnen we er 
samen wat aandoen.

Dan rest mij nog om alle vrijwilligers en mensen die de TZT een 
warm hart toedragen te bedanken.
En wat ook zeer belangrijk is dat we onze sponsoren niet vergeten 
te bedanken! Zonder hun kunnen we net zo goed de maaier op de 
aanhanger laten staan...        

Groeten van #58
Jarno Klein Zandvoort

Jarno Klein Zandvoort, 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 com-
missies 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

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

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 ko-
men 
versterken?? Graag!! Opgeven voor een 
commissie kan bij het bestuur of tijdens de 
ledenvergadering.
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Betrouwbare kwaliteit!

Houtkachels

Gashaarden

Pelletkachels

Schouwen

Rookkanalen

Terrashaarden

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

Fax: 074-2504655

www.doldersumvof.nl

REKOS FINALERACE
9 september aanvang 11:00, Start 12:00

Zaterdag 9 september, REKOS Finalerace, OK zitmaaierrace 2017 
Op zaterdag 9 september vindt de finalerace van het Overijssels 
kampioenschap zitmaaierrace plaats, aanvang van de races is om 
12:00 het belooft een zeer spannende ontknoping te worden! Mo-
torisch spektakel waarbij Twentse gezelligheid en gemoedelijkheid 
voorop staan! 

De toegang is gratis en daarmee bij uitstek het supersnelle familie 
uitje! Zitmaaierracen is een hele toegankelijke sport en tussen de 
manches door is er de mogelijkheid om de machines te bekijken 
op het rennerskwartier en om een praatje te maken met de cou-
reurs. We bieden vermaak voor jong en oud onder het genot van 
een hapje en een drankje!  

Het circuit welke speciaal voor deze wedstrijd wordt geprepareerd 
bevindt zich aan de Bornerbroekseweg te Enter ter hoogte van 
nummer 3a. De races starten hier om 12:00, maar vanaf 11:00 
zijn de eerste machines en ronkende motoren al te bewonderen en 
te beluisteren. 
 
In het Overijssels kampioenschap wordt gereden in 4 verschillende 
klasses welke onderverdeeld zijn in 6 groepen. Dit loopt uiteen 
van superstandaard machines welke de meeste overeenkomsten 
hebben met standaard zitmaaiers, tot specialmachines welke  met 
snelheden van ca. 80 km/h over de baan stuiven. Nieuw dit jaar 
is de damesklasse welke nu ook voor een eigen kampioenschap 
rijden. 

De huidige tussenstand is te vinden op de website van het TZT. 
www.twentszitmaaierteam.nl. Tevens is op de website veel infor-
matie te vinden over het zitmaaierracen en het Overijssels kam-
pioenschap. Vergeet ook niet om onze facebookpagina te liken! 
www.facebook.com/twentszitmaaierteam

SPORTPRIJZEN

www.detinnenbeker.nl 
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SPONSOR UITGELICHT
sponsor, REKOS motorvoertuigentechniek

In 1965 is Rekos Rem- en koppelingservice gestart als spe-
cialist op het gebied van remmen en koppelingen. De heer 
M.J. Beverdam is samen met zijn vrouw begonnen aan de 
Bornerbroeksestraat in Almelo. Na een moeizame start be-
gon het toch te lopen. Zo goed dat er begin 1973 behoefte 
ontstond aan een grotere locatie met meer ruimte. In 1974 
is Rekos dan ook verhuisd naar het huidige adres, Plesman-
weg 22 in Almelo. 
 
Als vanzelfsprekend is de vakkennis in de loop der jaren 
steeds verder uitgebreid. Door deze professionele instelling 
heeft Rekos zich ontwikkeld tot een groothandel in be-
drijfswagenonderdelen, inclusief een onafhankelijke repa-
ratiewerkplaats voor o.a. opleggers, aanhangers, trucks en 
motorwagens. Ook hebben we een reparatiewerkplaats voor 
o.a. personenauto’s, bestelbussen, caravans en alle soorten 
aanhangwagens. Daarnaast heeft Rekos een revisiewerk-
plaats. Met behulp van deze revisiewerkplaats kunnen wij 
nog beter en sneller voldoen aan de wensen van de klant. 
We reviseren en fabriceren o.a. cilinderkoppen, hydrauliek-
slangen, koppelingen, motorfietsremmen en remslangen. 
Alle werkzaamheden op het gebied van vervoer en industri-
ele toepassingen. Ook hieraan herkent u de hoge mate van 
service en kwaliteit waar Rekos voor staat. 
 
Rekos is op 2 manieren in contact gekomen met het Twents 
Zitmaaier Team, zo zijn er een aantal die zelf rijden en ook 
sleutelen Rekos medewerkers aan de racezitmaaiers. Voor-
heen sponsorde Rekos het Wierden’s Cross Team (WCT), 
ook de WCT rijders zijn nu actief in de zitmaaierrace waar-
mee door rekos het plan is opgepakt om hun naam te ver-
binden aan de finalerace van 9 september. 
 
Rekos Almelo Plesmanweg 22 7602 AK Almelo 0546-862464 
www.rekos.nl  
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TUSSENSTAND 2017
Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2017

SPECIALKLASSE A
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. H. Rohaan / Edgar 53 Enter 1415
2. Marco Koers 25 Wierden 1270
3. Marcel Achteresch 19 Wierden 1205
4. R. Alberts 30 Geesteren 1145
5. A. Vruwink / J. Wilmink 11 Ambt-delden 1105
6. D. Westerink 36 Notter 990
7. R. Weustenenk 26 Wierden 980
8. B. Schrooten 27 Wierden 755
9. L. Cattier / H. Haverkate14 Ambt-delden 565
10. N. van Harten 3 Hellendoorn 375

SPECIALKLASSE B
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. M.Kieneker 46 Groningen 1570
2. J.Kolhoop 12 Hengelvelde 1225
3. D.Prins 77 Vroomshoop 1065
4. M. Vos / E. Vos 16 Dalerpeel 705
5. M. Venema 88 Annen 680
6. S. Exterkate / S. Poort- 2 Zuna 610
7. F. Pijffers 20 Enter 565
8. M. Temper 99 Rijssen 525
9. R. Prins 112 Vriezenveen 450
10. B.J. Waalderink 18 Wierden 180
11. R. Schooten 1 Wierden 170

SPECIALKLASSE C
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. S.Deen 55 Zuidlaarderveen 1485
2. R.Vos 32 Wierden 880
3. K. Venema 44 Hooghalen 735
4. D. Veldman / K. Snijders 222 Goor 620
5. A. Schooten 17 Notter 280
6. T. Blekkenhorst 85 Den ham 205
7. H. Baan 8 Rijssen 180
8. R. Korthuis 4 100
9. L. Jansen of Lorkeers 29 Wierden 75
10. C. Tijhof 96 Wierden 20
11. A. Rutterkamp 93 Rijssen 5

voor superklasse, superstandaard klasse & da-
mesklasse zie pagina 15
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SUPERKLASSE
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. H. de Wilde / R. de Wilde54 Enter 1645
2. D. Norg 91 Baflo 1420
3. S. Spekreijse / R. Spek- 84 Ypelo 1330
4. C. Kaiser 666 Herne (DE) 1035
5. M. Engemann 333 Herne (DE) 990
6. I. Otte 555 Castorp Rauxel 905
7. K. Westerink 37 Notter 860
8. J. Klein Zandvoort 58 Nijverdal 770
9. R. Smeijers 10 Zuna 560
10. A. Schooten 21 Notter 280
11. J. Schuttebeld 24 Bornebroek 95
12. B. Hulsman / G. Huls- 514 Hellendoorn 50

SUPER STANDAARDKLASSE
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. P. Nijland 15 Enter 1395
2. J. Vruggink 56 Rijssen 1335
3. M. Nijland / R. Nijland 72 Enter 1265
4. J. Hulsman 145 Notter 1120
5. B. Hulsman 514 Hellendoorn 360

DAMESKLASSE
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. A. ter Steege Enter 450
2. J. Schooten Notter 335
3. S. Poortman Zuna 125
4. J. Wilmink Ambt-Delden 125
5. G. Vruggink Rijssen 115
6. L. Peeters Rijssen 5

Vervolg; tussenstand 2017
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NIEUWS UIT HET BESTUUR
door Marcel Achteresch (secretaris)

Namens het bestuur wil ik jullie graag op de hoogte brengen van 
de veranderingen binnen het bestuur en de aankomende wisseling 
van mijn taak als secretaris.

Zoals jullie ongetwijfeld weten zijn bestuursleden Herman Weste-
rink (Voorzitter) en Roy van de Willige (algemeen lid) tijdens de 
ledenvergadering afgetreden Herman en Roy waren sinds 2014 
actief in het bestuur en hebben daarmee hun bestuursperiode van 
3 jaar succesvol volbracht. In 2014 is tevens een volledig nieuw 
bestuur aangetreden waarvan wij betreuren dat niet alle leden 
hun periode vol hebben kunnen maken. Zelf zit ik nu voor het 4e 
jaar in het bestuur en ben gelijktijdig met Herman en Roy in het 
bestuur gekomen.

Omdat het niet wenselijk is dat de voorzitter en secretaris tegelijk 
aftreden is er vorig jaar besloten dat ik nog één jaar actief blijf als 
secretaris van het Twents Zitmaaier Team. Met nog één race te 
rijden begint mijn laatste jaar aan zijn eind te komen en daarom 
is het zaak dat wij een nieuwe secretaris vinden om het bestuur 
te versterken. De vereniging is van iedereen dus het betekent ook 
dat iedereen zijn steentje daaraan bij mag dragen! 

Nu zal niet voor iedereen duidelijk zijn wat de taken van een se-
cretaris inhouden daarom een beknopte omschrijving van wat er 
van je verwacht wordt;

Mailverkeer van en naar leden
• In- uitschrijving nieuwe leden
• Eerste aanspreekpunt organisaties races
• Opstellen jaarverslag
• Informatie verstrekken aan de media
• Informatie verstrekking middels facebook
• Indelen nieuwe deelnemers (in overleg met wedstrijdleiding)

De eerste tijd help ik de nieuwe secretaris natuurlijk voort, en de 
overige bestuursleden hebben ook minimaal 1 jaar ervaring dus je 
hoeft niet bang te zijn in het diepe te worden gegooid.

Tot op heden is het altijd gelukt om alle vrijgekomen bestuursposi-
ties ook weer ingevuld te krijgen en daar gaan we nu ook 
weer vanuit!

vervolg nieuws uit het bestuur op pagina 19 
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Kelvinstraat 2, 7575 AS  Oldenzaal
Tel. (0541) 51 51 88  |  www.vossebeld.cc

Vervolg; nieuws vanuit het bestuur

www.wittesmid.nl

Wij zijn blij met de 2 nieuwe leden Jarno Klein Zandvoort (voor-
zitter) en Mark Nijland (penningmeester). Samen met hen hopen 
wij de goede weg welke TZT heeft ingeslagen te kunnen blijven 
voortzetten en dat kan natuurlijk niet zonder de hulp van jullie als 
leden!

Ook zal dit mijn één na laatste clubblad worden na 6 jaar vind ik 
het ook tijd om mijn taken binnen de clubbladcommissie aan een 
ander door te geven. Ook voor de clubbladcommissie de oproep 
meld je aan als vrijwilliger om onze vereniging levend te houden!

Zelf wil ik mij weer meer gaan richten op de website waarmee het 
ca. 10 jaar geleden allemaal begon. Dus ik stop nog niet overal 
mee ;) en blijf ook nog gewoon racen! Maar dan zonder de be-
stuurlijke verantwoordelijkheden.
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RIJDER AAN HET WOORD
Mark Kieneker #46 Specialklasse-B

Ik ben geboren op 15 oktober 1995 in  Groningen, Hier woon ik 
nog steeds bij mijn ouders en mijn 2 jongere zusjes.  Sinds 2015 
werk ik bij Kamphuis metaalwerken. Het is een klein bedrijfje waar 
wij met 4 man aan personeel werken, hier sta ik zelf in de werk-
plaats of ik ben op klus. Wij maken en repareren eigenlijk alles 
waar een klant mee  aankomt, bijvoorbeeld nieuwe bakopbouw  
van trailers of trappen en bordessen. Aluminium, staal of rvs het is 
allemaal mogelijk bij ons en dat maakt dit werk ook zo leuk, geen 
één dag is het zelfde. Ook hebben wij een mooie hobby ruimte bij 
ons op het werk waar wij zaterdags vaak te vinden zijn!  

In 2014 ben ik begonnen met het bouwen van een zitmaaier voor 
de wedstrijd in Baflo van 2015. Dit was begonnen als een geintje 
maar is nu een serieuze hobby geworden. Eind 2015 heb ik in sep-
tember via de ztb mee gereden bij de eindrace van het TZT, na dit 
gezien te hebben wou ik ook graag mee rijden bij het TZT. In de 
winter heb ik een nieuwe grasmaaier gebouwd en stond daarmee 
in 2016 aan de start in Marle, na vorig jaar 2de te zijn geworden 
over het hele seizoen mocht ik dit jaar in de B klasse starten. Dit 
jaar gaat het aardig mooi met het rijden in de B klasse, Met nog 
1 wedstrijd te gaan ziet het er nu al naar uit dat ik volgend jaar in 
de A klasse mag starten, wat ik een mooie prestatie vind om in 2 
jaar tijd in de A klasse te komen!  Het mooie van het zitmaaierra-
cen vind ik de gemoedelijke sfeer die er altijd is, op de baan ben je 
elkaars vijand maar na het rijden is hier niks meer van te merken. 
Als iemand wat stuk heeft proberen we met elkaar altijd te helpen 
en dat vind ik nou juist het mooie van deze sport. Het is voor mij 
wel vaak 2 uur rijden om bij een wedstrijd te komen maar dit is 
het allemaal waard. 
 
Ook heb ik naast het zitmaaier rijden nog andere bezig heden, zo 
lang als het droog is pak mijn motor. Een mooi speeltje waar ik mij 
prima mee kan vermaken! Samen met mijn vader maken we wel 
eens een ritje (mijn vader is overigens mijn trouwe supporter bij 
de wedstrijden van het TZT) ook volg ik de motoGP omdat ik een 
fan van Rossi ben daarom ook mijn start nummer #46.  
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In 2016 is de zitmaaierrace in Baflo  stop gezet door de mensen 
die dit organiseerde, toen  hebben wij met een aantal mensen dit 
opgepakt en hebben wij zelf een wedstrijd georganiseerd in Baflo. 
Het was een beste klus om te regelen maar het was een prachtige 
dag! Met meer dan 1000 bezoekers en een 45 deelnemers. Ook 
dank aan het TZT voor de goede hulp.

vervolg rijder aan het woord; Mark Kieneker
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DUITSER AAN HET WOORD
Hallo, Ich bin Ingo Otte komme aus Castrop Rauxel bin 43 Jahre 
alt. Meine Hobbys sind Motorrad fahren, Angeln und Rasenmäher-
rennen fahren. Rasenmäherrennen fahre ich seit 7 Jahren.
  
Wir sind durch einen Zufall bei einem Kollegen dazu gekommen 
Rennen zu fahren. Erst immer nur einmal im Jahr und seit 2016 
fahren wir auch  Meisterschaften in Deutschland und seit 2017 
auch in den Niederlanden. 
 
Ich hoffe,das ich das noch sehr lange machen kann,so wie Dick 
Norg. Ich wünsche allen Fahren viel Erfolg und das sie immer 
Gesund nach Hause fahren können.

Hallo, ik ben Ingo Otte  van Castrop Rauxel ik ben 43 jaar oud. 
Mijn hobby’s zijn motorrijden, gaan vissen en grasmaaierrace. 
Ik doe al 7 jaar aan grasmaaierrace.
 
Door een collega zijn we per toeval bij het racen gekomen.  
Eerst reden we maar een keer per jaar en sinds 2016 zijn we ook 
kampioenschappen in Duitsland gaan rijden. En sinds 2017 hier in 
Nederland. 

Ik hoop dat ik nog voor een lange tijd mee kan doen met racen net 
als Dick Norg. Ik wens iedereen veel succes met het racen en dat 
iedereen gezond naar huis kan rijden.

Ingo Otte (DE) #555 Superklasse
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www.schipper-techniek.nl

SPONSOREN BEDANKT!
Wij willen ook alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage zij ma-
ken onze sport mogelijk!

De sponsoren denken aan ons denken 
jullie dan aan onze sponsoren!??
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GEBOORTEBERICHTEN
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DEELNEMERSVERLOOP
Deelnemersverloop Overijssels kampioenschap

Deelnemersverloop van het O.K. zitmaaierrace over de afgelopen 10 jaar.

De grafiek laat een duidelijke trend in de toename van het aantal 
deelnemers zien. Het is dit seizoen ook voor het eerst voorgekomen 
dat een wedstrijdklasse vol geraakt is. De superklasse kent sinds het begin 
van het seizoen namelijk een wachtlijst.

Een belangrijk moment in de tabel is het seizoen 2012, het oprichtingsjaar 
van het Twents Zitmaaier Team als vereniging. Tevens het jaar welke de 
sterkste groei in het aantal deelnemers laat zien een groei van maar liefst 
71%!

Van de deelnemers uit de beginjaren zijn er nog steeds een aantal actief!
#03 Nico van Harten
#18 Bert Jan Waalderink
#58 Jarno Klein Zandvoort
#69 Rudi Vrielink
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FOTO’S UIT DE OUDE DOOS
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Zwijnenberg
w i e r d e n

FOTO’S UIT DE OUDE DOOS
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1. Wie ben je? 
Arno Vruwink, beter bekent als Dikkeboer woonachtig op het mooie Zeldam. Heb een 
eigen machinefabriek wat lekker veel tijd op eist, dus een relatie zit er op moment 
niet in. Voornamelijk houden wij ons bezig met producten waar laswerk inzit. Het 
begrip laswerk is bij ons zeer breed. Van simpel constructiewerk tot gecertificeerd 
leidingwerk. Van gewoon staal tot aan aluminium. 
  
2. Vertel eens iets over je machine.  
Machine waar ik mee rij is een special die uitkomt in de klasse A. Frame is een ei-
genbouw buizenframe. Als krachtbron ligt er momenteel een Kawasaki zzr 600 in. De 
machine is gebouwd voor maar 1 ding en dat is dwars gaan. 
 
3. Waarom zitmaaierrace? 
Tja, waarom zitmaaierrace. Nou in 2012 werd er voor het eerst een race in Wiene-
Zeldam gehouden. Met een druppie bier te veel op heb ik toen geroepen van dan doe 
ik mee. Wie dan A zegt moet ook B doen. Zodoende dus. Ben dus momenteel onge-
veer 5 jaar te vinden tussen het zitmaaier geweld.  
Wat betreft verschillende machines, aangezien ik hem nog wel eens verander heb ik 
er verschillende gehad, ben begonnen met een nk machine, die heb ik verandert in 
een special. Die stond beter bekent als de “tank”. Later is die weer verandert in de 
“Pink Panter”. Daarna ben ik gaan bouwen met een volledige nieuwe, voorzien van 
een jawa speedway blok. Deze is echter nooit op de baan verschenen. Daarna het 
speedwayblok eruit gehaald en een ktm 300 2 takt ingebouwd. En sinds 2 jaar is die 
zoals ik nu rond rij. 
 
4. Omschrijf jezelf als rijder 
Mezelf zou ik beschrijven als “sensatierijder”. Ik vindt het super om het publiek te 
vermaken. Echter mijn medestrijders hebben liever de voorkeur voor de benamingen 
als idioot, spoort niet, etc. 
 
5. Welke klasse rij je? Zou je ooit nog in een andere klasse willen rijden? 
Rij momenteel in de koningsklasse namelijk de speciaal A klasse. Op dit moment niet, 
want dit is de klasse waar ik nu thuis hoor. 
 
6. Hoe ziet TZT er over 5 jaar uit? 
Gewoon als een gezellige club zoals die nu ook is. 
 
7. Vertel eens iets over afgelopen seizoen. 
Dit jaar vorm ik samen met Joyce Wilmink een team. Begin van het seizoen was voor-
namelijk waardeloos doordat de machine slecht begon te lopen als die warm werd. 
We hebben hier ongeveer 3 wedstrijden over gedaan om er achter te komen wat er 
mee aan de hand was. Laatste wedstrijden gaan redelijk goed. Staan nu mooi in de 
middenmoot van het algemeen klassement. 

9. Wat zijn jouw kansen voor de eindrace? 
Voor de eindrace heb ik goede kans om in de greppel te eindigen. Lukt dit niet moet 
een top 3 haalbaar zijn. 
 
10. Wat is jou motto? 
Rij hard, maar drink harder!!    

Dikkeboer, (Arno Vruwink) deelnemer special klasse
GAS OP DIE KRUKAS
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