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DE VOORZITTER
Hallo  leden van het TZT,

Namens alle bestuursleden willen wij iedereen bedanken voor de 
leuke positieve reacties die we hebben gekregen op het afgelopen 
seizoen. Dit geeft ons nieuwe energie! Ook wij als bestuur zijn 
vrijwilligers en zonder vrijwilligers kan geen vereniging bestaan. 
Laten we dat goed beseffen. Laten we daarom voor eens en altijd 
afspreken dat we de wedstrijd op de baan (op een sportieve ma-
nier) uitvechten en niet erbuiten. Lukt dat niet dan hoor je niet bij 
een vereniging.

Het was een verenigingsjaar van de extremen, dit kon ook gezegd 
worden van de weersomstandigheden. Bij de openingswedstrijd 
in Marle werden de 2e en 3e manche geannuleerd vanwege de 
natte omstandigheden. De wedstrijd in Markelo werd daarentegen 
voortijdig afgelast vanwege de extreme hitte, dit was voor zowel 
de rijders als vrijwilligers niet verantwoord geweest. 

Ook	de	door	het	TZT	georganiseerde	Schipper	techniek	finalerace	
is uitstekend verlopen met dank aan de inzet van alle vrijwilli-
gers, helaas viel het aantal toeschouwers wel tegen. Het was een 
prachtige locatie, onze dank hiervoor aan de grondeigenaar Adam 
Schooten. Het slotfeest welke voor het eerst los van de race werd 
gehouden met muziek van Paalbroek FM bij Hurry was een mooie 
afsluiter van het seizoen.

Wij willen ook alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage. Zij 
maken onze sport mogelijk en dankzij hen hebben we een prachtig 
telsysteem voor de jurywagen. Het systeem is nog volop in ontwik-
keling, maar de meeste kinderziektes zijn verholpen en we ver-
wachten veel plezier te hebben van dit nieuwe systeem.

Inmiddels zijn we volop bezig voor 2016. Ook kunnen we ieders 
hulp goed gebruiken .Tot slot willen wij iedereen een goed en 
gezond 2016 toewensen en laat sommigen de knop eens omzetten   
en beseffen dat we maar 1 keer leven. Geniet ervan! 

Met Sportieve groet! 

Herman Westerink

Herman Westerink, 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

activiteiten commissie
activiteit@twentszitmaaierteam.nl 
Nico van Harten
Jarno Klein Zandvoort
Henrik Rohaan

clubblad commissie
redactie@twentszitmaaierteam.nl
Marcel Achteresch  
Jan Herm Klein Legtenberg
Lisa Peeters
Kevin Westerink

jeugd commissie
jeugd@twentszitmaaierteam.nl
Andre Veneman
Hilko de Wilde
Gertjan Hulsman
Danny Westerink

rijdersraad
rijdersraad@twentszitmaaierteam.nl
Hilko de Wilde
Edwin Boom
Jan Herm Klein Legtenberg  
Marco Koers
Kevin Westerink

technische commissie
techniek@twentszitmaaierteam.nl
Roy v.d. Willige
Bertjan Bieleman
Bart Oosterveen
Edgar Rohaan
Dick Vruggink

wedstrijd commissie
wedstrijd@twentszitmaaierteam.nl
Alexander Schasfoort
Ramon van Coesant
Haiko Gort 
Sandra Poortman 
Nico van Harten
Gerrit van de Riet
Andre Veneman
Evert Vos
Marlies Zonnebeld

sponsor commissie
sponsor@twentszitmaaierteam.nl
Herman Westerink
Bert Hulsman

Wil je één van bovenstaande commissies komen 
versterken?? Graag!! Opgeven voor een 
commissie kan bij het bestuur of tijdens de 
ledenvergadering.
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KAMPIOENEN 2015
De	TZT	finale	race	was	het	decor	voor	de	ontknoping	van	het	kampioen-
schap, het beloofde dan ook een zinderend slot van het seizoen te worden. 

En een zinderend slot werd het! De mooie nazomerdag zorgde voor de per-
fecte 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 13 voor de volledige 
einduitslag.

Dit zijn de kampioenen van 2015!

Klasse A
Leon Cattier
startnummer: 14
woonplaats: Ambt Delden

Klasse B1
Roy Weustenenk
startnummer: 26
woonplaats: Wierden

Klasse B2
Bart Schrooten
startnummer: 27
woonplaats: Wierden

superklasse
Stefan Spekreijse
startnummer: 84
woonplaats: Wierden

superstandaard klasse
Jelmer Hulsman
startnummer: 145
woonplaats: Notter
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SPONSOR UITGELICHT
sponsor, Schipper Techniek

Als trotse toeleverancier van Wolters Kunststoffen in Enter kwamen we in 
gesprek met Bertjan Bieleman. Hij vertelde ons regelmatig over zijn hobby, 
de zitmaaier-race. Dit jaar kwam de vraag van Bertjan of Schipper zich 
als hoofdsponsor wilde verbinden aan de Finale-race. Voor ons een mooie 
gelegenheid om onze naam te verbinden aan een techniek-gerelateerd 
evenement.

Schipper Technisch Handelsburo is een voorraadhoudende, technische 
groothandel met vestigingen in Almelo, Hardenberg, Enschede, Oldenzaal 
en Poznan (Polen). Als totaalleverancier in techniek leveren wij onder meer 
werktuigbouwkundige en elektrische componenten, bedrijfskleding, ge-
reedschappen en transportbanden van gerenommeerde A-merken. Schip-
per heeft ruim 30 jaar ervaring, waarbij het technisch ontzorgen van onze 
relaties centraal staat.

Onze organisatie heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een totaal-
leverancier van technische producten voor de industrie. Het assortiment 
omvat onder meer de volgende productgroepen:

•	 Aandrijvingen
•	 Pneumatiek
•	 Hydrauliek
•	 Elektrotechniek
•	 Roestvaststaal
•	 Appendages
•	 Slangen en koppelingen
•	 Gereedschappen
•	 PBM’s en bedrijfskleding
•	 et cetera

Dit uitgebreide programma bestaat uitsluitend uit gerenommeerde A-
merken ( SKF, Festo,Facom,Moeller,Conti enz. ), waardoor de kwaliteit 
gewaarborgd	is.	Ook	specifieke	onderdelen	weten	we	snel	voor	u	te	vinden,	
dankzij ons uitgebreide netwerk. Dit resulteert in een snelle be-
schikbaarheid van de door u gewenste producten.

Voor overige informatie en onze andere bedrijfsonderdelen STS 
( Schipper Technisch Servicebureau ) en Manschap ( Technisch 
Uitzendbureau ) verwijzen we u graag door naar onze website : 
www.schipper-techniek.nl

www.schipper-techniek.nl
Betrouwbare kwaliteit!

Houtkachels

Gashaarden

Pelletkachels

Schouwen

Rookkanalen

Terrashaarden

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

Fax: 074-2504655

www.doldersumvof.nl
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EINDUITSLAG
Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2015

KLASSE A
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. Leon Cattier 14 Ambt-Delden 1850
2. Henrik Rohaan 53 Enter 1785
3. Marcel Achteresch 19 Wierden 1540
4. Marco Koers 25 Wierden 1440
5. Edwin Boom / Gerrit Eertink 09 Rijssen 1285
6. Nico van Harten 03 Hellendoorn 785
7. Frank Pijffers 20 Enter 710
8. Arno Vruwink 11 Ambt-Delden 625
9. Arne Schooten 21 Notter 405
10. Sebastiaan Exterkate 02 Zuna 345

KLASSE B1
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. Roy Weustenenk 26 Wierden 1900
2. Jan Herm Klein Legtenberg 05 Rijssen 1560
3. Jeroen Kolhoop 103 Hengelvelde 1355
4. Ronald Prins 112 Vriezenveen 1050
5. Rick Alberts 10 Geesteren 1040
6. Dirk Prins 77 Westerhaar 945
7. Mark Vos 16 Dalerpeel 805
8. Bert Jan Waalderink 18 Vriezenveen 415
9. Hermen Velthuis 06 Rijssen 330
10. Mark Venema 88 Annen 215
11. Klaas Venema 44 Hooghalen 190
12. Rudy Vrielink 69 Goor 85

voor Klasse B2, superklasse & superstandaard klasse zie 
pagina 15
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vervolg einduitslag

KLASSE B2
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. Bart Schrooten 27 Wierden 1805
2. Matthijs Tempert 99 Rijssen 1800
3. Danny Westerink 36 Notter 1410
4. Edward Beunk 07 Notter 1140
5. Kevin Westerink 37 Notter 550
6. Rick Schooten 01 Notter 450
7. Arjan Rutterkamp 93 Rijssen 350
8. Kevin Voortman 49 Rijssen 300

9. Bas ter Steege 33 Enter 210
10. Sandra Poortman 28 Markelo 90
11. Erwin Paalman 98 Rijssen 5

SUPERKLASSE
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. Stefan Spekreijse 84 Wierden 2060
2. Hilko de Wilde 54 Enter 1745
3. Jarno Klein Zandvoort 58 Nijverdal 1615
4. Dennis Jansen 73 Rijssen 1040
5. Dick Norg 91 Baflo 840
6. Adam Schooten 17 Notter 10
7. Daniel Neijenhuis 64 Markelo 5

SUPERSTANDAARD
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. Jelmer Hulsman 145 Wierden 1735
2. Jop Schuttenbeld 24 Bornerbroek 1505
3. Joran Vruggink 56 Rijssen 1345
4. Bram Hulsman 514 Hellendoorn 1290
5. Kim Schuttenbeld 42 Bornerbroek 1235
6. Daan Veneman 45 Wierden 1095
7. Lisa en Rian Peeters 8 Rijssen 975
8. Ron Schreijer 59 Sappemeer 240
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Kelvinstraat 2, 7575 AS  Oldenzaal
Tel. (0541) 51 51 88  |  www.vossebeld.cc

SEIZOENSVERSLAG
Marco Koers, lid rijdersraad TZT

Hallo,

Ik ben Marco Koers van het zitmaaier team Greenbull. Ik ben dit 
jaar bij de rijdersraad gekomen. Ze hebben mij gevraagd om een 
stukje te schrijven  over hoe het afgelopen jaar is verlopen, wat ik 
er van vond en wat we zoal doen. 

Dit jaar zijn er diverse wedstrijden en demo`s gereden. Voor-
afgaand aan zo’n demo of wedstrijd heeft het bestuur van het 
evenement  een vergadering samen met het TZT bestuur en de rij-
dersraad. Daar worden de  regelementen besproken en wordt be-
sproken of de baan volgens de eisen wordt gemaakt . Vaak wordt 
de baan door de rijdersraad uitgezet. Om de zoveel wedstrijden 
komen wij bij elkaar om de wedstrijden/demo`s te bespreken.

Dit jaar zijn er diverse demo`s en wedstrijden verreden, de ene 
wat beter dan de andere. Dat kan verschillende oorzaken hebben, 
bijvoorbeeld de nachtcross in Marle. Dat was dit jaar vrij nat. Mid-
zomerfeest	Esbroek	was	weer	zeer	stoffig.	Bij	andere	wedstrijden	
zaten de gaten van het jaar ervoor nog in de baan. Zulke punten 
bespreken wij met elkaar en zo proberen we het voor het jaar-
daarop te verbeteren.  

Wat mij betreft is het dit jaar goed verlopen. Veel dingen zaten 
mee, maar natuurlijk zit er ook wel eens wat tegen! Er staat weer 
een fris seizoen voor de deur en we gaan dit jaar weer knallen !

Ook wil ik nog even aandacht voor het volgende puntje!! Onze 
collega Edwin Boom, ook jaren ingezet voor de rijdersraad, die kan 
door zijn werk niet altijd aanwezig zijn met de vergadering. Hij 
zoekt dus een vervanger die dan tijdens de eerste ledenvergade-
ring wordt gekozen. Wie komt ons helpen???

Mvg Marco Koers

rijdersraad TZT
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RADIO 2 “ECHT JASPER”
zaterdagsport bokaal 2015

“Aparte sporten”, daar was Radio-2 DJ Jasper naar op zoek. Geen voetbal, 
tennis of volleybal.  Het doel was de bijzonderste en leukste zaterdagsport 
te vinden. 

“Echt Jasper” is het programma 
dat elke zaterdagmorgen wordt 
uitgezonden op radio 2. Jasper de 
Vries was op zoek naar de leukste 
zaterdagsport voor 2015. Een half 
jaar lang heeft hij vele sporten 
geprobeerd, zoals: paaldansen, 
discuswerpen, beachhandballen, 
footgolf,	floorball,	klootschieten,	
en dus ook zitmaaierracen. Jasper 
was via social media met onze 
sport in aanraking gekomen en 
wilde graag eens komen kijken 
en nam daarvoor contact op met 
het TZT-bestuur. Net voor de half 
jaarlijkse leden vergadering  was 
dit bekend en degene die wilden 
meewerken kregen bericht. De 
vrijdag voor onze eigen eindrace 
in Notter werd de opname gemaakt. 

Terwijl de tenten nog werden opgezet, arriveerden Jasper en zijn collega 
Peter Brinkman op het evenemententerrein. Na een kort gesprek met ie-
dereen die aanwezig was, hebben we even laten zien wat het racen precies 
inhoudt en hebben we een paar rondes geglibberd door het toen nog erg 
natte gras. Daarna zijn de opnames voor het interview gemaakt. 

Na het interview wilde Jasper het zelf ook wel eens proberen, net zoals bij 
de andere sporten en heeft hij op de machine van Rick Schooten zijn eer-
ste meters gemaakt. Toen hij door had hoe de koppeling werkte, heeft hij 
twee rondes gemaakt over de baan, geen greppels geraakt en de machine 
netjes	stil	gezet.	Dit	is	ook	gefilmd	om	op	de	“Echt	Jasper”	facebook	pagina	
te delen. We werden bedankt en daarna was het afwachten hoe het geknipt 
werd tot een echt item, dat was de ochtend voor de eindrace te horen in 
zijn programma. 

Dat er ook een bokaal aan verbonden was hadden we nog niet begrepen. 
Maar toen ik bericht kreeg dat ze mij nog eens wilden bellen om het item 
af te sluiten begon er iets te dagen. 17 oktober werd ik om 8.00 gebeld 
vanuit de uitzending. En kreeg de boodschap dat zitmaaierrace 
de “leukste zaterdagsport” van 2015 is. Dus TZTers gefeliciteerd!

Echt Jasper, Radio 2, bedankt!

Door: Hilko de Wilde
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TZT VETERANEN
Nico van Harten #03, specialklasse A 

Hallo allemaal

Tijdens sommige gesprekken wordt er al vrij snel gevraagd, hoor ik dat 
nou goed? Is jouw hobby grasmaaierracen??????  Wat moet ik mij daar 
in vredesnaam bij voorstellen? Nou dat zal ik je vertellen!! Een jaar of 15 
geleden zag ik voor het eerst de grasmaaierrace in Notter-Zuna. Dat vond 
ik geweldig en zei tegen mezelf DAT WIL IK OOK! Nu had ik 1 probleem; 
ik had geen racezitmaaier. Nu had ik al wel een keer zelf een crossbuggy 
gebouwd, maar dat is nog steeds geen maaier. Ik had toen de organisatie 
gevraagd wat de eisen waren en of ik een keertje mee mocht doen. De 
eisen waren toen nog niet zo heel hoog en ze zeiden; moh, als der een mo-
torkapje van een maaier op zit vind wulle dat al lang goed. Nou das mooi, 
een kapje is zo geregeld, dus dat naar de plaatselijke grasmaaierboer met 
de vraag of hij mij zo’n kapje wou sponsoren. Dat wou die wel dus ik kon 
meedoen aan mijn allereerste grasmaaierrace. Dat was geweldig! Ik ver-
geet die dag nooit weer want, op van de zenuwen en heb geen hap door de 
keel kunnen krijgen, stond ik daar aan de start. Ik had uiteraard wel vaker 
gereden, maar nog nooit in wedstrijdverband. Nu gingen we met 8 man 
tegelijk de bocht in, das heel andere koek. De eerste bocht goed 
doorgekomen en zelfs nog een plek gewonnen, en dan word je 
fanatiek hè. De eerste manche was goed verlopen. Welke plek 
weet ik niet eens meer, maar wel dat ik mee kon komen met 
de rest en in het totaalklassement op de 5e plek ben geëindigd. 
Niet slecht voor de eerste keer.
zie pagina 29 voor het vervolg!
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SPONSOREN BEDANKT!
Wij willen ook alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage zij ma-
ken onze sport mogelijk en dankzij hen hebben we een prachtig 
telsysteem voor de jurywagen, het systeem is nog volop in ontwik-
keling de meeste kinderziektes zijn verholpen en we verwachten 
veel plezier te hebben van dit nieuwe systeem. Maar ook de TZT 
milieumatten welke ons rennerskwartier een geordende uitstraling 
geven worden mogelijk gemaakt door deze sponsoren

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

Bedrijvenpark Twente 149
7602 KE  Almelo

T 0546 - 58 20 39 info@deweus.nl
F 0546 - 58 20 43 www.deweus.nl

Handtekening.indd   1 19-12-2011   10:37:54

 De jaren daarop kwamen er steeds meer deelnemers en dus ook meer 
concurrentie. De motor die erin lag had ong 50 pk en om de rest voor te 
kunnen blijven moest er wel iets gebeuren. Dit probleem werd heel mooi 
opgelost door een vriend van mij want die had er nog een wegracer staan 
met schade waar hij vanaf moest. Dit was een Kawasaki ZZR 600 met 100 
pk. Oei, dat is een verdubbeling van het aantal pk’s, maar wel donders 
gaaf!!!!!!. Zo gezegd zo gedaan, motorblok erin gebouwd, en nu testen. 
Eerst mooi rustig aan gedaan en toen gas erop. Waaaaaah wat was dat 
ding snel niet normaal meer. Na de eerste testrit moest ik wel even bijko-
men, want zo’n snelle bolide was nauwelijks nog in de hand te houden. Wat 
nu? Probeer ik hem onder controle te krijgen of ga ik weer terug naar de 
oude motor. Nou we zijn geen mietjes en ik denk; die pk’s wen je zo aan!
 De allereerste wedstrijd met de nieuwe motor was een succes. De eerste 
manche helaas niet, want er was een voorwiel afgebroken. Maar dat had ik 
ruimschoots goed gemaakt door de tweede en derde manche te winnen, en 
had zodoende genoeg punten verzameld voor de dagoverwinning. 

Daarna ging het vrij hard met het aantal deelnemers, want er kwamen elke 
keer meer van die mafkezen bij, die ook een racemaaier gingen bouwen. 
Dus	dit	jaar	zijn	we	toch	maar	een	officiële	vereniging	geworden.	Dat	werd	
dus het Twents Zitmaaier Team. Nu hebben we al zo’n 50 van deze race-
monsters waar we het Overijssels Kampioenschap mee rijden. Het wordt 
elk jaar leuker en het gaat elk jaar harder. Dit jaar ben ik in het kampioen-
schap 7e geworden en volgend jaar ben ik van plan om een nieuwe ma-
chine te bouwen om toch weer met een paar bekers naar huis te komen. 
Het zitmaaierraceseizoen is nu afgelopen op een paar demo’s na 
en volgend jaar weer met frisse moed er vol tegenaan met mijn 
nieuwe machine.

Groetjes
Nico

vervolg interview Nico van Harten
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KAMPIOENSJAAR VAN
Bart Schrooten #27, Team Greenbull

Hallo mensen,

Mijn naam is Bart Schrooten afkomstig uit Wierden en rijder van 
zitmaaier team Greenbull. Mij is gevraagd of ik een stukje wou 
schrijven over het eerste seizoen en het komende jaar bij het 
Twents Zitmaaier Team.

In 2014 hebben Marco Koers, Roy Weustenenk en ik een derde 
machine gebouwd. In deze maaier zitten de verbeterpunten van 
de andere twee maaiers. Bij de eindrace van vorig jaar kon ik hem 
voor het eerst testen, tijdens de wedstrijd met goede resultaten 
tot gevolg ,een 3e plaats bij mijn eerste wedstrijd Daar was ik blij 
mee en de maaier voldeed echt aan mijn verwachtingen iets wat 
me goede moed gaf voor het seizoen 2015.

Het seizoen van 2015 is voor mij goed verlopen ik heb alle races 
uit kunnen rijden en zat elke wedstrijd bij de top 3. Zelf had ik niet 
verwacht dat ik dit jaar nog zoveel punten bij elkaar zou halen en 
kampioen van de klasse B2 zou worden, maar uiteindelijk is het 
me toch gelukt. 2015 was een goed leer seizoen met veel mooie 
races en goed georganiseerde demo’s. 

Wat ik er van vind om in 2016 in de klasse A te starten?
Het is een leuke uitdaging om in 2016 in de A klasse te starten, 
daar kan ik veel leren van de rijders die al wat jaren mee gaan en 
dan zitten we met team Greenbull bij elkaar in de klasse, dit komt 
omdat dat Roy Weustenenk dit jaar kampioen is geworden in de 
klasse B2 en Marco koers sinds 2014 in de A klasse zit.

Als zitmaaier team Greenbull kregen wij ook de vraag: Wat wij 
er van vinden om volgend jaar met z’n drieën in de A klasse te 
starten? 
Het seizoen 2016 wordt een spannend seizoen waarin wij concur-
renten van elkaar zijn, de demo’s die wij in 2015 hebben verreden 
laten zien dat we elkaar er niet zo makkelijk langs zullen laten en 
dat we zullen strijden tot de laatste seconde.

Bij deze wil ik ook de mensen van de organisatie en alle vrijwilli-
gers rondom deze evenementen bedanken voor hun grote 
inzet van het seizoen 2015 en tot volgend jaar.

Groeten Bart Schrooten
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WDWFOTOS.TK
Wouter de Wilde, zitmaaierrace fotograaf

Hallo leden van het Twents Zitmaaier Team,

Ik ben Wouter de Wilde de fotograaf van 
WDW Foto’s. Ik woon in Enter en ben 14 jaar. 
Ik ga naar de middelbare school “de Passie” 
in	Wierden.	Buiten	fotografie	en	voetbal,	fluit	
ik ook wedstrijden bij Enter Vooruit. Mij is ge-
vraagd om te beschrijven hoe ik ben begon-
nen met WDW Foto’s.

Ik	heb	altijd	al	interesse	gehad	in	fotografie.	
Ik keek vaak op de website van een plaat-
selijke fotograaf en ging vaak mee naar de 
zitmaaierrace waar mijn broer Hilko aan mee 
doet. Tijdens Hexel on Wheels in 2010 maakte ik mijn eerste foto’s 
dit deed ik met de camera van mijn ouders. Deze foto’s waren niet 
van kwaliteit en daarom mocht ik later met de camera van mijn 
broer fotograferen. Eind 2011 ben ik mijn eigen website gestart en 
zette hier ook mijn foto’s op. In januari 2013 kwam een foto van 
mij op de plaatselijke nieuwssite entersnieuws.nl, toen groeide het 
bezoekers aantal van mijn website en kreeg ik een camera aan-
geboden waar mee ik betere foto’s kon maken. Later werd dit een 
spiegelreflex	camera	om	de	snelheid	van	de	zitmaaiers	bij	te	hou-
den. Sinds kort heb ik een nieuwe camera, Canon EOS 40D, inclu-

sief een nieuwe telelens voor het 
maken van nog scherpere foto’s 
van de zitmaaierrace en dergelijke. 
Nu telt mijn website wdwfotos.tk 
al meer dan 37.500 bezoekers en 
wordt deze gevuld met foto’s van 
zitmaaierrace, voetbal, evenemen-
ten,	112-fotografie,	enz.	Ook	maak	
ik op aanvraag foto’s van jubile-
ums en feesten. 

Zoals ik net al zei maak ik nog steeds foto’s bij de zitmaaierrace en 
vind ik dit nog steeds leuk omdat er in de baan veel spektakel en 
concurrentie is terwijl er buiten de baan veel gemoedelijkheid is. 
Ik hoop dat ik nog een lange tijd foto’s blijf maken bij dit 
mooie zitmaaier team.

Met vriendelijke en sportieve groet,
Wouter de Wilde
WDW Foto’s 
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ZITMAAIER TEAM BAFLO
het	rijden	van	een	demo	op	de	tzt	finalerace	

De uitnodiging van het Twents Zitmaaier Team, om voor de 2de jaargang 
mee	te	rijden	met	de	Slotrace	in	Notter,	komt	hier	in	Baflo	bij	de	maaierpi-
loten binnen als een feestje natuurlijk !!!(gelijk op de groepsapp )
Op de dag de 12de September,............. In totaal met 9 rijders en maaiers,  
gereed maken om jullie kant op te gaan, wat zeker al de nodige voorpret 
opleverde!

‘s Morgens begonnen de zenuwen al bij team Kamphuis!!!! samen met 
nieuwkomer Marcel kamphuis, die voor het eerst meedeed en met een be-
ker naar huis ging! Mark en Bronger en ik denk misschien ook Marcel, had-
den de nacht ervoor niet kunnen slapen van de bibbers en moesten eerst 
bij een tankstation frikadellen en Redbull als ontbijt nuttigen !!,vandaar uit 
(bij de tankstation) was ook een andere nieuwkomer Arie Alberts aanwezig 
met ook de nodige dosis spanning!

Na	diverse	plasjes,	etenswaar,	koffie	en	een	pafke	op	naar	Notter.	Ook	het	
thuisfront werd op de hoogte gehouden( via de app) van het konvooi dat 
op weg is naar Twente, in de ene auto werden de zenuwen weg gezongen 
en in de andere auto draaiden blaas en darmen overuren van de zenuwen! 
Waarvan natuurlijk het nodige grappige beeldmateriaal voorbij kwam voor 
ons thuisfront.

Na een aardige stoelzit eindelijk aangekomen,daar waar we net als de 
voorgaande jaar hartelijk werden ontvangen, (en we er nu achter zijn dat 
na gelang we vaker die kant opgaan er niet zo heel veel verschil meer zit 
in het dialect van” Twents en Grunnings”, ).........de maaiers 
konden we plaatsen op de Notterse bodem. Even later werden 
de machines gekeurd, en toen was het afwachten geblazen. 

vervolg zie pagina 37
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Dick Norg kwam na enig oponthoud bij tankstation net op tijd voor de 
keuring en kon gelijk los!! Een mooie wedstrijd om te zien en wat een mooi 
geluid zit er in zijn maaier (Ook Dick viel in de prijzen in zijn klasse!)! Een 
ieder	vanuit	Baflo	had	supporters	langs	de	zijlijn	staan	die	ons	als	rijders	
een hart onder de riem staken en die dag enorm hebben genoten!

De ene rijder vanuit hier (JVC) , mopperde over dat “Apegrond” hier  is 
toch niet te rijden , dat gehobbel en gestuiter  is niet goed  , en dan even 
later ...ik zet er stoelvering op!!...ik weet het nu zeker...(lol) De andere 
rijder (Arie) had er zoveel plezier in en ging zelfs tijdens het rijden maar 
even een beker drinken halen bij Alexander!!

En zo heeft een iedere maaierpiloot zijn eigen beleving gehad die dag, 
maar samen ongelofelijk veel lol met en om elkaar. Mark en Peter en Mar-
cel hadden enorme schik samen op de baan, het ging er spectaculair aan 
toe , Zoals Peter en Wheelyker =(Mark) zij aan zij dat het soms maar net 
goed ging, beide met de neuzen omhoog ....de 1 extreem hoog , wat zeker 
de nodige mooie foto’s opleverde en grote ogen langs de baan!

En er met veel plezier nu nog steeds op terug word gekeken, en ook zij 
alle twee vielen in de prijzen Wij allen hadden die dag een echte gezellige 
vriendschappelijke strijd met elkaar, en na 3 (ruige) manches en geen on-
gelukken waren alle zenuwen verdwenen en zagen wij alleen maar blije en 
tevreden gezichten van onze supporters en toeschouwers langs de baan.

Na	afloop	was	het	nog	even	bijkletsen	met	verschillende	mensen	en	zo	
vriendelijk als we werden ontvangen, zo vriendelijk werden we ook uitge-
zwaaid !

En	toen	ging	de	reis	weer	naar	Baflo,	een	ieder	met	een	voldaan	gevoel	
van alles is goed gegaan, de zenuwen foetsie, de maaiers nog heel en met  
de nodige dosis buikpijn van het lachen.

Twents Zitmaaier Team, bedankt voor deze gezellige dag!

En	voor	ons	hier	in	Baflo......Graag	zien	we	jullie	in	het	seizoen	2016	
weer!!!

Op naar een heel sportief jaar  !!!

Groeten	van	alle	maaierpiloten/tes		van	het	Zitmaaier	Team	Baflo!!

vervolg zitmaaierteam baflo
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Wie ben je?
Wie ben ik, ik ben Alexander Schasfoort ofwel “de lange”. Ik ben hovenier /
boomverzorger bij een bedrijf  in Lochem dus buiten werk en hard werken is 
m’n ding. Een dag niet gezweet is een dag niet gewerkt zeg ik maar zo. Niet 
zeuren maar door werken 

Hoe lang ben je al bij TZT? 
Ik ben sinds 3 jaar bij de TZT daar voor ging ik met de jongs van de Dukes 
mee naar de cross
  
Wat is jouw functie bij TZT?
De functie wat ik nu heb is hoofd contact persoon van de wedstrijd leiding. In 
het bestuur om de lijnen kort te houden en op de wedstrijddag om alles goed 
te laten verlopen en alles wat op de baan gebeurt en er gebeurt zeker altijd 
wat, dat maakt het een leuke taak 

Wat is het geheim van een goede ‘vlagger’
‘t Geheim van een goede vlagger? Tja, dat betekent dat je je ogen niet 
onderin een pakkie zwoare van nelle hebt zitten, maar op de maaiers hoe ze 
rijden en waar er gevaarlijke situaties kunnen komen. Daar moet je gewoon 
op zitten en je verstand er bij houden en het BELANGRIJKSTE is genieten van 
de jongs en dames op de baan.

Ben je van plan ooit zelf mee te gaan racen? 
Ik en racen hmmm nee ik blijf midden in de baan staan daar hoor ik thuis. Als 
de jongs een mooie dag hebben gehad dan heb ik ook een mooie dag gehad.

Jouw connecties met Baflo zijn volgens mij redelijk goed, kun je daar 
wat over vertellen?
Baflo	hà	ja	hoe	moet	ik	me	hier	uit	praten?	Als	TZT	zijn	we	een	grote	familie	
van elkaar tis een passie wat we hebben en dat neemt niemand van ons af. 
De	passie	in	Baflo	geld	daar	ook	zeker.	Baflo	is	een	grote	familie	waar	ik	graag	
mag wezen, we zijn namelijk allemaal besmet met het virus van de zitmaai-
ers.

Wat vind je van de wedstrijden die er gereden worden?
De wedstrijden vind ik mooi verlopen ene keer loopt beter dan de andere 
keer. Wij als wedstrijd leiding werken er steeds meer aan om het  beter te 
maken, maar het moet ook van de rijders komen anders loopt het minder 
goed.

Hoogte punt van dit jaar? 
Na alles wat er afgelopen jaar is gebeurd blijven wij sterk als bestuur en we 
worden steeds sterker ervan. Vallen en weer op staan en met de koppen bij 
elkaar komt alles goed!

Zijn er nog tips die je zou willen geven? 
1 tip: niet zeuren maar gas dr op!!

Wat verwacht je van volgend jaar?
Aan komend jaar wordt sowieso beter dan afgelopen jaar.  Dat 
staat bij mij al vast op papier en ook bij meerderen.

interview Alexander Schasfoort, wedstrijdleiding TZT

Zwijnenberg
w i e r d e n

GAS OP DIE KRUKAS
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