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INHOUDSOPGAVE

SPONSOREN BEDANKT!
SPONSOREN BEDANKT VOOR JULLIE BIJDRAGE!
Er zijn gelukkig veel mensen die onze sport/hobby een warm hart toedragen. Zonder deze belangrijke mensen/bedrijven kun je als vereniging niet
verder groeien.
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GEACHTE SPONSOR namens de gehele vereniging vriendelijk dank en hopelijk volgend seizoen tot ziens op één van onze spectaculaire wedstrijden.
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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
commissies en het bestuur te houden is er bij elke commissie één of meer
bestuurslid/leden betrokken.
bezoek www.twentszitmaaierteam.nl voor contactgegevens.
Bestuursleden zijn schuingedrukt weergegeven.

clubblad commissie
redactie@twentszitmaaierteam.nl
Dirk Jansen
Marcel Achteresch
Ellen Hoff
Sharon Pas
Adam Schooten
jeugd commissie
jeugd@twentszitmaaierteam.nl
Jan Reint Kreijkes
Marc vd Noort
Wim Tempert
Hilko de Wilde

sponsor commissie
sponsor@twentszitmaaierteam.nl
Jan Reint Kreijkes
Dirk Jansen
Jan Nijkamp
Wim Tempert
Ruud Teunissen
Emiel Weyemars
technische commissie
techniek@twentszitmaaierteam.nl
Dick Eshuis
Dick Kleinjan
Roy v.d. Willige
wedstrijd commissie
wedstrijd@twentszitmaaierteam.nl
Bertjan Bieleman
Marlies Zonnebeld
Nico van Harten
Haiko Gort
Sander Nekkers
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activiteiten commissie
activiteit@twentszitmaaierteam.nl
Marlies Zonnebeld
Nico van Harten
Ellen Hoff
Inge Jansen
Mellanie Jansen
Jeroen Meijer
Sharon Pas
Sandra Poortman
Henrik Rohaan
Jarno Klein Zandvoort

rijdersraad
rijdersraad@twentszitmaaierteam.nl
Edwin Boom
Nico van Harten
Dennis Jansen
Wim Tempert
Bert-Jan Waalderink
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SEIZOEN 2013

Samenvatting OK zitmaaierrace 2013
Best lezer
Hieronder volgt een verslag van de wedstrijden van afgelopen seizoen.
Nadat alle machines in maart zijn gekeurd begon de eerste officiële wedstrijd
in Marle. Het duurde een tijdje voor alles in orde was rond 23:00 uur werden
de punten verzameld en de prijzen uitgedeeld. Op 13 april was er een demo in
Daarle hier konden vele rijders testen, wat er in Marle niet goed ging. Dus een
goede voorbereiding op de volgende OK wedstrijd.
Eerst hadden we nog een mooi uitstapje op 18 mei naar Baflo. Een gezelschap
van c.a. 25 personen gingen vrijdag al naar het hoge noorden. Super weekend
waar we voor de tweede keer super gastvrij werden ontvangen. Het zitmaaier
virus heeft zich inmiddels in baflo en omstreken van zich doen spreken ( succes
allemaal!) De 2e ok wedstrijd komt eraan en wel in Wiene Zeldam, een race
waar ontzettend hard werd gestreden om de punten. Overigens perfect van
commentaar voorzien van Paul Schabbink ( TV Oost )

Zondag 23 juni zijn er enkele rijders naar Dijkerhoek geweest om een demo te
verzorgen. Het zou een geslaagde middag zijn geweest.
We maken ons op voor de 4e Ok wedstrijd in het altijd goed georganiseerde
Rectum Ypelo. Net voor de regen was iedereen in de feesttent om te prijzen in
ontvangst te nemen en nog lang door te praten over de wedstrijd. Een week na
Rectum-Ypelo stond Willemsoord op het programma.
Alles was goed en mooi ( zoals overnachting, feest in de tent, artiesten ) behalve de baan. Deze voldeed niet aan de reglementaire eisen en dus werd besloten
een demo te rijden. Verder wel een uitstekend geslaagd weekend.
Op 27 juli ( midden in de bouwvak vakantie ) was een demo gepland in Walterswald. Door te weinig animo van de TZT ( maar 2 rijders ) hebben de mensen uit
baflo mee geholpen. Zo was er toch nog een mooie demo gereden.
Op 10 augustus gaan we met z’n allen naar de agrifair. Een nieuw terrein en
gelijk alles goed voor elkaar. Super hoor! Hier werd het klassement weer wat
duidelijker. De dagzeges werden pas een week later duidelijk. Verder altijd een
mooi evenement.
Nadat we tussen door nog een demo hebben gehad in Schuinesloot. Het grote
evenement de rommelcross. Moeten we 5 weken wachten op de finale race.
Deze race moest zorgen voor de uiteindelijke eindklassering in alle klasse’s Maar
het hele gebeuren spatte in een plensbui uit elkaar. ‘’ jammer. ‘ Misschien toch een maand eerder een officiële race organiseren?
Nu maar weer alles opruimen, schoonmaken en op naar het volgende
seizoen.
Een liefhebber.
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We gaan een sprongetje maken en op 21 juni staan we aan de start in Notter/
Zuna voor iedereen een beetje een thuiswedstrijd. (Roots ) In verschillende
klasse’s waren er diverse mutaties in het tussen klassement. Er moest een week
later wel weer enkele bekers omgeruild worden voor de dagzege..

KAMPIOENEN 2013

De titelstrijd is nog nooit zo spannend geweest als in seizoen 2013 in alle
klasses waren er meerdere deelnemers welke nog kans maakten op de titel
Overijssels kampioen zitmaaierrace 2013! Het kampioenschap is onderverdeeld in 3 klasses, klasse-A, klasse B en de superstandaard klasse. Wegens
de groeiende animo voor deze spectaculaire vorm van motorsport is de
klasse-B voor het seizoen 2013 onderverdeeld in 2 groepen B1 & B2.

De TZT finale race was het decor voor de ontknoping van het kampioenschap, het beloofde dan ook een zinderend slot van het seizoen te worden.
Maar helaas... door de hevige regenval de dag voorafgaand aan de race
was de baan al erg nat en toen het tijdens de race wederom zwaar begon
te regenen reste niets anders meer dan de race voortijdig te staken.
Met het wegvallen van de eindrace is de tussenstand na de Agrifair de
eindstand geworden! De schrapverplichting zoals deze reglementair wordt
voorgeschreven verviel in dit geval omdat er minder dan 6 kampioenschaps
wedstrijden zijn verreden.

Klasse A
Sebastiaan Exterkate
startnummer: 2
woonplaats: Zuna

Klasse B1
Marco Koers
startnummer: 25
woonplaats: Wierden

Klasse B2
Marcel Achteresch
startnummer: 19
woonplaats: Wierden

superstandaard klasse
Patrick Kreijkes
startnummer: 46
woonplaats: Wierden
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Dit zijn de kampioenen van 2013!
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EINDUITSLAG

Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2013
1

rijder / team
Sebastiaan Exterkate

startnr.
01

woonplaats
Zuna

punten
1475

2.

Dennis Jansen

73

Rijssen

1375

3.

Bart Oosterveen

15

Rectum

1115

4.

Rick Schooten

01

Notter

1110

5.

Edwin Boom

09

Rijssen

1100

6.

Henrik Rohaan

53

Enter

1050

7.

Nico van Harten

03

Hellendoorn

830

8.

team Mooi da t’kan

112

Vriezenveen

400

startnr.
25

woonplaats
Zuna

punten
1440

KLASSE B1
1.

rijder / team
Marco Koers

2.

Wim Tempert

46

Rijssen

1360

3.

René Nijkamp

06

Rijssen

1040

4.

John Eshuis

43

Nijverdal

935

5.

Arne Schooten

21

Notter

890

6.

Bjorn Abbink

04

Hengelo

830

7.

Adam Schooten

17

Notter

740

8.

Danny & Kevin Westerink

36

Notter

580

9.

Leon Cattier

14

Ambt-Delden

550

10.

Edward Beunk

07

Notter

540

11.

Dirk Prins

77

Vroomshoop

260

12.

Rudy Vrielink

69

Goor

150

13.

Willem Wouter Overbeek

92

Ambt-Delden

130

voor special klasse B2 & superstandaard zie pagina 15
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KLASSE A
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Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2013
KLASSE B2

rijder / team
Marcel Achteresch

startnr.
19

woonplaats
Rectum

punten
1470
1375

2.

Frank Pijffers

20

Enter

3.

Hilko de Wilde

54

Enter

1230

4.

Jan Herm Klein Legtenberg 05

Rijssen

960

5.

Matthijs Tempert

99

Rijssen

880

6.

Mark Eshuis

34

Nijverdal

720

7.

Jarno Klein Zandvoort

58

Nijverdal

690

8.

Roy Weustenenk

26

Wierden

655

9.

Bert Jan Waalderink &

18

Wierden

510

10.

John Kosse
Jan-Arne Pijffers

29

Rijssen

490

11.

Arno Vruwink

11

Ambt-Delden

475

12.

Bert Pijffers

33

Westerhaar

400

13.

Michael Raangs

22

Baflo

40

Superstandaard
1.

rijder / team
P. Kreijkes

startnr.
46

woonplaats
Wierden

punten
1125
1070

2.

L. & R. Peeters

08

Rijssen

3.

Daan Veneman

45

Wierden

1060

4.

J. Groot Baltink

16

Wierden

1040

5.

Julia Schooten

23

Notter

830

6.

R. de Wilde

55

Enter

345

Tentcommissie
Namens Mellanie en mij, wil ik iedereen bedanken voor de leuke & lekkere
attentie, die wij op 12 oktober hebben
ontvangen.
Tot volgend seizoen allemaal!
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Kryptonstraat 24
7463 PA Rijssen
Tel.: 0548-545924
Mob: 06-25592385

1.

Vriendelijke groet, Mellanie en Inge.
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RIJDERSRAAD

De rijdersraad is een commissie die uit 5 personen bestaat:
Bertjan Waalderink 		
Dennis Jansen 		
Edwin Boom 		
Wim Tempert 		
Nico van Harten 		

#18
#73
#09
#46
#03

Wij hebben de taak binnen de vereniging om de baan uit te zetten (indien
mogelijk). Voor elke wedstrijd of demonstratie gaan 2 personen van de rijdersraad naar het evenement, om de baan uit te zetten, met desbetreffende personen van dat evenement. Dit proberen wij met onze uiterste zorg te
doen, zodat een ieder een mooie en sportieve wedstrijddag kan hebben.
Ook zijn wij het aanspreekpunt voor de rijders. Wanneer de rijder(s) ergens mee zitten of er staat hun iets niet aan, dan kunnen ze zich bij ons
melden, zodat wij dit wanneer mogelijk op kunnen lossen. Zo hopen wij
duidelijkheid te scheppen voor onze mede coureurs!

Hoe kom ik in de rijdersraad?.......
Hier hebben wij een roulatie systeem voor toegepast, zodat er elk jaar een
nieuw persoon in de rijdersraad kan komen. Een persoon stelt zich beschikbaar om uit de rijdersraad te gaan, deze persoon kan zich herkiesbaar stellen. Wanneer zich niemand beschikbaar stelt om uit de rijdersraad te gaan,
zal automatische de langstzittende uit de rijdersraad stappen.
Aanmelden hier voor kan jl. tot 31 december, zodat hier op de jaarlijkse
ledenvergadering over gestemt kan worden. Via de ze weg willen wij alle
rijders bedanken voor de tips e.d. van afgelopen jaar.
Op naar een leuk en succesvol seizoen in 2014
Mvg, De Rijdersraad.
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Wij moeten jaarlijks met de technische commissie het machine regelement
nalopen en waar nodig aanpassen, zodat deze jaarlijks uitgegeven kan
worden.
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WEDSTRIJDUITSLAGEN
1. Marle

klasse A
1. E. Boom

Klasse B1
W. Tempert

Klasse B2
J.A. Pijffers

superstandaard
P. Kreijkes

2. B. Oosterveen

M. Koers

H. de Wilde

L & R Peeters

3. D. Jansen

Arne Schooten

B. Pijffers

D. Veneman

2. Wiene-Zeldam
klasse A
1. D. Jansen

Klasse B1
W. Tempert

Klasse B2
M. Achteresch

superstandaard
J.G. Baltink

2. E. Boom

M. Koers

F. Pijffers

J. Schooten

3. R. Schooten

B. Abbink

M. Tempert

D. Veneman

klasse A
1. S. Exterkate

Klasse B1
L. Cattier

Klasse B2
H. de Wilde

superstandaard
P. Kreijkes

2. B. Oosterveen

M. Koers

M. Achteresch

L & R Peeters

3. N. van Harten

R. Nijkamp

F. Pijffers

J.G. Baltink

klasse A
1. S. Exterkate

Klasse B1
J. Eshuis

Klasse B2
H. de Wilde

-

2. R. Schooten

M. Koers

M. Achteresch

3. B. Oosterveen

Adam Schooten

F. Pijffers

3. Notter-Zuna

4. Rectum-Ypelo

5. Agrifair Wierden
klasse A
1. S. Exterkate

Klasse B1
W. Tempert

Klasse B2
R. Weustenenk

superstandaard
L & R Peeters

2. H. Rohaan

Arne Schooten

B.J. Waalderink

J. Schooten

3. D. Jansen

R. Nijkamp

F. Pijffers

D. Veneman
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top 3 per wedstrijd OK zitmaaierrace 2013
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EERSTE SEIZOEN VAN

Danny & Kevin Westerink, startnummer 36, B1-klasse
Hallo,
Er werd ons gevraagd om
een stukje te schrijven …
Voor ons was dit het eerste
seizoen. We hebben ondanks we
niet voor aan reden heel en heel
veel schik gehad. Alles buiten de
races om is super gezellige met
elkaar, of als iemand zijn machine
kapot heeft zie je de mensen van
alle kanten helpen. Dat vinden
we mooi om te zien.

Het begon allemaal met een geintje, we hadden allebei wat bier op en
zeiden met een gekke kop tegen elkaar goh WIE GOAT UN RACEMAAIER
BOUW’N. En euh zo gezegd zo gedaan, de volgende dag zijn we direct
begonnen met bouwen. We hadden net optijd alles klaar. Toen eenmaal de
eerste wedstrijd was ( marle ) merkten we dat we snel in de groep toegelaten werden, dat vonden we mooi. We leerden de mensen steeds beter
kennen.
Wij zijn ook mee geweest naar willemsoord, we zijn daar blijven slapen en
hebben een grandioos feest gehad. Wij hopen dat het volgende seizoen
weer net zo mooi gaat worden. En we willen dan graag met de 2e machine
ook aan de start staan.
Alle mensen wil ik bij deze bedanken, voor alle hulp en gezelligheid. En
petje af voor de organisatie. Telkens weer staan jullie klaar. Echt top !
Broeze racing team ( Danny & Kevin Westerink )
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Hoe het voor ons begonnen is ?
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GRASPOP BAFLO
groninger kampioenschap zitmaaierrace

Ontstaan van Graspop
Het Graspop festival is ontstaan uit een dorpsfeest in 1991, waar jeugdsoos Eagle uit
Baflo enkel de catering verzorgde. Het toenmalige bestuur van jeugdsoos Eagle was
er vol van overtuigd een dergelijk feest zelf op poten te kunnen zetten. Een groep enthousiastelingen ging een commissie vormen en organiseerde op zaterdag 22 augustus 1992 de eerste editie van Graspop.Ervaring hadden de initiatiefnemers nauwelijks,
toch waren ze in staat een prima festival neer te zetten. Met hulp van de middenstand
en vrijwilligers van jeugdsoos Eagle, werd de eerste editie een groot succes. 400
bezoekers zagen o.a De Bintangs een spetterend optreden geven. Nog twee edities
werden nadien georganiseerd door jeugdsoos Eagle op het toenmalig Marcia terrein.
Wegens logistieke redenen werd het festival in 1995 verplaatst een ander terrein. Het
festival groeide en werd uitgebreid naar twee podia en meerdere dagen. Randactiviteiten werden georganiseerd zoals country-avonden, solex races, Volendamse avonden,
disco-shows ect. Het belangrijkste bleef uiteraard het festival zelf. Bekende namen
speelden op Graspop zoals: Herman Brood, Direct, Jovink en de Voederbietels, Skik,
Junkie Xl, OsdorpPosse, Harry Muskee en nog veel meer nationale grootheden.

Vol G(r)as
Naast het organiseren van een goed evenement staat gezelligheid bij de organisatie
en vrijwilligers van Graspop voorop. Tijdens de ‘afterparty’ van Graspop 2011 pakten
een aantal vrijwilligers hun zitmaaiers voor een race door de tent. Hierbij gingen direct stemmen op om tijdens de 2012 editie van Graspop een zitmaaierrace te organiseren, er werd besloten om te kijken naar de mogelijkheden. Omdat het organiseren
van een zitmaaierrace specifieke kennis vereist werd via internet gezocht naar informatie. Hier werd het Twents Zitmaaier Team gevonden en de eerste contacten werden
gelegd. En zo geschiede dat op 12 mei 2012 de eerste zitmaaierrace in de provincie
Groningen te Baflo plaats vond. Dat voor zitmaaierracen ook in het noorden animo is  
bleek uit het feit dat er ruim 500 man langs de baan stonden en een aanzienlijk aantal
lokale deelnemers het strijdtoneel betraden.
Een vervolg kon niet uitblijven. Gezien de animo en impact van het evenement werd
een aparte commissie opgericht om het evenement nog beter te kunnen organiseren
en werd besloten om in 2013 de zitmaaierrace een week voor Graspop te organiseren.
Met een groter aantal deelnemers van zowel het Twents Zitmaaier Team als lokaal en
meer dan 800 bezoekers werd Vol G(r)as 2013 een groot succes.
Momenteel is de organisatie van Graspop zich aan het voorbereiden op Graspop 2014,
ook tijdens deze editie zal weer een zitmaaierrace georganiseerd worden welke wordt
gehouden op 10 mei. Doelstelling is om Vol G(r)as verder te laten groeien wat onder
andere gerealiseerd moet worden door een nieuwe terreinindeling of mogelijk nieuw
terrein om een grotere baan te kunnen maken. Verder zal een avondprogramma worden georganiseerd wat meer aansluit op de aard van het evenement.
Tot slot
Om ook Vol G(r)as 2014 tot een succesvol evenement te maken hoopt
de organisatie van Graspop velen van jullie op 10 mei (9 mag ook ;)) te
mogen begroeten om gezamenlijk een leuk en gezellig evenement neer
te zetten.
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Graspop
De laatste jaren krijgt Graspop steeds weer meer vorm als een alternatief festival,
waarbij veel aandacht wordt besteed aan beginnend en opkomend talent. Verder is de
programmering breder geworden en wordt een grotere doelgroep bedient. Voorbeelden hiervan zijn het organiseren van een eigen talenten battle genaamd GrasPoll
waarvan de winnaar op Graspop optreedt, de introductie van een Dance podium en
natuurlijk de zitmaaierrace Vol G(r)as.
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ZITMAAIER
TEAM BAFLO
Het Zitmaaier virus slaat toe in BAFLO

Maar ook naar aanleiding van de race 2012 werd Menno Mollema geprikkeld en zei:”
ik ga ook zo’n ding bouwen” > niet wetend wat het inhield...jeetje wat een werk
noemd Menno alhier. iets van 810 uur in 1 jaar bouwen, uiteraard een hele klus! Maar
missie geslaagd! In 2013 al bibberend
aan de start en toen na 2 rondes.. de
maaier kapot!Maar de adrealine bleef,en
een ervaring rijker en met veel motivatie en veel gesleutel weer rijklaar! Zelfs
na veel testritjes van Menno met Erik
Danhof, Peter Raangs en Greta Raangs
waren alle kinderziektes eruit!Op naar
Walterswoud de eerste demo met
Menno’s maaier! Met de rijders Peter
en Greta Raangs een super geslaagde
dag, en Menno zeer tevreden over zijn
maaier !Momenteel is Menno druk bezig
met de modificaties van de maaier om  
op en top aan de start van het
seizoen 2014 te staan!
Menno Mollema en zijn maaier!

Ook Peter Raangs werd besmet met het
virus en ging met Menno op pad naar
goor om de maaier van Jon Hofman te
kopen..ook al een paar testritjes gedaan
maar gaat deze winter grondig te werk
om ook op en top volgend jaar aan de
start in Baflo te staan.

Peter Raangs zijn maaier!
zie pagina 31 voor DEEL 2
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Aansluitend op het verhaal van graspop volg(r)as hier een bericht van ZTB Baflo.
In 2012 na aankondiging van graspop om een zitmaaierrace te organiseren zei Greta
Raangs.ik ga mee doen! Ook Monique Medema Dokter had het zelfde idee! Samen
op de maaiers dat jaar ging machtig
mooi. Het jaar 2013 op nieuw een
zitmaaierrace ook wij dames weer van
de party, ietsjes sneller als het jaar
daarvoor,mooie race, Greta’s riempje
van de maaier zei pang en Monique
haalde als dame gelukkig de 3e prijs!
Na dat seizoen krijg je de smaak van
snelheid te pakken dus ook wij als
dames 2014 waarschijnlijk met een
special aan de start! De maaier van
Greta heeft ze beschikbaar gesteld
aan de gebroeders Roelf en Rieks
Danhof om er mee te rijden!!
actie foto Monique Medema dokter en
Greta Raangs Liewes volg(ra)s 2013.
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Jan Schut met zijn maaier in de bus van peter,..past net ..
Ook hij heeft deze door alle enthousiaste buurmannen is de faceboek pagina ZTB
baflo aangemaakt en wordt beheerd door Erik Danhof. Het zitmaaier gebeuren leeft
hier zo in Baflo dat er intussen al weer 2 nieuwe maaiers bij zijn! Dick Norg heeft een
maaier uit Hardenberg gehaald en Wilfred Kuin en Jet van Dijk hebben er 1 uit Aduard
gehaald. Over de nieuwe maaiers willen we graag berichten in het “vervolg van jullie
zitmaaier blad”.
Ook bedanken we jullie dat we in het blad ..de zitmaaier.. ons verhaal mogen schrijven en hopen dat de samenwerking en vooral de gastvrijheid van het
zitmaaier”gebeuren nog jaren mag doorgaan!
We zien jullie allemaal graag op 10 mei ..ien bavvelt...bij Graspop volg(r)as
2014!!!

de zitmaaier, seizoenseinde 2013

Barmsijs 5, 7463 BB Rijssen - Tel. 0548 - 52 23 08
E-mail: tempertmontage@concepts.nl

Mob. 06 - 20 41 62 12

Wim Tempert
RIJSSEN

Ook een andere buurman Jan Schut werd tijdens een bbq zo geprikkeld door het
zitmaaiergebeuren in de garage’s, ging ook op zoek en ja dat werd een hele verre rit
samen met peter om een maaier te halen..zo trots als een pauw weer terug in baflo.
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THOENSE
24UURS RACE
duits kampioenschap zitmaaierrace

23 augustus was het zo ver, we vertrokken met tien man/vrouw richting Duitsland,
om daar de grootste zitmaaierrace van Europa mee te maken. De 24uur van Thönse!
Deze wedstrijd werd voor de 12e en helaas de laatste keer georganiseerd. Een evenement dat als grap gestart werd door een aantal enthousiastelingen en daarna uitgroeide tot een 24uurs race met bijna 100 deelnemers en meer dan 25.000 bezoekers. Hét
race-evenement heeft een baan van maarliefst 1.9km lang met alleen bochten. Er was
geen recht stuk in te bekennen.

Na deze woeste party werden we 24 augustus gewekt door de vele V-twin motoren
van B&S, Honda, en Kohler, die klonken als een troep hells-angels die voorbij kwamen
razen. Een paar broodjes ei van topkok Kevin en we waren klaar voor de eerste manche die om 10uur starte. Om de duizenden mensen nog even duidelijk te maken dat
er Nederlands bezoek aanwezig was, werden we met de hele club nog even boven in
een hoogwerker geplaatst, vanwaar we de baan ook goed konden bekijken.
De 97 rijders reden in een lange optocht naar de start waar ze rustig achter de PaceCar de baan op rolden. Na anderhalve ronde werd door de plaatselijke brandweer het
startsein gegeven. Op dat moment schoten de maaiers die soms wel opgevoerd waren
tot 50pk over de baan. Hoge snelheden werden niet gehaald maar door de vele bochten maar het was een enorm spektakel voor de 25.000 toeschouwers.
Om 5x een manche van 2 uur vol te houden werden er regelmatig pitstops gemaakt
om te tanken, filters te vervangen, of rijders te wisselen. Elke manche werd gestart
op een spiegel gladde baan die door een aantal schuiftrekkers en trilwalzen werd
klaargemaakt.
Met dat de avond viel, werden alle maaiers voorzien van voldoende verlichting om te
kunnen zien waar gereden moest worden. De nacht manche eindigde rond 23uur en
werd afgesloten met groots vuurwerk en een Deutsche KnallGas-party!
25 augustus werd gestart met de 4e en 5e manche die weer met prachtig weer werden gereden. En na vele rondes kwam het eind van de laatste manche in zicht.
Het team met nummer #222: Adventure-Racing-Wiedenrode wist na een kleine 10uur
rijden met 113 rondes te winnen voor de andere 96 rijders die daarna over de finishlijn kwamen.
De rijders werden gehuldigd en de organisatoren bedankt voor hun 12
jaar lange inzet. Dit met een wipkip in de vorm van het Thönse 24 logo
voor in de plaatselijke speeltuin.

OVERKAMPSWEG 18
NIJVERHEIDSWEG 6A

0572-363355
0548-623094

Wij bedanken onze Duitse racevrienden voor hun gastvrijheid en wij
werden uitgenodigd om nog eens terug te komen met maaier bij een van
hun wedstrijden.
Hilko de Wilde

de zitmaaier, seizoenseinde 2013

De avond voordat de race begon werd de stemming gezet in de feest tent waar wij als
“die Hollanders” werden beschouwd, als volwaardige rijders, en dus ook alle consumpties voor niets konden ophalen. De TZT hoorde even goed bij de andere 83 teams
volgens de Duitse organisatoren. Goede zaak!
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“AFSCHEID”

Dirk Jansen,

ex-voorzitter

Doordat we bestuurlijk en inhoudelijk teveel van meningen,
houdingen en overige zaken verschillen, heb ik besloten om mijn functie
als voorzitter en aanverwante zaken neer te leggen. Als je bestuurlijk niet
goed functioneert met elkaar, is dit schadelijk voor de club. Dit is iets wat
ik niet wil.
Een 100% afscheid is dit natuurlijk niet. Ik ben nog wel betrokken bij het
tent gebeuren. Er zijn nogal wat verbeterpunten die ik graag opgelost zie,
maar niet in de huidige bestuurlijke formatie. Toch wil ik iedereen bedanken voor de mooie momenten, die er wel degelijk zijn geweest.
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Ex – voorzitter,
Dirk Jansen.
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DE PEN

Jan Herm Klein Legtenberg #5
Wat is je naam?			

Jan Herm Klein Legtenberg

Wat is je geboortedatum?		

22 juni 1993

Wat is de kleur van je ogen?

Kan ik toch niet zien

Wat is je kleur haar? 		

Donker bruin

Wat is je lievelingskleur?		

blauw

Wat is je favoriete muziek?

piratenmuziek

Wat is je beroep?			

Student / werkvoorbereiding

Wat is je hobby?

Zitmaaierrace en sleutelen

Hoeveel uur in de week ben je
bezig met je hobby? 		

Te weinig :P

Heb je een vriend(in) ? 		

Ja zeker

Hou je echt van haar/hem? 		

Anders had ik geen relatie

Besteedt je meer tijd aan je
vriend(in) of aan je zitmaaier?

Allebei anders worden ze boos.

Wie/wat zie je het liefst op een dag? Mijn vriendin
Hoevaak knuffel jij op een dag?

Niet ben te druk

Hoevaak heb je seks in de week?

Te weinig veelste weinig

Waar wordt jij het meest 		
opgewonden van?

Mijn meid op mien maaier

Ik geef de pen door aan: Edward Beunk
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Wat is je adres?			
Als je niet in komt breken Stations
					dwarsweg 22 a
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* Bavvelt *

Groninger Kampioenschap Zitmaaierrace
‘s avonds feest in de tent!!

10 mei 2014 te Baflo
m.m.v.
en
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