OP STROOM VAN TIED
Jolanda Jager

ZZ Races
Noa oorlogstied waren der ien t Zaandt
mìnsen mit wilde plannen over races mit
motoren op t Grunneger laand. Bliekboar
zaten ze nait stil, want körte tied loater ston
in tiedschrift Motorwereld n klaain bericht:
“Terwijl dit nummer al ter perse was, bereik
te ons van het Departement van Verkeer en
Energie het verheugende bericht, dat toe
stemming is verleend voor het verrijden van
vier snelheidswedstrijden voor op den weg
en wel: Assen, Zandvoort, Twenthe (Tubber
gen) en ’t Zandt.”
In ditzulfde tiedschrift wer op 19 juli 1946
t ZZ circuit aan de motorlaifhebbers veur
steld.
De lu oet t Zaandt haren zuk der nait van
òfmoakt. Doatem wer ien overleg mit Mi

nisterie van Verkeer vaststeld op 31 augustus
1946. t Was ain van de vaier wedstrieden om
t Nederlands Kampioenschop.
t Sprekt veur zich dat ter noa de races ook
n wedstriedverslag van de races ien kwam.
De ienlaaiden is zuks mooi old Nederlands,
dat wie joe dij nait ontholden willen: “Gefe
liciteerd heeren van de stichting en KNMV
groep Groningen met het zoo uitmuntend
welslagen van de zondag gehouden wegwed
strijden. Het heeft velen, vooral de insiders,
verbaasd en met bewondering vervuld hoe
nieuwelingen op het uiterst moeilijke pad
der organisatie, vooral van wegwedstrijden,
alles zoo tot in de puntjes hadden voorbere
id. Zooveel stroo is daar in de omgeving be
schikbaar, dat men er een heele tribune van
had geconstrueerd.”

1946. Nr. 98 H.H. Schokkenbroek oet t Knoal mit zien Standard 500 en nr 77 G. van Lochem oet Drouwe
nermond mit zien BSA 350 binnen aan t benzine bievullen. (Foto: Charles Burki, archief ZZ Races.)
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Hieroet bliekt dat de noam ZZ Races dou
nog nait bruukt wer. Dat kwam t joar doarop
pas.
ZZ staait overegens veur ’t Zandt en Zeerijp.
Votdoalek bie eerste race kwamen de nou
nog bekende coureurs as Dick Renooy, Frans
Visbach, Lous van Rijswijk en Piet Knijnen
burg aan de start. Mor ook manlu oet de
regio, J. Larkens oet Baaierm op n DKW,
K. Sekuur oet Stad op n Velocette, J. Swalve
oet Hoogezand op n AJS, B. Hollander oet
Delfziel op n Triumph, laiten zuk nait onbe
tuugd. Snelste wedstriedronde wer reden mit
n gemiddelde snelhaid van 107 km per uur
deur Piet Knijnenburg op zien 500cc BMW.
Ook in Het Vrije Volk ston n artikel over
de motorraces. Burgemeester Teenstra van
de gemainte t Zaandt vertelde dat t circuit
haildaal van asfalt was. Dat was in dij tied
nait gebrukelk. Maiste wegen bestonden
ja nog oet klaaiwegen. De races zulf waren
goud veur 10.000 man publiek, dij mit fiets
of lopend kwamen. n Enkeling kwam mit
auto of motor. Bezuikers van overver moz

zen zulf mor kieken veur onnerdak. t Zaandt
haar dou nog hotels. Mor coureurs kregen
van de organizoatsie n sloapplek en eterij
tou. In veul gevallen was dit bie de mìnsen
thoes.
In dij tied zat ter veul verschil in coureurs.
Summegen reden op heur motor noar de ra
ces tou en mouken dou heur motor racekloar.
Dit hiel in lampen en richtenaanwiezers enz.
der òf. De wat meer gefortuneerde coureurs
haren n auto mit kaar of n bestelbus.
t Publiek kon de haile boan rondkommen,
mor allinneg boetenom. Aan binnenkaant
van t circuit kon gain mìns kommen. Mor
doar was wat op bedocht: bie start/finish
was n immense tribune van stro baauwd
aan annerkaant moar. Zo haar men zicht tot
ongeveer aan Riep tou. As der even niks te
zain was, wat hoast nait meugelk was mit de
grode aantallen dailnemende coureurs, din
mouk omrouper Piet Nortier der wel n span
nend verhoal van.
Rondom t haile circuit (sikkom 6 kilome
ter) haar de organizoatsie zörgd veur n

1946. H. de Rijk oet Nieuwer Amstel snelt op zien Eysink 125 cc veurbie en het gain oog veur t hooi op ruters.
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1946. Piet Knijnenburg oet Wassenaar is op zien
BMW onnerwegens noar de 1e ploats bie de 500 cc
Senioren.

omroupinstalloatsie, zodat elk de races tot in
detail volgen kon.
Dou races òflopen waren, was puutholder
nait recht tevree. Der wer òfsloten mit ver
lais. Mor oet n bedankbraif van organizoat

sie bleek dat dit veur heur nait as n verrazzen
kwam. t Bestuur was der van overtuugd dat
ter n goie noam opbaauwd was bie renners,
autoriteiten en bie t publiek. Zai mainden
dat dit n solide grondslag was om in de tou
komst met vertraauwen nije wedstrieden te
organizeren.
Dat gebeurde vot t volgend joar al op 13 sep
tember 1947. Ook dij races telden mit veur t
Nederlands Kampioenschop. Ien t program
maboukje, dat dou 50 cent kostte, wat slim
duur was ien dij tied, stonden de bestuur
ders van de stichting ZZ Races ’t Zandt mit
doartussen enkele bekende noamen. J.K. van
der Molen (de Opeldealer oet Stad haar dou
zien garagebedrief op t Zaandt) fungeerde as
propagandalaaider, nou zollen wie dat P.R.
functionoares nuimen. Burgemeester J.A.
Teenstra haar de regelingscommissie onner
zich en hoesarts R.H. Dijkhuis was boas over
de medische dainst.
Ain van de dailnemers in 1947 was Wilke
oet Heerde. Hai ree dou op n Matchless in
de 350 cc junioren (in dij tied wer de 350 cc
klasse de juniorklasse nuimd en de 500 cc de
seniorklasse). Wilke kwam as zesde over de
streep, wat hom n medaille opleverde. Dizze
medaille is in 2012 weer boven wotter kom

De start van de 125cc Junioren in 1947. (Foto’s: Charles Burki, archief ZZ Races.)
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men en aankocht deur de Stichting ZZ Races.
In zowat alle kraanten en tiedschriften wer
der lovend over de ZZ Races proat, de or
ganizoatsie was dik veur mekoar, t weer was
goud, de races waren spannend en zunder
dikke ongelukken verlopen. Organizoatsie
was zo dik in odder, aldus t Nieuwsblad van
het Noorden dat ter praktisch gain moes meer
op t circuit kommen kon. Dat was mor goud
ook want t programma vermeldde dat daaier
dij zuk tiedens de race op de boan bevon
den, terstond doodschoten worden zollen!
Der was aigenlieks mor ain probleem: te min
publiek. t Kon financieel nait oet, der mos
geld bie. En zo wer besloten om nait verder
te goan met de ZZ Races. En dou bleef t hail
laank stil op t Zaandt.
In 1999 kwamen der weer wat vrijwillegers
bie mekoar dij der wel oren noar haren om
olle tieden herleven te loaten. De stichting
ZZ Races wer heropricht en der zollen weer
races holden worden. En dat gebeurde ook.
Op 16 september 2000 was t zo wied. t Was
nait vaaileg om mit nijmoodse motoren te
rieden, dij goan veuls te haard. Doarom wer
der kozen om onner auspiciën van de His
torische Motorsport Vereniging demoraces
te rieden. t Is de bedoulen om, mit motoren
en ziespannen van veur 1965, zo regelmoateg
meugelk rond te rieden. Nait de snelste wint,
mor degene dij alle ronden gelieke haard
ridt.
As ainegste circuit in Nederland wordt hier

1947. Meulen van Riep het vlag in top. Nr 97 W.
Van Schijndel oet Hilverum mit zien Triumph
striedt veur n twijde ploats bie de 350cc Junioren.
Nr 80 L vd Nolt oet Overschie op zien Matchless
wordt oeteindelk 9de.

nog precies t zulfde rondje reden as tiedens
de races ien 1946 en 1947. Dus mit twij
bruggen, snelle rechte stukken, langzoame
bochten, bievubbeld in Riep om meulen tou,
en mooie bochtenkombinoatsies. t
Wordt ook wel ‘de TT races op t aailand
Man ien t klaain’ nuimd. Allinneg start
en finish en t rennerskwartier binnen
verploatst van Boukemoa’s Houk noar
de Tolweg. De lengte is dus ook nog al
tied zo’n 5800 meter en dat geft de or
ganizoatsie n bult problemen. Te den
ken valt din aan 2000 stropakken, dij
nou n stuk stoerder te regeln binnen as
ien 1946, 1000 dranghekken, en meer
t ZZ Race circuit van 1946/1947 zoals dat in
t programmaboukje ston.
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as 100 vrijwillegers. 100 vrijwillegers, wat
mouten dij din apmoal doun? Der binnen
netuurliek boankommesoarezzen (60) neu
deg, mor ook koartjesverkopers en -contro
leurs. Mìnsen op de bezzemwoagen om de
gestrande rieders weer ien t rennerskwartier
te kriegen, verkeersregeloars om elke bezui
ker n plek aan te wiezen om te parkeren, eh
bo-ers en nog veul meer functies mouten op
zo’n dag bezet worden.
Vanoet de HMV haren zuk 150 rieders op
geven om te kommen rieden. Dij hebben
nait aalmoal de finishvlag zain. Deurdat de
boan veul lange rechte stukken het, binnen
der n bult motoren over de kop draaid. Te
laank reden mit n te hoog toerental, veur de
techneuten onner ons.
Smörns wordt ter twijmoal traind om de
boan te verkennen en smiddags worden der
ook twij manches reden. n Snelle rieder kin
vaier ronden rieden, n wat langzoamere drij.
Dat geft dus wel n redelke belasten veur mìns
en machine. Mor der binnen ook deurzetters

dij mit twij klasses mitrieden. En din zel
je denken dat de klaainste motoren t lang
zoamst binnen, mor dat is nait zo. De 50cc
klasse (ook wel borrelglasklasse nuimd) het
ien de persoon van Aalt Toersen oet Pekel vice wereldkampioen GP 50 cc 1969 - t of
ficieuze boanrecord op zien noam stoan.
Mor nait alle rieders kinnen zo haard rond.
Huift ook ja nait, t gaait om de regelmoateg
ste tied. Mit 1500 betoalende bezuikers ien
de eerste ZZ Races nije vörm, was men oet
de kosten en wer besloten om de ZZ Races
n drijjoarlieks evenement worden te loaten.
Vanòf 2000 binnen der dus om de drij joar
ZZ Races west. En vanòf 2003 is ook de ZZ
Raceshow n vaste gewoonte worden. t Be
stuur holdt din ien jannewoarie veuròfgoand
aan de races n show mit olle racemotoren ien
t dörpshoes van t Zaandt. Zo kin elk en ain
weer noar de ZZ Races touleven. Nait allin
neg rieders, mor ook de veule vrijwillegers,
sponsoren en netuurlek t publiek.
Ien 2003 waren der al veul meer ienschrie

1947. Plietsie schrift n bekeuren oet veur N.P. Slager oet Den Haag. Hai eindigde as daarde bie de 250cc
Junioren op zien Velocette. (Foto’s: Charles Burki, archief ZZ Races.)
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vingen bie de HMV, de coureurs konnen
de prachtege boan slim woarderen. As ex
troa haar de organizoatsie zörgd veur para
solvraauwlu op de startgrid. Dit om de heren
(en n enkele doame) oet de zun te holden.
Biezunder is ook dat ter altied rieders oet t
boetenlaand op òfkommen: Duutsers, De
nen en Engelsen.
Benoam ien 2006 waren der n bult Engelsen.
t 75-joareg bestoan van de Norton Interna
tional wer vierd deur ook aan de ZZ Races
mit te doun. De Engelsen vonden t circuit en
t publiek geweldeg. Sunt dij tied rieden der
altied Engelsen mit. Deurdat t programma
slim oetlaip, wer besloten om mor ain wed
striedmanche te verrieden. De dag wer òfslo
ten mit n parade, zodat t publiek alle rieders
nog ainmoal goud zain kon. Inmiddels wa
ren der tussen de 1500 en 2000 man publiek.
Precieze aantallen binnen stoer aan te geven,
omdat haalf Riep aan de boan woont.
Zo as 2006 eindigd was, begon de editie van
2009. Mit n parade onner laaiden van Frans
Visbach op zien Sparta oet 1938. Visbach, dou

91 joar, haar ien 1947 ook de ZZ Races reden.
Evenals zien mede superveteroanen, dij der
achteraan kwammen ien de bezemwoagen.
Hier waren bekende rieders bie: Drikus Veer,
Piet Knijnenburg en minder bekende rieders
as J. Kluiter oet Stad en M. Schreuder oet
Rötterdam. En noa roem zesteg joar wizzen
ze nog precies woar of n brug was, en din
om meulen tou enz. d’Organizoatsie haar
alle muite doan om zoveul mogelk rieders te
achterhoalen dij ien 1946 of 1947 ook de ZZ
Races reden haren. De haile dag werden diz
ze mannen as vips behandeld. En ze vonden
t prachteg om herinnerns op te hoalen en n
handtaiken te zetten. Want ook t publiek was
de racehelden van weleer nog nait vergeten.
Deur ien 2012 wat klasses soamen te vou
gen kwam der roemte ien t program veur n
extroa klasse. Dit was de joaren zeuventeg
klasse mit as grode publiekstrekker Wil Har
tog, de witte reus. Mor ook lokoal bekende
rieders as Theo Louwes mit zien Kawasaki en
Sieuw de Boer op zien Suzuki RG 500 waren
van de partij. Al op de raceshow wer goud

1947. L. Simons oet Rijswijk ligt plat op zien Excelsior. Dit levert hom n eerste ploats op bie de 250 cc
Senioren. (Foto: Charles Burki, archief ZZ Races.)
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ZZ Races 2009. Ien 1946 en 1947 deden der gain ziespannen mit. Mor gelukkeg wel bie de ZZ Races nije
stijl. As je de foto goud bekieken, begriep je waarom. (Foto: F. van der Ploeg.)

dudelk dat dizze klasse n bult volk op de bain
brocht. Soavends kon je ien dörpshoes over
de koppen lopen. Ook n haalf joar loater, bie
de races zulf, was t drok. Roem 3500 bezuikers
kwamen der op òf. En aal dij mìnsen haren
n prachtege dag, mit spectaculaire races, veul
te zain en te beproaten ien t rennerskwartier
en, wat ook helpt, mooi weer. Veur degenen
dij dit mist hebben: de organizoatsie van de
ZZ Races het n dvd moaken loaten. Hierop
stoan nait allinneg de races, mor ook de ra
ceshow, interviews mit bekende en minder
bekende rieders enz. Dat ze zuk ook hier nait
makkelk van òfmoakt hebben, bliekt wel oet
de duur van de dvd, noamelk roem drij uur.
Ook op t gemaintehoes ien Loppersom bin
nen de ZZ Races nait ongemaarkt veurbie
goan. Dat kon ook hoast nait, want benoam
bie de leste editie was n bult pers nuigd. Nait
allenneg de ploatselke media as RTV Noord,
Dagblad van het Noorden, Ommelander Cou
rant, mor ook de schrievende pers van de

vakbloaden waren present. Dit het rezelteerd
ien n kört item op RTV Noord, n radiooetzenden van RTV Noord live op lokoatsie
en prachtige foto’s en verhoalen ien de vak
bloaden en kraanten.
De gemainteroad van Loppersom het beslo
ten om de Stichting ZZ Races de Waarde
ringsprijs 2012 tou te kennen. Dit oet woar
deren veur het organizeren van de ZZ Races
op 16 juni 2012 van t drijjoarlieks evene
ment veur historische motoren woar onge
veer 3500 bezuikers en dailnemers oet t haile
laand noar tou kommen en woar veul vrij
willegers en sponsoren oet t Zaandt, Riep en
omgeven aan mitwaarken. Dailnemers en
bezuikers zain n schier stukje van t Hogeland
vanòf de weg en vanoet baarm. Hiermit was
t bestuur netuurliek slim bliede mit en nait
minder mit de geldpries van 500 euro dij der
aan verbonden is.
Ook dit joar binnen der weer ZZ Races en
wel op 20 juni. Mor eerst was der zotterdag
31 jannewoarie de ZZ Raceshow. Dit mog
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Start 2012. Vlak veur de start van de 50cc. (Foto: Frieda Drenth.)

n groot succes nuimd worden. n Lutje 600
bezuikers waren dij dag noar t dörpshoes op
t Zaandt kommen om de motoren te bekie
ken. Ook de coureurs waren aanwezeg om
tekst en oetleg te geven. Der was n gezellege
en ongedwongen sfeer, woarbie veul motor
verhoalen over toavel gingen.
Grode publiekstrekker was ‘de groene tulp’ van
ex Grand Prix rieder Aalt Toersen oet Pekel.
Mit dizze 50 cc ‘plof ’ gaait hai van t zummer
pebaaiern om t wereldsnelhaidsrecord te ver
bedern op de zoltvlaktes van Bonneville ien
Amerikoa. Dit record staait op 233 kilometer
per uur.
Tiedens de ZZ Races op 20 juni gaait ter ook
n Italioanse klasse van start. Doarom ston der
n groot aantal Italioanse motoren opsteld.
Bieveurbeeld n MV Agusta 250 race replica
bauwjoar 1965, en n Moto Morini 125cc oet
1963.
Lokoale rieder Martin Boer oet Riep haar
zien Triumph 500cc oet 1961 mitnomen. Hai
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komt 20 juni veur de zesde keer aan de start
van de ZZ Races.
Zoals gebrukelk bie de raceshow was der ook
dizze keer weer n ‘schuurvondst’. n Echt Ne
derlands product, noamelk n Gazelle plof mit
n Sachs motorblokje. Bie veul lu kwamen de
herinnerns weer boven van de aigen ploftied.
n Echte primeur waren de foto’s oet 1946 en
1947. t Kin hoast nait aans dat dizze foto’s
moakt binnen deur taikenoar/fotogroaf Char
les Burki. De foto’s binnen onnerdail van de
artikels veur vakblad Motor. Ondanks dat de
rolletjes hoast 70 joar old binnen, is kwaliteit
van foto’s nog goud te nuimen. Ze geven n
prachteg tiedsbeeld van rieders mit stropdas,
hooi dat op ruters ligt enzovoort.
Mog je dit alles mist hebben, foto’s binnen ook
te bekieken via www.zzraces.nl. Doar staait
noast de foto’s nog veul meer informoatsie
over de ZZ Races. De ZZ Races binnen ook
actief op Facebook en Twitter.

