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DE VOORZITTER
Hallo leden en sponsoren van het TZT

Namens het bestuur willen wij alle mensen die het TZT een warm 
hart toedragen hartelijk bedanken voor hun inzet want zonder vrij-
willigers kan geen vereniging bestaan .Kijk alleen maar eens naar 
dit clubblad  wat door veel inzet tot stand is gekomen ,mooi werk 
jongens.

Na 5 wedstrijden vlak achter elkaar is er nu een adempauze   dit 
is mooi de gelegenheid om de bolides topfijn voor elkaar te maken  
voor de finalerace van 3 september 

Mooi is het dat vele klasse`s nog niet helemaal is beslist dus is er 
op 3 september van alles nog mogelijk. Daarom wensen we iedere 
rijder en ieder die aanwezig is veel plezier

We willen de Fam. De Wilde bedanken voor het beschikbaar stellen 
van hun stuk grond om hier  de eindrace te organiseren.

Langs deze weg wil ik ieder nog vragen wie er nog wat kan doen 
op of voor de finalerace je kunt je opgeven bij 
hermanwesterink@icloud.com

Ik zeg gewoon doen en ga niet na een ander kijken  en wees niet 
bang dat de een meer doet als een ander. Sta op en wees een 
echte kerel en geef je op. Ook de dames zijn welkom hoor. Maak 
geen onderscheid. We zijn er met elkaar en voor elkaar. 

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 
Yvonne Veneman
Nico van Harten
Jarno Klein Zandvoort
Henrik Rohaan
Andrea ter Steege
Suzan Veneman

clubblad commissie
redactie@twentszitmaaierteam.nl
Marcel Achteresch  
Lisa Peeters
Andrea ter Steege
Kevin Westerink

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

rijdersraad
rijdersraad@twentszitmaaierteam.nl
Hilko de Wilde
Marco Koers
Bart Schrooten
Danny Westerink
Kevin Westerink

technische commissie
techniek@twentszitmaaierteam.nl
Roy v.d. Willige
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
Andre Veneman
Evert Vos
Marlies Zonnebeld

sponsor commissie
sponsor@twentszitmaaierteam.nl
Herman Westerink
Bertjan Bieleman

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

TZT FINALERACE
3 september aanvang 12:00

Zaterdag 3 september, TZT Finalerace, OK zitmaaierrace 2016

Op zaterdag 3 september vindt finalerace van het Overijssels kam-
pioenschap zitmaaierrace plaats aanvang van de races om 12:00 
het beloofd een zéér spannende ontknoping te worden! Van het 
kampioenschap zijn in het seizoen 2016 reeds zes wedstrijden ver-
reden welke allen gecoördineerd worden door het Twents Zitmaaier 
Team (afgekort TZT). De finalerace is de laatste en beslissende 
wedstrijd en de laatste wedstrijd van het seizoen wordt traditiege-
trouw georganiseerd door het TZT.

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. De deelnemers zijn 
rond 11:00 reeds aanwezig dus de eerste machines en ronkende 
motoren zijn dan al te bezichtigen en beluisteren.
 
Het evenement is volledig gratis toegankelijk en daarmee het su-
persnelle uitje voor het hele gezin, zitmaaierracen is een hele toe-
gankelijke sport tussen de manches door is er de mogelijkheid om 
de machines te bekijken op het rennerskwartier en om een praatje 
te maken met de coureurs. Voor de kinderen zal er het nodige ver-
tier zijn en ook voor de inwendige mens wordt goed gezorgd. Kom 
dus gezellig kijken! 

In het Overijssels kampioenschap wordt gereden in 4 verschillende 
klasses welke onderverdeeld zijn in 5 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. 

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, Waalderink tuinmachines v.o.f.

Wij zijn Waalderink Tuinmachines. Een bedrijf wat zich bezighoud 
met verkoop, reparatie en onderhoud van Tuinmachines en aan-
hangwagens. 
Wij zijn benaderd door het TZT om een artikel voor het clubblad te 
schrijven, dus bij deze.

Waalderink Tuinmachines is een bedrijf wat dit jaar 21 jaar be-
staat, en nog steeds groeiende is. Zo kunt u er terecht voor alles 
wat te maken heeft met uw tuinonderhoud. Van strimmer tot mo-
torzaag, van hogedrukreiniger tot zitmaaier. Wij helpen u de goede 
keuze te maken. Voor zowel nieuw als gebruikte machines.

Wij zijn al actief in de zitmaaierrace sinds 1998; de eerste zitmaai-
errace in Notter. Wat toen als vermaak  begon waar iedereen die 
een zitmaaier had mee kon doen aan races en behendigheidswed-
strijden, is het nu uitgegroeid tot een professionele sport, met een 
ijzersterke club; Twents Zitmaaier Team!

Wij zijn bijzonder trots dat we met zijn allen de club overeind 
houden, en dat wij als bedrijf daar een steentje aan bij kunnen 
dragen.

Met vriendelijke groeten 
Bennie en Bert-Jan Waalderink
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TUSSENSTAND 2016
Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2016

SPECIALKLASSE A
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. Leon Cattier 14 Ambt-Delden 1830
2. Henrik Rohaan 53 Enter 1770
3. Marcel Achteresch 19 Wierden 1365
4. Marco Koers 25 Wierden 1315
5. Roy Weustenenk 26 Wierden 1250
6. Nico van Harten 03 Hellendoorn 1200
7. Arno Vruwink 11 Ambt-Delden 1045
8. Bart Schrooten 27 Wierden 935
9. Frank Pijffers 20 Enter 740
10. Edwin Boom / Gerrit Eertink 09 Rijssen

SPECIALKLASSE B
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. Rick Alberts 30 Geesteren 2080
2. Danny Westerink 36 Notter 1590
3. Jeroen Kolhoop 12 Hengevelde 960
4. Dirk Prins 77 Westerhaar 935
5. Mark Vos 16 Dalerpeel 870
6. Matthijs Tempert 99 Rijssen 730
7. Ronald Prins 112 Vriezenveen 705
8. Rick Schooten 01 Den Ham 525
9. Arne Schooten 21 Notter 340
10. Kevin Westerink 37 Notter 90
11. Sebastiaan Exterkate 02 Zuna
12. Jan Herm Klein Legtenberg 05 Rijssen
13. Bert Jan Waalderink 18 Vriezenveen

voor Specialklasse C, superklasse & superstandaard klasse 
zie pagina 15
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vervolg tussenstand

SPECIALKLASSE C
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. Mark Venema 88 Annen 1755
2. Klaas Venema 44 Hooghalen 1620
3. Mark Kieneker 46 Groningen 1555
4. Patrick Bults 39 Wierden 1055
5. Benzjamin van den Berg 22 Notter 745
6. Kevin Voortman 49 Rijssen 565
7. Rudy Vrielink 69 Goor 310
8. Robin Vos 32 Wierden 225

9. Arjan Rutterkamp 93 Rijssen 210
10. Cornald Tijhof 96 Wierden 160
11. Patricia Schuurs 66 Marle 15
12. Jan Peter Oost 04 Wierden
13. Bronger Oosterhoff 31 Baflo
14. Bas ter Steege 33 Enter
15. Daan Veneman 40 Wierden
16. Erwin Paalman 98 Rijssen

SUPERKLASSE
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. Stefan Spekreijse 84 Wierden 2020
2. Hilko de Wilde 54 Enter 1985
3. Dick Norg 91 Baflo 1735
4. Jarno Klein Zandvoort 58 Nijverdal 1680
5. Jeffrey Nijmeijer 38 Wierden 755
6. Kevin Westerink 37 Notter 370
7. Adam Schooten 17 Notter

8. Edgar Rohaan 52 Enter
9. Daniel Neijenhuis 64 Markelo

SUPERSTANDAARD
rijder / team startnr. woonplaats punten

1. Jelmer Hulsman 145 Notter 1995
2. Joran Vruggink 56 Rijssen 1735
3. Patrick Nijland 15 Enter 1565
4. Bram Hulsman 514 Hellendoorn 1215
5. Nick Veneman 45 Wierden 945
6. Lisa en Rian Peeters 8 Rijssen
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RIJDER AAN HET WOORD
Dick Norg #91 superklasse

Op 7 maart 1960 ben ik ge-
boren in Baflo, waar ik nog 
steeds woon en werk. Dus een 
echte Baffelder, vandaar dat 
er ook op mijn bedrijfswagens 
staat “Oet Bavvelt”
 
Samen met Klara hebben 
we 8 kinderen, meiden in de 
leeftijd van 20 tot 30 jaar. (We 
hebben een gefuseerd gezin)
 

Sinds 1983 ben ik eigenaar van een bedrijf “Dick Norg smederij 
en tuintechniek” We hebben 2 specialiteiten onder 1 dak. In onze 
smederij doen we veel ambachtelijk smeedwerk met een echt 
smidsvuur. “We restaureren het in de stijl zoals het was en maken 
het in de uitvoering die bij u past”
 
De andere specialiteit is onderhoud en verkoop van tuin en park 
machines, reinigingsmachines en quads.
 
Vroeger was ik ook vaak met brommers aan het knutselen en heb 
eens zelf een crossertje gebouwd. Zelf rij ik als het mooi weer is 
graag eens een rondje op de motor samen met Klara.
 
Van 1994 tot 2006 was ik veel onderweg met mijn dochter die aan 
grasbaanrace deed. Ook het bezoeken van motorraces deed ik 
toen veel.
Dus knutselen en motoren zat wel in mijn bloed.
 
Hier in Baflo werd elkaar jaar een zitmaaierrace gehouden, hier-
voor hebben we een standaard zitmaaier voor gemaakt. Waarmee 
Klara in 2014 heeft mee gedaan in de standaardklasse. In 2014 
zijn we begonnen om zelf een “special klasse “zitmaaier te bou-
wen. Zelf had ik nog nooit een wedstrijd gereden, tot er september 
2014 en wedstrijd was in Ludinghausen ( Duitsland) Daar heb ik 3 
manches van 20 minuten rond gehobbeld  op een halve crossbaan 
op een machine met ongeveerde stoel.
 
Daar zag ik toen ook machines in de “Ofnenklasse” met 
super geveerde stoelen, en voorzien van een zitmaaier 
motor. Dat sprak mij erg aan, waarna we besloten heb-
ben om het in opbouw zijnde frame met motor e.d van de 
Special te verkopen.
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Daarna heb ik  in Noord Duitsland een half frame met motor ge-
kocht welke we hebben afgebouwd. Toen de machine gereed was 
opperde Klara dat het nu wel eens tijd werd om zelf te gaan rijden.
 
Ondertussen had ik regelmatig contact met Hilko de Wilde,dus 
heb ik in 2015 mijn eerste wedstrijd bij het TZT gereden. Bij een 
wedstrijd heb ik nooit een doel, ik zie wel hoe het loopt tijdens een 
wedstrijd. Het belangrijkste vind ik dat ik er plezier in heb, en of 
ik nou op het podium kom vind ik niet zo spannend. Gewoon even 
lekker gassen tussen de jeugd en strijd op de baan, en de gezel-
ligheid tussen de wedstrijden ………………en vooral heel weer thuis 
komen.

Naast de wedstrijden van het TZT, rij ik ( samen met Hilko de 
Wilde ) af en toe ook wel eens een wedstrijd in Duitsland.
Dit zijn banen van ca 600-750 m met linkse, rechtse bochten, 
bijna een halve motorcrossbaan.
Hier rijden we dan ca 15-20 minuten per wedstrijd.
 
Wat ik nog even kwijt wil, de Superklasse machines met 
een tuinmachine motor is heel gemakkelijk te berijden.
Ik zou iedereen die (op latere leeftijd) nog de baan op 
wil, een dergelijke machine adviseren.
Deze machines rijden super gemakkelijk en het vermo-
gen is heerlijk doseerbaar.

vervolg rijder aan het woord; Dick Norg
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DAMESKLASSE
door Sandra Poortman

De dames klasse is begonnen met een aantal dames die even lekker een 
rondje wilden rijden. Natuurlijk hadden ze wel een machine nodig, de 
mannen waren zo aardig om die van hun uit te lenen. Al gauw wilden er 
meer dames mee rijden. Op dit moment rijden we met 7 dames allemaal 
op een machine van de mannen. Marlies Zonnebeld, Andrea ter Steege, 
Julia Schooten, Gitte Vruggink, Sandra Poortman en de twee nieuwe rijders 
Anne de Wilde en Joyce Wilmink. Deze dames rijden allemaal op een spe-
cial machine dus een machine met een beugel. Bij de dames mag er niet 
zonder beugel gereden worden en ook geen superstandaard machine dit 
voor de veiligheid van de dames. Deze klasse is vanaf 16 jaar omdat er op 
grote machines gereden word. De dames rijden zo ongeveer 6 wedstrijden 
per jaar mee dat is 1 wedstrijd minder dan de mannen. 

Volgend seizoen staan er waarschijnlijk nog meer dames aan de start, dat 
zou natuurlijk leuk zijn want zo krijg je nog meer strijd tegen elkaar. 

Mijn ervaring in de dames klasse:

Ik zit er al zo’n beetje vanaf het begin bij gewoon lekker voor de lol een 
keer op zo’n maaier rijden een keer die ervaring voelen wat de jongens 
ook voelen. Al gauw vond ik het een geweldige ervaring en wou ik vaker 
rijden. De 1e race heb ik op die van Bert-jan Waalderink gereden, ik was zo 
enthousiast. Maar al gauw stond ik stil want ik kon niet meer sturen omdat 
er wat afgeknapt was. 

Daarna wou ik toch wel graag op die van Sebastiaan Exterkate rijden. Op 
een gegeven moment heeft hij zijn zitmaaier aangepast, tja ik was toch 
wel wat kleiner dan hem dus er moest het een en ander aangepast worden. 
toen hij dat voor elkaar had ben ik bij ons in de wei maar een paar keer 
gaan oefenen samen met Wendy Westerink. Een beetje crossen in de wei 
wat hadden wij een lol die avonden. Na genoeg geoefend te hebben was  
onze 1e wedstrijd maar ook de laatste wedstrijd van het seizoen aangebro-
ken. Daar hadden wij zo hard voor geoefend. We gingen natuurlijk allebei 
voor de 1e plaats we liepen ook mooi gelijk op maar uiteindelijk heeft 
Wendy Westerink toch gewonnen, dat kon ik natuurlijk niet laten gebeuren 
en ben nog meer gaan oefenen. 

Toen is zij er mee gestopt en ben ik de strijd aangegaan tegen de rest van 
de dames. Op een gegeven moment had ik minder uitdaging bij de dames 
en wilde ik de strijd wel is proberen bij de mannen. Maar helaas kan ik nu 
op het moment niet meer tegen de mannen omdat Sebastiaan Exterkate 
ook terug is gegaan van de Klasse A na de klasse B, dus heb ik toch maar 
weer besloten om aankomend jaar de strijd toch maar is weer te gaan 
wagen bij de dames. Heb er zeker heel veel zin in.

tot aankomend jaar dames!

Sandra Poortman
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Kelvinstraat 2, 7575 AS  Oldenzaal
Tel. (0541) 51 51 88  |  www.vossebeld.cc

10 JAAR RECTUM-YPELO
10 jarig jubileum zitmaaierracen in rectum-ypelo

Zitmaaierrace Rectum-Ypelo heeft dit 
jaar haar 10 jarige bestaan gevierd.

Een jaarlijks evenement wat klein be-
gon. In het begin waren er twee buurt-
genoten die een omgebouwde zitmaaier 
in de schuur in elkaar hadden gezet. 
Klaar voor een wedstrijdje met elkaar! 

Enkele buurtbewoners kwamen kijken en beleefden samen veel plezier! 
Al snel kwam de uitspraak: Dat muw wier doo. Daar liet men dan ook 
letterlijk geen gras over groeien. Met een handje vrijwilligers werd er 
een plan van aanpak gemaakt. Tot op de dag van vandaag kunt u bij de 
Zitmaaierrace Rectum-Ypelo terecht voor een internationaal evenement 
heerlijk dagje plezier voor jong en oud. Voor de kinderen is er van alles te 
doen. Van een springkussen tot aan eens stormbaan. Maar ook de volwas-
senen kunnen hun hart ophalen. Genieten van de snelle zitmaaiers onder 
het genot van een hapje en een drankje. Dit jaar is het evenement uit-
gebreid met internationale rijders een fair wat net als vorig jaar ook voor 
veel gezelligheid met zicht mee brengt. Ook waren er veel oude trekkers 
te bezichtigen. Natuurlijk is er de hele middag een bomvol progamma met 
snelle zitmaaiers. 

Dit jaar hing er iets bijzonders in de lucht! Het 10 jarige jubileum werd 
geopend door een 3 tal parachutespringers welke spectaculair op de baan 
lande. Voor de 10e editie was een mooie en grotere locatie beschikbaar 
waardoor er grote baan aangelegd kon worden en er meer dan voldoende 
ruimte voor publiek en rennerskwartier beschikbaar was.

De baan was perfect geprepareerd, door de regenval in aanloop naar de 
start was deze echter uitermate glad. Dit resulteerde in veel spinnende 
deelnemers, tot groot vermaak van het in grote getale aanwezige publiek! 
Naar mate de baan beter ingereden werd nam de grip en snelheid met 
rassé schreden toe en konden de deelnemers het grote motorvermogen 
beter op de baan brengen.

Winnaars per klasse:
Specialklasse A:  Marcel Achteresch
Specialklasse B:  Rick Alberts
Specialklasse C:  Mark Kieneker
Superklasse:  Dick Norg
Superstandaardklasse: Joran Vrugink
Damesklasse:  Andrea ter Steege
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WOORDZOEKER
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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!??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
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GEBOORTEBERICHTEN
Op 29 juni is Loes 
geboren, Loes is de 
dochter van Roy & 
Irma van de Willige.

Roy is bestuurslid van 
het Twents Zitmaaier 
Team en tevens lid 
van de technische 
commissie.

Roy & Irma van harte 
gefeliciteerd! 

Op 21 april is Amber 
geboren, Amber is de 
dochter van Rick & Sharon 
Schooten.

Rick is deelnemer in de 
Specialklasse B en tevens 
deelnemer van het eerste 
uur.

Rick & Sharon van harte 
gefeliciteerd! 
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AD-PHOTOS.NL
Alfred Droppers, zitmaaierrace fotograaf

Tijdens het uitbuiken op mijn vakantie begin 
ik maar vast aan het verhaal voor de TZT. Al-
lereerst mijn naam is Alfred Droppers, ben 55 
jaar en woonachtig in Lichtenvoorde. Ik ben 
getrouwd en we hebben twee dochters van 
21 en 18 jaar.

Een aantal jaren geleden ben ik in mijn 
toenmalige fuchtie van vestigingsmanager, 
benaderd door Dirk Jansen of ik het TZT wilde 
sponsoren. Daar hebben wij als Bouwmaat 
gehoor aan gegeven. Bij mijn eerste bezoek aan een zitmaaierrace 
mocht ik ook met m’n fototoestel de baan in om foto’s te maken. 
Dat was een begin van vele races. De foto’s kun je terug vinden 
op: www.ad-photos.nl of op mijn Facebook pagina.

Tijdens mijn vele contacten en bezoeken aan de wedstrijden heb ik 
de vereniging leren kennen als een enthousiaste club mensen die 
hun passie, het zitmaaierracen, met zoveel plezier uitoefenen dat 
het voor mij altijd weer leuk is om bij jullie wedstrijden aanwezig 
te mogen zijn.

Eind 2015 ben ik gestopt bij de Bouwmaat en ben sinds kort voor 
mezelf begonnen. Ik ben als ZZP’er werkzaam onder de bedrijfs-
naam: AD Project en Bouwbegeleiding. Bedrijven huren mij in om 
op bepaalde projecetn toezicht te houden en om hen te helpen 
met materiaalinkoop. Daarnaast help ik een aantal klusbedrijven 
met het uitwerken van offertes. Daardoor is het de laatste tijd wat 
lastiger geworden om alle wedstrijden te bezoeken, maar hopelijk 
zal dat in de toekomst makkelijker worden. 

Rest mij jullie te danken voor de fijne sfeer die ik ervaar tijdens de 
wedstrijden en tot de volgende race!

Met vriendelijke groeten,

Alfred Droppers
AD-Photos
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Wie ben je? 
Ik ben Patrick Nijland woon in Enter en ben 13 jaar jong.
De school waar ik naar toe ga is Reggesteyn in Rijssen

Hoe lang ben je al bij TZT?
Dit jaar rij ik voor het eerste mee met het TZT.

In welke klasse rijd je en wat vind je van deze klasse? 
Ik rijd in de superstandaard klasse, ik vind het een superleuke klasse en het is 
een gezellige klasse. De jongens die hier aan mee doen zijn heel sportief en als 
je een probleem hebt dan helpen ze je.
Om te starten met zitmaaier racen is het een leuke klasse om in te rijden je 
kunt er mooi ervaring in op doen.

Vertel eens iets over je machine? 
Ik heb vorig jaar een zitmaaier gekocht van Arno Vruwink, in Esbrook heb ik 
rond gevraagd omdat ik ook wilde zitmaaier racen. Dat was het begin, het aan-
passen ging lastiger dan we hadden gedacht.
We zijn er het hele winter elke keer mee bezig geweest en hadden hem bijna 
klaar voor de keuring.
Toen is hij op mijn verjaardag door de acculader in brand gevlogen en was er 
weinig van over.
Mijn vader heeft er toen heel hard aan gewerkt en van de organisatie mocht ik 
hem later laten keuren iedereen uit de superstandaard klasse vond dat ik er bij 
moest zijn tijdens de eerste race in Marle. We hadden hem klaar voor Marle en 
ik was blij dat ik toch mee kon doen.
Voor de kleur heb ik niet speciaal gekozen, dit was gewoon de kleur van de zit-
maaier waar ik mee ben begonnen, ik vind het wel een leuke opvallende kleur.

Wat is belangrijker winnen of meedoen? 
Meedoen vind ik belangrijker dan winnen, maar ik vind het ook wel leuk om af 
en toe een beker te  winnen. 

Waar zie je jezelf over vijf jaar in het TZT? 
Doorgaan natuurlijk. Ik denk dat ik dan in de superklasse ga rijden. Ik vind 
deze machines het meeste op een zitmaaier lijken.

Wat vond je de leukste wedstrijd van het afgelopen seizoen? 
De leukste wedstrijden vond ik Marle omdat het grote lange stukken waren. 
Rectum-Ypelo vond ik ook heel leuk omdat dit een fijne vlakke baan was zonder 
hobbels, omdat iedereen met gazonbanden reed bleef de baan mooi vlak.

Je bent een van de jongste deelnemers, wat is er zo leuk aan meedoen 
op zo’n jonge leeftijd?
Je kunt mooi ervaring op doen als je jong bent, als je dan later een snelle 
maaier wilt besturen dan ben je er al een beetje aan gewend hoe het gaat.
Er is niet echt een verschil met de grote jongens, alleen bij de grote 
jongens gaat het veel harder, dat is pas echt gaaf.

De eindrace is in zicht, wat verwacht je van deze race?
Ik hoop dat ik de eindrace uit rijd om zo toch nog wat punten te pak-
ken. Ik hoop ook dat iedereen de race uit kan rijden zonder pech en 
dat we weer een gezellige wedstrijd hebben.
Het zou mooi zijn als het weer zo’n baan is als Rectum-Ypelo.

Patrick Nijland, deelnemer superstandaard klasse

Zwijnenberg
w i e r d e n

GAS OP DIE KRUKAS
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