INHOUDSOPGAVE
5
7
8
11
13
15
21
23
25
26
29
33
35

de voorzitter
commissies
nieuw bestuur tzt
technische keuring
wedstrijden
deelnemers
sponsoren bedankt!
jeugdbabbels
zmr rectum-ypelo
sponsor uitgelicht
rallytukker
zitmaaierace baflo
de pen

BESTUUR
voorzitter

Herman Westerink
E
herman@twentszitmaaierteam.nl

secretaris

Marcel Achteresch
E
marcel@twentszitmaaierteam.nl

penningmeester

Yvonne Veneman
E
yvonne@twentszitmaaierteam.nl

technische commissie

Roy van de Willige
E
techniek@twentszitmaaierteam.nl

REDACTIE INFORMATIE
jaargang 3 - juni - 2014

Marcel Achteresch
Dirk Jansen
Jan Herm Klein Legtenberg
Bart Oosterveen
Kevin Westerink
redactie@twentszitmaaierteam.nl

adverteren

Betrouwbare kwaliteit!

het sponsorprogramma is te
vinden op www.twentszitmaaierteam.nl, of neem contact via
sponsor@twentszitmaaierteam.nl
Indien er in de volgende editie
een andere advertentie opgenomen dient te worden dan kan
deze gestuurd worden naar
redactie@twentszitmaaierteam.nl

Houtkachels

Schouwen
Rookkanalen
Terrashaarden

www.twentszitmaaierteam.nl
info@twentszitmaaierteam.nl

demonstratie wedstrijd
E

demo@twentszitmaaierteam.nl

copyright

twents zitmaaier team 2014
‘de zitmaaier’ is een uitgave van het
Twents Zitmaaier Team

kopij inleveren

Gashaarden
Pelletkachels

OVERIGE CONTACTGEGEVENS
algemeen

Doldersum’s
Vikkerhoekweg 88
7555 PM Hengelo
Tel: 074-2912983
Fax: 074-2504655

www.doldersumvof.nl

kopij voor de volgende editie kan
gestuurd worden naar
redactie@twentszitmaaierteam.nl

fotografie

Alfred Droppers (ad-photos.nl)
Wim Scholman (rallytukker.nl)
Wouter de Wilde (dwdfotos.tk)

3

de zitmaaier, begin seizoen 2014

redactie

DE VOORZITTER
Herman Westerink, voorzitter

Beste leden ik wil mij even voorstellen ik ben Herman Westerink de nieuwe
voorzitter van TZT. Na vele veranderingen van posities in de organisatie
hebben we samen met de hele organisatie alles toch redelijk op de rails
kunnen krijgen. We vragen wel begrip en geduld van iedereen . We doen
het immers met elkaar en voor elkaar Als iedereen dit probeert te onthouden zou mooi zijn en komt alles voor elkaar.

Verder wil ik de nieuwe sponsoren van
harte welkom heten en wil alle sponsoren bedanken voor hun bijdrage. Ook
willen wij de Bouwmaat met name
Alfred Droppers bedanken voor de beschikbaarstelling van hun terrein voor
de technische keuring. Als dank hiervoor is er een cadeau in de vorm van
een team foto hun kant opgekomen.
Verder vragen we nog aan iedereen of iemand zich nog beschikbaar wil
stellen voor de sponsorcommissie het liefst mensen uit bedrijfsleven. En
als iedereen zich probeert in te zetten om sponsoren binnen weet te halen
zou ook fantastisch zijn voor de vereniging.
Dan kunnen we misschien ook eerder op het transponder systeem dit zou
een mogelijkheid zijn.
Ook vragen we nog steeds 2 personen voor de wedstrijdcommissie. Tot slot
wensen wij iedereen een leuk gezond en sportief raceseizoen. Dit kan alleen als iedereen meewerkt en meedenkt
Namens bestuur Herman Westerink.
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De eerste demo van dit jaar is al weer gereden dit was in Daarle jammer dat de animo wat mager was. Het was immers een mooie kans om
machine te testen voor de eerste wedstrijd. De Demo in Baflo kon echter
wel rekenen op grote belangstelling en tevens een groot aantal lokale
deelnemers. Helaas voor de organisatie lieten de weersomstandigheden te
wensen over. Ook de eerste twee wedstrijden zijn achter de rug in Marle en
Wiene-Zeldam.

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.
Contactpersonen per commissie zijn dik gedrukt weergegeven

clubblad commissie
redactie@twentszitmaaierteam.nl
Marcel Achteresch
Dirk Jansen
Jan Herm Klein Legtenberg
Bart Oosterveen
Kevin Westerink
jeugd commissie
jeugd@twentszitmaaierteam.nl
Andre Veneman
John Kosse
Richard Schuttenbelt
Hilko de Wilde

technische commissie
techniek@twentszitmaaierteam.nl
Edgar Rohaan
Dick Eshuis
Jan Nijkamp
Roy v.d. Willige
wedstrijd commissie
wedstrijd@twentszitmaaierteam.nl
Haiko Gort
Nico van Harten
Alexander Schasfoort
sponsor commissie
sponsor@twentszitmaaierteam.nl
bestuur twents zitmaaier team
Voor de sponsorcommissie zijn wij
dringend opzoek naar leden welke
deze commissie willen versterken.
Dit gaat dan voornamelijk om
het werven van sponsoren en het
behouden van de relatie met de
huidige sponsoren

rijdersraad
rijdersraad@twentszitmaaierteam.nl
Dennis Jansen
Edwin Boom
Jan Herm Klein Legtenberg
Bert-Jan Waalderink
Hilko de Wilde
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activiteiten commissie
activiteit@twentszitmaaierteam.nl
Henrik Rohaan
Nico van Harten
Dirk Jansen
Inge Jansen
Mellanie Jansen
Jarno Klein Zandvoort
Laura Rietberg
Lisa ten Hove

Hallo leden van het Twents Zitmaaier Team, zoals jullie weten hebben wij sinds begin van het jaar een volledig nieuw bestuur. We
willen ons even kort aan jullie voorstellen zodat jullie iets meer
over ons te weten komen en hoe wij bij TZT zijn gekomen.
Herman Westerink, voorzitter
Ik ben Herman Westerink getrouwd met Marianne hebben 3 kinderen namelijk Danny Kevin en Sharon Danny en Kevin rijden sinds
2013 ook bij TZT. Ik kom oorspronkelijk uit Rectum
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Ben 26 jaar werkzaam bij gemeente Hengelo. Ik volg al vele jaren
als vaste toeschouwer Notter/Zuna de zitmaaier races en vond het
een fantastisch evenement Dat is tot heden nog niet veranderd.
Na enkele jaren als toeschouwer kregen ook mijn zonen de smaak
van zitmaaier race te pakken . En hebben in een dolle bui besloten om een zitmaaier te bouwen dit zijn ze gelukt daar heb ik veel
bewondering voor, Dit jaar hebben ze er nog 1 gebouwd dus nu
rijdt ieder voor zichzelf. Ik vind het fantastisch knap hoe ze zo`n
maaier in elkaar zetten.
Toen ze bij mij kwamen en vroegen of ik in het bestuur wou heb
ik toegestemd om een functie in het bestuur te uitoefenen .Ik heb
ervoor gekozen om voorzitter te worden. Samen met de anderen
van het bestuur hebben we een prachtig team die werkelijk tot het
uiterste gaan we doen het vaak met veel plezier en het kan alleen
nog maar beter dat als iedereen beseft dat we het voor ons plezier
en voor de hele tzt doen. En laten we er met zijn allen ervoor zorgen dat het een gezellige club blijft.
Ik wens iedereen een gezellig gezond en sportief jaar toe
Marcel Achteresch, secretaris
De meeste zullen mij onderhand wel kennen, ik ben Marcel Achteresch 27 jaar en woon thuis bij mijn ouders in Rectum. Inmiddels
loop ik al jaren bij TZT, de naam twents zitmaaier team bestond
toen nog niet eens.
Zoals velen onder ons ben ik door het zitmaaierrace virus besmet
op het midzomerfeest in Notter-Zuna, Via de zitmaaierrace in
Rectum-Ypelo ben ik betrokken geraakt bij de organisatie, eerst als “webmaster” van zitmaaierrace.nl en nu
dus onze eigen website twentszitmaaierteam.nl. Met de
oprichting van TZT als vereniging zijn hier meer taken bij
gekomen alsmede dit clubblad. Tot ieders verbazing ben
ik dat jaar ook zelf gaan rijden met een volledig eigen
gebouwde zitmaaier.
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Toen we eind 2013 zonder bestuur zaten heb ik lang getwijfeld of
ik mij aan zou melden omdat ik tevens deelnemer ben, uiteindelijk
heb ik dit toch gedaan omdat ik onze mooie sport en hobby niet
verloren wil laten gaan. Ons eerste bestuursjaar zal een jaar van
vallen en opstaan worden met veel leermomenten. Maar als jullie
ons de tijd en ruimte gunnen om dingen te leren dan heb ik er alle
vertrouwen in dat we met elkaar er een mooi en sportief seizoen
van kunnen maken!
Yvonne Veneman, penningmeester
Ik ben Yvonne Veneman, 41 jaar en ben geboren en blijven wonen
in Wierden. Ik ben getrouwd met Andre en heb twee zonen, Nick
en Daan en een dochter Susan.
Sinds 2013 rijdt Daan mee in de superstandaard klasse, sleutelt
Andre aan zijn machine en ging de rest van de familie mee voor de
gezelligheid. En die gezelligheid vonden we bij de TZT.
Eind 2013 hebben ze gevraagd of ik misschien ook in het bestuur
zou willen. Omdat ik verder met allerlei andere commissies, o.a.
oudercommissie was gestopt, had ik er wel oren naar. Zodoende
ben ik sinds februari van dit jaar penningmeester binnen TZT. Ik
hoop met het rest van het bestuur en alle leden er een mooi jaar
van te maken.
Roy van de Willige, algemeen lid en technische commissie
Ik ben Roy van de Willige uit Enter, Ik ben 24 jaar en getrouwd
met Irma.
Als werk doe ik Constructie Apparaten bouw bij Staalbouw Boom in
Wierden.
Ik ben Via Hilko de Wilde en Henrik Rohaan bij de TZT gekomen,
die al enige tijd besmet zijn met het TZT virus. Ik ben altijd al een
groot fan geweest van deze spectaculaire sport. Aangezien mijn
regelmatige aanwezigheid en kennis bij deze familie, ben Ik gevraagd om mij aan te sluiten bij de Technische Commissie. En van
het één komt het ander, nu sinds 2014 ook algemeen Bestuurslid
van TZT.
Tot ziens bij de zitmaaier race, en voor iedereen een gezond en
sportief seizoen.
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NIEUW BESTUUR TZT

TECHNISCHE KEURING
29 maart was de dag van de technische keuring. De keuring werd
dit jaar gehouden op de parkeerplaats voor de Bouwmaat. Dit was
allemaal goed met elkaar afgestemd.

Naast de keuring was er de mogelijkheid om te testen hoeveel de
maaier woog en om te kijken hoeveel decibels hij produceerde.
De weging ging met een
steekwagen met een gewichtsmeting erop. Zo kon
iedereen mooi kijken of er
eventueel nog kilootjes afgesnoept konden worden. Hierbij waren een aantal maaiers
die een best gewicht in de
schaal legde. Zo was er één
special bij met een gewicht
van maarliefst 361 kilo. De
lichtste woog maar 169 kilo.
Er vielen bij de decibelmetingen een aantal maaiers op door aardig
hoge waarden neer te zetten. Zo produceerde één maaier
wel 128 dB. De meeste bleven in de buurt van de 105. Al
met al voor iedereen een keer leuk om te weten.
Verder nog even speciaal aandacht voor de catering die
weer perfect voor mekaar was.
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Om een uur of half
één kwam het allemaal op gang en werden ongeveer 35 tot
40 machines stuk voor
stuk (goed) gekeurd.
Hierbij zaten ook een
groot aantal compleet
nieuwe maaiers. Later
bleek het in verband
met de tijd toch handiger om er twee tegelijk te doen. Het viel
ons op dat de meeste
leden zich netjes aan
de regels hielden.
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WEDSTRIJDEN

De zitmaaierrace kalender is onderverdeeld in wedstrijden welke
meetellen voor het Overijssels kampioenschap en demonstratie
races. Bezoek onze website www.twentszitmaaierteam.nl voor de
meest actuele gegevens omtrend de aankomende races en uitslagen.

WEDSTRIJDEN OVERIJSSELS KAMPIOENSCHAP 2014
evenement

datum

start races

Marle *

18 april

18:00

Wiene-Zeldam *

24 mei

15:30

Notter-Zuna *

20 juni

17:00

Rectum-Ypelo *

12 juli

15:00

Markelo *

16 augustus

17:00

TZT finalerace *

4 oktober

n.n.b.

superstandaard wedstrijden zijn aangegeven met een *

evenement

datum

aanvang

technische keuring

29 maart

13:00

Daarle

12 april

10:30

Hexel On Wheels

21 april

11:00

Baflo

10 mei

11:00

vergadering 2e seizoenshelft

24 juni

n.n.b.

demo Geerdijk

augustus

n.n.b

demo Emmeloord

september

n.n.b

Bent u als organisator van een evenement op zoek naar een
spectaculaire publiekstrekker?
Dan hebben wij voor u de oplossing: Zitmaaierrace! Klinkt ludiek
maar wordt serieus beoefent.
bezoek onze website www.twentszitmaaierteam.nl of
stuur een e-mail naar
demo@twentszitmaaierteam.nl
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DEMO’S EN OVERIGE 2014
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DEELNEMERS

Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2014
Binnen het O.K. zitmaaierrace zijn de rijders onderverdeeld in 4
klassen te weten; special klasse A, special klasse B, superklasse en
superstandaardklasse. De stelregel bij alle klasses is dat de machine sterke overeenkomsten moet vertonen met een zitmaaier.
Elke rijder/machine heeft een eigen startnummer, dit nummer
wordt door de rijder zelf gekozen

KLASSE A
1.

rijder / team
Rick Schooten

startnr.
01

woonplaats
Notter

2.

Sebastiaan Exterkate

02

Notter

3.

Nico van Harten

03

Hellendoorn

4.

Edwin Boom

09

Rijssen

5.

Marcel Achteresch

19

Wierden

6.

Frank Pijffers

20

Enter

7.

Arne Schooten

21

Notter

8.

Marco Koers

25

Wierden

9.

Henrik Rohaan

53

Enter

10.

team Mooi da t’kan

112

Vriezenveen

startnr.
04

woonplaats
Wierden

KLASSE B1
1.

rijder / team
Jan Peter Oost

2.

Jan Herm Klein Legtenberg 05

Rijssen

3.

Edward Beunk

Notter

07

4.

Leon Cattier

14

Ambt Delden

5.

Roy Weustenenk

26

Wierden

6.

Danny Westerink

36

Notter

7.

Dirk Prins

77

Vroomshoop

8.

Jeroen Kolhoop

103

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

Voor het seizoen 2014 is er een nieuwe klasse bijgekomen te
weten de superklasse, hierin rijden nu de voormalige beugelloze
special machines. Het reeds bestaande veld met “beugelloze machines” is dit jaar sterk aangevuld met nieuwe deelnemers, wat de
nieuwe klasse mogelijk maakt.

vervolg deelnemers lijst op pagina 17
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KLASSE B2
1.

rijder / team
Hermen Velthuis

startnr.
06

woonplaats
Rijssen

2.

René Nijkamp

08

Rijssen

3.

Arno Vruwink

11

Ambt Delden

4.

Evert Vos

16

Dalerpeel

5.

18

Wierden

6.

Bert-Jan Waalderink / John
Kosse
Sandra Poortman

28

Markelo

7.

Jan-Arne Pijffers

29

Rijssen

8.

Rudi Vrielink

69

Goor

9.

Matthijs Tempert

99

Rijssen

Superklasse
1.

rijder / team
Bart Oosterveen

startnr.
15

woonplaats
Wierden

2.

Adam Schooten

17

Notter

3.

Michael Raangs

22

Eenrum

4.

Mark Eshuis

34

Nijverdal

5.

Kevin Westerink

37

Notter

6.

John Eshuis

43

Nijverdal

7.

Hilko de Wilde

54

Enter

8.

Jarno Klein Zandvoort

58

Nijverdal

9.

Dennis Jansen

73

Rijssen

Superstandaard
1.

rijder / team
Lisa en Rian Peeters

startnr.
08

woonplaats
Rijssen

2.

Julia Schooten

23

Notter

3.

Jop Schuttenbeld

24

Bornerbroek

4.

Kim Schuttenbeld

42

Bornerbroek

5.

Daan Veneman

45

Wierden

6.

Rudy de Wilde

55

Enter

7.

Jelmer Hulsman

145

Notter

8.

Bram Hulsman

514

Hellendoorn

Altijd al eens willen racen op een zitmaaier?
Bij een aantal wedstrijden is mogelijk om op een zitmaaier van het Twents Zitmaaier Team mee racen tijdens een
superstandaard wedstrijd. neem voor meer informatie
contact op met de jeugdcommissie.
jeugd@twentszitmaaierteam.nl
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vervolg deelnemers lijst
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SPONSOREN BEDANKT!
SPONSOREN BEDANKT VOOR JULLIE BIJDRAGE!
Er zijn gelukkig veel mensen die onze sport/hobby een warm hart
toedragen. Helaas zijn er ook sponsoren welke noodgedwongen
moeten stoppen. Wij willen ook hen via deze weg uiteraard bedanken voor hun financiële steun.
Maar gelukkig zijn er ook weer nieuwe sponsoren gevonden alle
verschillend van aard. Nieuwe milieumatten, een grotere sponsor
maar ook mensen met een kleine bijdrage zijn wij zeer erkentelijk.
Zonder deze belangrijke mensen/bedrijven kun je als vereniging
niet verder groeien.
GEACHTE SPONSOR namens de gehele vereniging vriendelijk dank
en tot ziens op één van onze spectaculaire wedstrijden. Zie pagina 13 voor de wedstrijdkalender of bezoek onze website voor de
meest actuele gegevens.
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de sponsorcommissie,
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JEUGDBABBELS
#145 Jelmer Hulsman

interview door Dirk Jansen
Ik heb een bezoekje gebracht aan Jelmer Hulsman, Jelmer woont aan
de Burgemeesterdijk 14 in Notter. Hij is 12 jaar jong. Hier hebben we
s’avonds mooi even buiten zitten te kletsen over zitmaaiers etc.
Pa en ma waren hier ook bij aanwezig, om Jelmer af en toe bij te staan.
Dit was overigens niet nodig,want Jelmer zit vol passie en ideeen over
vooral de ontwikkeling en nieuwe dingen omtrent zijn zitmaaier. Jelmer zit
op de school met de bijbel in Notter. Nog een paar weken school en dan
vakantie.

Het begon voor hem al 4 jaar terug, toen hij 8 jaar was, scheurde hij het
gazon plat voor z’n opa die na een ongeluk dit zelf niet kon. Hierdoor kreeg
Jelmer schik van zitmaaier rijden. Opa knijpt af en toe een oog dicht als
Jelmer met z’n neefje Bram weer eens rondjes (trainen) zit te rijden in de
weide.
Een bijzonderheidje is dat hij de enige is met een Honda blok. Zijn machine
heeft 11 PK. Met een speciaal nummer op z,n maaier 145 (145 = huisnr
14 en neef Bram heeft huisnr 5 is zijn maaier compleet, althans dat zou je
denken, maar Jelmer is continu bezig om dingen te proberen en te veranderen. Dit is een jongen voor de toekomst vol ideeen en ambities om later
in de superklasse een prachtige machine te bouwen.
Ook vroeg ik of hij wist ,dat er een jeugdcommissie is. Dat wist hij
niet,maar heeft ook op dat gebied wel wat te vertellen,want o a door zijn
motivaties zijn er ook andere jeugdrijders bij gekomen. De zon zakte weg
achter de mooie grote bomen in Notter en het werd tijd om naar huis te
gaan. Ik wil de fam Hulsman bedanken en in het bijzonder Jelmer, die mij
openhartig te woord heeft gestaan.
Jelmer we gaan nog van je horen!!!!
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Zijn doel is wel duidelijk: een technische opleiding op Reggesteyn.
Hij heeft veel plezier in het rijden van wedstrijden en bezet momenteel de
4 de plaats in de standaard superklasse. Waar nu al 8 deelnemers aan mee
doen. Jelmer vindt het nog mooier om te knutselen, waar hij ook mooi de
gelegenheid voor heeft. Naast zitmaaier racen is Jelmer ook een fanatieke mountenbiker, in clubverband in Almelo Hierdoor vindt hij de nodige
ideeen, na zich helemaal leeg te fietsen.
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ZMR RECTUM-YPELO
stichting zitmaaierrace Rectum-Ypelo
Veiligheid voorop!
Het organiseren van een evenement met een zitmaaierrace is elke keer weer
een uitdaging voor de organisatie. Elk jaar worden de verbeterpunten van het
voorgaande jaar toegepast. Zo ontstaat er in de loop van jaren een goede organisatie die weet waar op gelet moet worden. Dit geldt zowel voor de race als
voor al het randgebeuren en wordt jaarlijks geëvalueerd.
Veiligheid is 1 van de belangrijkste onderdelen van het evenement. Er zijn vanuit de verzekering en Twents Zitmaaier Team eisen gesteld aan de inrichting
van het circuit en rennerskwartier. Deze eisen worden zeer serieus genomen en
zorgvuldig nageleefd. In de voorbereiding wordt met bovengenoemde partijen
besproken wat er allemaal op de agenda staat en hoe het evenement en terrein worden ingericht.

Tijdens de race zijn er shovels en trekkers aanwezig voor het onderhouden van
het circuit. Zoals bekend is wordt onze race altijd op gras verreden en is het
onderhouden van het circuit behoorlijk lastig. Graszoden laten zich niet makkelijk verdelen in de ontstane gaten en hobbels. De oorzaak van alle gaten en
hobbels kunnen we als zitmaaierrijders bij onszelf zoeken. Er worden banden
gebruikt met grof profiel die de maaier lekker van de plek trekken en mooi grip
behouden in de bochten. Er wordt flink hard en spectaculair gereden en het
publiek smult ervan, tenminste de eerste manche als de baan nog enigszins
vlak en begaanbaar is. Daarna is het voor een groot deel van de rijders hard
werken om de machine op de baan te houden.
Stel voor dat iedereen nou eens een gelijke start heeft met gazonmaaierbanden met hetzelfde of vergelijkbaar profiel. Er ontstaat een goede kans van
winnen voor elke rijder, de baan blijft vlakker en langer in goede conditie,
men kan alsnog spectaculair rijden en het is ook een stuk beter voor je eigen
ledematen.
Een organisatie van een zitmaaierrace is bepalend in de bandenkeus zoals het
reglement van het TZT voorschrijft. Dit is voor Stichting Zitmaaierrace Rectum
Ypelo niet de drijfveer om dit verplicht te stellen, maar we willen graag een
veilige en verantwoorde race organiseren in overleg met het TZT.
Daarom is met het TZT afgesproken om dit jaar te proberen om de deelnemers
op gazonmaaierbanden te laten rijden. Mochten de weersomstandigheden parten gaan spelen dan kan het besluit alsnog genomen worden om de bandenkeus vrij te laten.
De super klasse rijdt het hele seizoen al op gazonmaaierbanden en is volgens
ons een lust om naar te kijken. Waalderink Tuinmachines uit Wierden heeft in
voorgaande gesprekken al aangegeven gazonmaaierbanden tegen een nette
prijs aan te willen bieden aan de rijdende leden van het TZT.
Het bestuur van het TZT zal de rijders hierover informeren.
Verder willen wij als organisatie alle rijders een sportief seizoen
toewensen en we begroeten jullie graag op 12 juli 2014 aan de
Ypeloschoolweg 8 in Rectum Ypelo.
Namens de Stichting Zitmaaierrace Rectum Ypelo.
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Wat dit jaar als bespreekbaar punt op de agenda staat is het baanonderhoud.
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SPONSOR UITGELICHT
sponsor, De Weus Metaal B.V. | www.deweus.nl

De Weus Metaal B.V. adviseert, ontwerpt, fabriceert, monteert en onderhoud complete roestvaste en stalen installaties in o.a. de food- en non-food
industrie.
Advies en Ontwerp
Door onze ruime ervaring binnen diverse productiebedrijven, kunnen we
onze klanten voorzien van deskundig advies. Op deze manier lossen wij de
probleemstellingen binnen uw bedrijf op.
Dit advies gaat vaak samen met een ontwerp.
Fabricage en Montage
Eenmaal een idee uitgewerkt, dan wordt in eigen werkplaats ook het product gefabriceerd en hierna gemonteerd.
Onderhoud en Revisie
Wij onderhouden en reviseren tevens uw machinepark, en ondersteunen
eventueel uw eigen technische dienst.
Wij zijn als De Weus Metaal met het TZT in aanraking gekomen via Marco
Koers en onze zoon Roy Weustenenk.
Toen nog 15 jaar en altijd al bezig in de werkplaats.
Op een dag kwam de mededeling, we gaan een motor kopen en hiervan
een zitmaaier bouwen.
Wij als ouders dachten, we hoeven ons hierover geen zorgen te maken,
want dit krijgen ze toch niet voor elkaar.
Echter toen ze éénmaal de motor hadden gekocht, en de overtollige onderdelen weer hadden verkocht, hadden ze weer geld om wielen en andere
onderdelen te kopen.
Ook kregen ze spontaan veel hulp van div. TZT-coureurs en andere techneuten.
En in februari 2012 hoorden we ineens een lawaai achter de schuur; “ hij
LÖP!! ” kwamen de jongens ons enthousiast vertellen.
Toen was er natuurlijk geen ontkomen meer aan, inschrijven en vervolgens
sponseren, eerst 1 maaier, toen 2 maaiers en de 3e maaier zit er ook aan
te komen.
Door diverse bezoekjes in het rennerskwartier, zie je dat er op vele verschillende creatieve manieren wordt gebouwd.
De Weus Metaal heeft als slogan: ontwerpen, fabriceren en monteren, dit
geldt ook zeker voor het bouwen van een zitmaaier.
Wij vinden het dan ook belangrijk, dat technische mensen zich op die leuke
manier blijven ontwikkelen, en hopen
dan ook nog vele jaren sponsor te mogen zijn van het TZT.

Met vriendelijke groeten
De Weus Metaal B.V.
A.J. Weustenenk

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
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RALLYTUKKER

fotograaf, Wim Scholman | www.rallytukker.nl
Dag Leden van het TZT.
Ik kreeg de vraag of ik wilde schrijven over het leven van een hobby fotograaf die af en toe wat plaatjes maakt. Laat ik beginnen bij het begin met
mijn naam. Wim Scholman bij de meeste nu wel bekent onder rallytukker ik ben 46 jaar en woon in Rijssen. Overdag ben ik werkzaam bij RWB
waterservices in Almelo en daar ben ik bezig met het kunststoflassen voor
de waterzuivering.

Toen kwam het begin van een nieuwe uitdaging en wel een eigen site onder
de naam www.rallytukker.nl . Vanaf het begin heb ik gezegd ik wil een foto
site en geen nieuws site daar zij er al genoeg van. De site moet bekend
worden dus hoe doe je dat reclame maken eigen kleding laten maken en
foto`s met de naam erop om weg te geven bij de wedstrijden. Maar dan
komt er een vraag van wil je niet een keer wat foto`s maken bij een zitmaaierrace bij wat??. Nou ja laat ik maar eens kijken wat dat is dan en wat
denk je juist ik was verkocht wat gaat dat hard op die maaiers en zo loop ik
hier ik denk nu voor het derde jaar mee. Het meeste past net in de agenda
van de rallytukker er komt steeds meer bij. Zo loop ik nu ook al jaar of drie
mee in het NK Off Road Racing deze hebben ook 6 wedstrijden in het land.
In het weekeinde van hemelvaart zat ik in Leipzich voor een wedstrijd van
het NK ORR.
Met de rally`s en de zitmaaiers plus het NK ORR ben ik dit jaar een 35
weekeinden onderweg in Nederland Duitsland en België. In het paasweekeinde was het gekken werk vrijdagavond ZMR Marle zaterdag en zondag
NK ORR in Havelte en tweede paasdag Hexel on Wheels dat was wel een
beetje veel van het goede wat een pak foto`s in vier dagen. Dan komt er
na de wedstrijd het gezoek tussen de foto`s die je snel op de site wilt hebben en op Facebook plus de team`s voorzien van foto`s daar ben je ook
een dag mee bezig.
zie pagina 23 voor het vervolg....

de zitmaaier, begin seizoen 2014

De snelheid sport zat er al jong in bij mij. Mijn broer reed enduro`s en
ging toen ook al naar de rally`s kijken. Ik ging als 10 jarige jongen al mee,
als je met dat virus besmet bent kom je er niet meer van af. Na een paar
jaar was het gedaan met de motorsport en in die tijd had ik mijn rijbewijs
gehaald dus we konden zelf op weg naar de rally`s met een fotocamera om
dia`s te maken. Dat was super leuk je wist niet of ze goed waren dat zag
je een paar dagen later pas. Dan komt de tijd voor de video bewegende
beelden dat was toen weer in na een paar jaar was ik daar ook weer klaar
mee en heb de video op de zolder in de koffer gezet.

29

vervolg fotograaf, Wim Scholman | www.rallytukker.nl

En de meeste teams hebben alles achter een lintje of in een grote tent
staan. Hier is het lekker onder elkaar we gaan super met elkaar om ook
met de twee ander fotografen Wouter de Wilde en Alfred Droppers. We zijn
collega`s en geen concurrenten Met een ontmoeting tijdens de zitmaaierrace in Hellendoorn twee jaar geleden gaan Alfred en ik nu ook samen naar
wat rally`s toe zo zie je maar weer hoe het kan lopen onder elkaar. Als er
geen rally`s zijn dan zal ik er zijn om foto`s te maken en ik hoor van rijders dat ze er blij mee zijn dat we er zijn, dat is wederzijds en hoop dit nog
lang te mogen doen. Ik zeg Loat Goan dat spul
Met een sportieve groet Wim Scholman de rallytukker

de zitmaaier, begin seizoen 2014

Als ik kijk de race in Wiene – Zeldam een 4500 foto`s daar gooi je er
1000 tot1500 weg dan hou je er genoeg over. Ik plaats er tussen de 50
en 100 per wedstrijd op de site mijn mening is het moet mooi zijn om te
kijken afwisseling en geen 100 foto`s van dezelfde bocht. Vorig jaar heb
ik de pech gehad dat ze mijn site hebben gehact. Dus alles weg en wat
moet je dan stoppen of doorgaan, dus maar weer een nieuwe site laten
bouwen en doorgaan. We gaan steeds verder sinds Wiene – Zeldam heb
ik een tweede toestel bij gekocht ook weer een Nikon D5100. Voor het
geval er een stuk gaat je wilt niet zonder zitten. De tas zit dan ook lekker
vol toestellen,lenzen,accu`s ,flitser,en de opslag kaartjes een 40 GB aan
geheugen is voldoende voor twee dagen. Verder wil ik bij een wedstrijd
welke het ook is een uur van tevoren er zijn, gewoon om even een praatje
te maken met rijders en bekende die je tegen komt en dat zijn er veel
geworden door de jaren heen. De sfeer is bij de zitmaaier en het NK ORR
gemoedelijk en zeer open iets wat bij de rally wel anders is daar is het
tussen de fotografen haat en nijd er lopen er daar te veel die allemaal de
beste willen zijn.
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ZITMAAIERACE BAFLO
Groninger kampioenschap 2014

Op 10 mei hadden we een zitmaaierrace ‘demo’ in Baflo. Dit werd al snel in
de agenda geschreven. Velen keken hier ook al ver van te voren naar uit.
Je werd ook goed op de hoogte gehouden via Facebook enz. over de gang
van zaken. Ondanks dat buienradar geen goed weer voorspelde zijn er toch
zo’n 30 rijders naar het hoge noorden afgereisd. De een ging vrijdags als
weg, een ander kwam zaterdags op de locatie. Het rennerkwartier was aan
de krappe kant met zoveel rijders, want ook lokaal waren er vele rijders
aanwezig. Na een “vochtige vrijdagnacht”…. ja hoor, toen begon het zaterdags flink te regenen. Toch werd er een poging gedaan om de brullende
machines op het parcours rond te krijgen. Van een echte wedstrijd, was
geen sprake, maar spectaculair was het wel. Onder toeziend oog van een
kleine 1000 toeschouwers. (ik wist niet dat er zoveel mensen daar wonen)

Baflo bedankt!
				
Een redactielid.

de zitmaaier, begin seizoen 2014

Na de wedstrijd hebben we een prima verzorgde barbecue gehad. Aansluitend was er een feestavond in de tent. De grote feesttent was ongeveer
half gevuld, toch was het beregezellig! Door deze ruimte in de tent konden
de Twentenaren goed uit hun dak gaan. Weleens polonaise gedaan op
een lange biertafel? Nou ik wel! :) Weleens Gerrit Eertink 10 minuten zien
hangen? Nou ik wel :) Lang doorgegaan en vervolgens onze tent/caravan/
auto opgezocht, die steeds verder wegzakte in de blubberige groningse
klei. Ondanks het slechte weer, hebben we wederom (3x) een fantastisch
weekend gehad. 			
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DE PEN

Edward Beunk #7, deelnemer OK zitmaaierrace
Wat is je naam?			Edward Beunk
Wat is je adres?			Klokkendijk 13a
Wat is je geboortedatum?		

16 januari 1991

Wat is de kleur van je ogen?

blauw

Wat is je kleur haar? 		 blond
Wat is je lievelingskleur?		

blauw

Wat is je favoriete muziek?

piratenmuziek

Wat is je hobby?			

zitmaaierrace / sleutelen

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

ligt eraan hoeveel er kapot is

Heb je een vriend(in)?		

Neeej

Hou je echt van haar/hem?		

....

Besteed je meer tijd aan de 		
vriend(in) of aan je zitmaaier?

ja eeuh zitmaaier :P

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

Ben niet echt zo’n boomknuffelaar

Hoevaak heb je seks in de week?

niet te tellen

Waar wordt jij het meest 		
opgewonden van? 			

ik windt mij niet zo op,
kalmte kan je redden.

Ik geef de pen door aan: Hermen Velthuis

de zitmaaier, begin seizoen 2014

Wat is je beroep?			
Agrarisch ondernemer...
					ja of gewoon boer
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redactie@twentszitmaaierteam.nl
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website www.twentszitmaaierteam.nl
email info@twentszitmaaierteam.nl
twitter www.twitter.com/zitmaaierrace
facebook www.facebook.com/twentszitmaaierteam
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