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redactie

DE VOORZITTER
Herman Westerink, voorzitter
Hallo beste leden,
Namens alle bestuursleden willen wij jullie bedanken voor de leuke
reacties en veelal goede steun en het vertrouwen. Na de tussentijdse vergadering ging bij vele een knopje om, hierdoor kreeg het
bestuur er weer moed in waardoor we veel energie konden steken
in de tweede helft van het seizoen. Op 4 Oktober was het eindfeest
gepland, door het zware ongeval in Haaksbergen kwam er bij deze
eindrace extra druk met name op de veiligheid te staan. Ook dit
hebben we met al onze vrijwilligers 100% doorstaan.

Ook is er aan de kleintjes gedacht mede met dank aan Nijland
JCB Bentelo voor het prachtig toepasselijk springkussen wat zij
kosteloos beschikbaar hebben gesteld. Ook willen wij met name
Joke Nijkamp bedanken dat zij zich beschikbaar heeft gesteld als
leidinggevende verkoop zwak alcoholische drank. Onze dank is
ook groot richting Herman Van De Riet oftewel Hurry. Het was een
prachtige top locatie.
Wij willen alle kampioenen feliciteren met hun behaalde prestatie.
Ook willen wij iedereen bedanken die mee hebben gedacht en mee
hebben geholpen voor dit leuke seizoen.
Tot slot hopen wij dat zich meer mensen zich opgeven voor diverse commissies met name de sponsorcommissie. Het zou leuk zijn
dat iedere rijder een paar sponsors aanleveren voor de vereniging.
Ik zou zeggen op na het volgende seizoen!
Groeten jullie voorzitter
Herman Westerink
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De politie en de brandweer hebben tussentijds gekeurd er was
geen negatief signaal.
Verder is de eindrace zonder ongelukken verreden mede doordat
we ook prachtig weer hadden. Het was voor de meesten wel stofhappen en dorstig weer.

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
Kevin Westerink
jeugd commissie
jeugd@twentszitmaaierteam.nl
Andre Veneman
John Kosse
Richard Schuttenbelt
Hilko de Wilde
rijdersraad
rijdersraad@twentszitmaaierteam.nl
Dennis Jansen
Edwin Boom
Jan Herm Klein Legtenberg
René Nijkamp
Hilko de Wilde

technische commissie
techniek@twentszitmaaierteam.nl
Roy v.d. Willige
Edgar Rohaan
Dick Eshuis
Jan Nijkamp
wedstrijd commissie
wedstrijd@twentszitmaaierteam.nl
Alexander Schasfoort
Haiko Gort
Nico van Harten
Andre Veneman
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

Namens de clubblad commissie willen wij Bart Oosterveen
bedankten voor zijn inzet. Bart heeft besloten te stoppen als
commissie lid nu hij gestopt is met deelname aan het OK
zitmaaierrace.
Wij zoeken daarom een goede vervanger voor Bart in de
commissie dit hoeft natuurlijk geen deelnemer te zijn en alle
hulp is welkom. Dit geldt uiteraard ook voor de overige commissies.

7

de zitmaaier, seizoenseinde 2014

activiteiten commissie
activiteit@twentszitmaaierteam.nl
Mellanie Jansen
Nico van Harten
Dirk Jansen
Inge Jansen
Henrik Rohaan
Jarno Klein Zandvoort
Laura Rietberg
Lisa ten Hove

KAMPIOENEN 2014
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.
En een zinderend slot werd het! De mooie nazomer dag zorgde voor de
perfecte 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 de volgende pagina voor
de volledige einduitslag.
Dit zijn de kampioenen van 2014!

Klasse A
Henrik Rohaan
startnummer: 53
woonplaats: Enter
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Klasse B1
Leon Cattier
startnummer: 14
woonplaats: Ambt Delden

Klasse B2
Arno Vruwink
startnummer: 11
woonplaats: Ambt Delden

superklasse
Dennis Jansen
startnummer: 73
woonplaats: Rijssen

superstandaard klasse
Jop Schuttenbeld
startnummer: 24
woonplaats: Bornerbroek
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EINDUITSLAG
KLASSE A
1.

rijder / team
Henrik Rohaan

startnr.
53

woonplaats
Enter

punten
1570

19

Wierden

1360

2.

Marcel Achteresch

3.

Edwin Boom / Gerrit Eertink 09

Rijssen

1335

4.

Arne Schooten

Notter

1310

21

5.

Marco Koers

25

Wierden

1220

6.

Sebastiaan Exterkate

02

Zuna

865

7.

Nico van Harten

03

Hellendoorn

775

8.

Frank Pijffers

20

Enter

655

9.

Rick Schooten

01

Den Ham

510

10.

team Mooi da t’kan

112

Vriezenveen

315

startnr.
14

woonplaats
Ambt-Delden

punten
1860

KLASSE B1
1.

rijder / team
Leon Cattier

2.

Roy Weustenenk

26

Wierden

1635

3.

Danny Westerink

36

Notter

1395

4.

Jan Herm Klein Legtenberg 05

Rijssen

1145

5.

Edward Beunk

Notter

970

07

6.

Jeroen Kolhoop

103

Ambt-Delden

960

7.

Jan Peter Oost

04

Wierden

695

8.

Dirk Prins

77

Westerhaar

525

startnr.
11

woonplaats
Ambt Delden

punten
1535

KLASSE B2
1.

rijder / team
Arno Vruwink

2.

Matthijs Tempert

99

Rijssen

1495

3.

Bert Jan Waalderink

18

Vriezenveen

1445

4.

Hermen Velthuis

06

Rijssen

990

5.

Evert Vos

16

Dalerpeel

555

6.

René Nijkamp

08

Rijssen

510

7.

Sandra Poortman

28

Markelo

495

8.

Bart Schrooten

27

Wierden

260

9.

Patricia Schuurs

66

Marle

145

voor superklasse & superstandaard zie volgende pagina
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Overijssels kampioenschap zitmaaierrace 2014
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EINDUITSLAG 2014
vervolg einduitslag 2014
SUPERKLASSE
1.

rijder / team
Dennis Jansen

startnr.
73

woonplaats
Rijssen

punten
1755
1560

2.

John Eshuis

43

Rijssen

3.

Jarno Klein Zandvoort

58

Nijverdal

1345

4.

Mark Eshuis

34

Nijverdal

1115

5.

Hilko de Wilde

54

Enter

1095

6.

Kevin Westerink

37

Notter

670

7.

Stefan Spekreijse

84

Wierden

500

8.

Bart Oosterveen

15

Wierden

470

9.

Adam Schooten

17

Notter

170

10.

René Nijkamp

8

Rijssen

100

11.

Michael Raangs

22

Baflo

85

rijder / team
Jop Schuttenbeld

startnr.
24

woonplaats
Bornerbroek

punten
1780

Bram Hulsman
Jelmer Hulsman

514

Hellendoorn

1480

3.

145

Wierden

1220

4.

Lisa en Rian Peeters

8

Rijssen

1170

5.

Julia Schooten
Kim Schuttenbeld
Joran Vruggink
Daan Veneman

23

Notter

970

42

Bornerbroek

935

56

Rijssen

930

45

Enter

615

1.
2.

6.
7.
8.
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SUPERSTANDAARD
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TZT FINALERACE

eindwedstrijd OK zitmaaierrace 2014
De eindrace is een door de vereniging georganiseerde wedstrijd.
Deze heeft plaatsgevonden op 4
oktober in Notter. De altijd gastvrijs Hurry van de bekende farm
ontlastte de vraag van het bestuur
en overige leden, waar moeten we
onze eindrace houden?

Onder het motto: “De mais eraf – de maaier erop ,werden de voorbereidingen getroffen”. Ook werden de weersvoorspellingen nauwlettend
in de gaten gehouden. En ik kan u vertellen: Alles was goed. De locatie was perfect, organisatorisch was top en vooral het weer zat mee.
Zaterdag 4 oktober en dan een dikke 20 graad “perfect”!
Tijdens de wedstrijden werden
de kampioenen bekend van de
verschillende klasses. De één
haalde het kampioenschap
met gemak en de ander moest
er keihard voor strijden, wat
leidde tot mooie wedstrijdbeelden! Na de race was er
nog een demonstratie van
Frank Gerritsen Mulkes, die
met zijn rallywagen (BMW)
talloze rondjes scheurde over
de baan. “Prachtig!”
’s Avonds werd er mooie muziek gedraaid en vloeide de drank rijkelijk. Na deze feestavond waren er nog gasten die al zwevend Lucky
opzochten en … ja hoor… met de sigaret op de lip werden ze daar
verwijderd. Het was misschien ook wel mooi geweest. De gehele TZT
en organisatie konden terugkijken op een geslaagd kampioenschap.
De dank gaat uit naar een ieder die zich op de een of andere
manier verdienstelijk heeft gemaakt. Het draaiboek eindrace
2014 zal goed bewaard worden. Bij de volgende editie zal dit
geëvalueerd rapport goed van pas komen!
Groeten en tot volgend jaar.
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Kelvinstraat 2, 7575 AS Oldenzaal
Tel. (0541) 51 51 88 | www.vossebeld.cc
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EERSTE SEIZOEN VAN

Evert & Mark Vos, startnummer 16, B2-klasse
hallo,
ook ons werd gevraagd om iets
te schrijven over het eerste
seizoen.

We zijn de hele winter bezig geweest in de schuur om het frame te
bouwen.
We waren niet op tijd klaar voor de eerste race omdat we te laat
waren met testen 1 dag voor de eerste race hebben we getest
en hij zakte direct door zijn voorpootjes dus konden we er eerst
andere assen aan lassen.
De tweede race heeft Evert gereden en is goed verlopen, maar we
hadden toen nog geen stoelvering dus Evert dacht dat hij geen rug
meer over had.
Voor de rest van de wedstrijden ging het wel lekker en de demo’s
zijn gereden door Mark die vond het ook wel goed gaan.
We hebben ook mee gereden in Holsloot, dat was al een feest op
zich en ook super geregeld door Alexander (de lange)
We zijn zeer tevreden over hoe gemoedelijk het met de wedstrijden gaat iedereen helpt elkaar en alles is goed geregeld dus zeer
tevreden over de tzt!
Het was een leuk en leerzaam jaar.
We kwamen nog niet goed mee de eerste wedstrijden maar aankomend seizoen rijd Mark en gaan we voor de punten.
Racing team Vos (Mark en Evert Vos)
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Wij zijn aan zitmaaier race
gekomen door marktplaats,
er stond een racezitmaaier op
marktplaats dus dachten wij
we gaan eens kijken bij een
wedstrijd ervan.
Hier in Drenthe is geen zitmaaierrace dus zo zijn we bij
het tzt gekomen.
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TZT FINALE RACE 04-10-2014

19-12-2011 10:

SPONSOREN BEDANKT!
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.

IDEEËNBUS

Voor het clubblad zijn wij altijd geintreseerd in nieuwe artikels om te
plaatsen. Dus heb je iets leuks of
interresants te melden voor in het
clubblad dan horen wij dat graag. De
artikels of ideeën mogen gestuurd
worden naar
redactie@twentszitmaaierteam.nl
Alle ideeën zijn welkom ook als je
benieuwd bent naar de taken van
commissieleden welke wij dan kunnen interviewen.

de zitmaaier, seizoenseinde 2014

de sponsorcommissie,

kening.indd 1

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

Bedrijvenpark Twente 149
7602 KE Almelo

SPONSOREN BEDANKT VOOR JULLIE BIJDRAGE!
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JEUGDBABBELS
#24 Jop Schuttenbeld

Interview door: Jan Herm Klein Legtenberg
Voor dit interview heb ik een bezoek gebracht aan Job Schuttenbeld. Job woont aan de Pepershaar 7 in Bornebroek. Hij is 14
jaar oud en volgt de opleiding plant en boom op het AOC oost in
Almelo. Hij wil later werken in de bosbouw of als loonwerker.
We hebben bij hem in de keuken onder het genot van een kop koffie gepraat over de zitmaaierrace.

Als er een wedstrijd was in Ypelo was Job erbij om te kijken samen
met zijn vader. Toen hij 13 werd begon het toch wel erg te kriebelen om mee te rijden met de zitmaaiers. Zo is het plan er dus gekomen om een zitmaaier te kopen. Job heeft samen met zijn vader
hier veel uren ingestoken om alles goed aan het draaien te krijgen.
Hij heeft veel geoefend op de ijsbaan in Bornebroek samen met
zijn zusje, die in middels ook besmet is met het zitmaaier virus.
De finale race in Haarle, waar Job als debutant mee reed, was top
en in één woord geweldig.
Hij vond Marle een mooie
wedstrijd, de baan was mooi
lang en de strijd was in het
donker. In Notter was het een
mooie strijd tussen Job en
Jelmer Hulsman, maar helaas
viel Job net buiten de prijzen.
Toch is hij aan het eind van dit
seizoen kampioen geworden in
de superstandaard klasse.
Ik wil de familie Schuttenbeld bedanken voor de gastvrijheid en in
het bijzonder Job, die mij openhartig te woord heeft gestaan
Job bedankt !!!!!!
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Job is het zitmaaier rijden met de paplepel in gegoten, vroeger
toen hij klein was, was het al raak: hij reed liever op de zitmaaier
door de tuin dan op een traptrekker en het sleutelen aan de machines doet die nu samen met zijn vader.
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CAFE DE BOER

centraal gelegen uitvalsbasis TZT

Iedereen kent het of is er al eens geweest. Een mooie locatie om
te verzamelen en ook om te vergaderen. De kastelein verzorgd ons
goed wanneer wij daar zijn! Hij zegt altijd: ‘Jong’s tot de volgende
keer! Mooi dat zulke lui er nog zijn!

Ook volgend seizoen kan hij ons verwachten!
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Dus voor alle leden een goede reden om daar af en toe te vertoeven.
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RASENMÄHERRENNEN
Hard gaan, maar dan in het “Duuts”, Hilko de Wilde
Er is mij gevraagd een stukje te
schrijven over mijn machine waarmee ik sinds 2014 mee rijd. Ik,
Hilko de Wilde (24) uit het mooie
Enter, doe al mee vanaf 2004 aan
de zitmaaierrace, en vanaf 2010 in
de Special-Klasse >Team-RDW.

Om een Duitser te bouwen heb je allereerst een originele grasmaaier motor
nodig. Met horizontale of verticale krukas, tot 750cc. De zelfde motoren als in
onze Superstandaard-Klasse. Weinig Pk’s maar veel koppel bij lage toeren. Ik
koos voor een Briggs&Stratton Vanguard motor van 23pk. Een versnellingbak
heb je niet nodig want je rijdt in 1vaste versnelling met een centrifugaal koppeling om weg te rijden. Verder is een sterke V-snaar, en een licht frame met
goede stoelvering een must. Een erg simpele machine waar je dus makkelijk
aan kan sleutelen. Ik had er vertrouwen in, maar of het echt snel zou gaan,
dat was de grote vraag.
In Marle maakte ik de eerste wedstrijd meters. Het rijden ging erg simpel,
alleen handgas aan het stuur en een rechter voetrem. Hierdoor kon ik alle
aandacht bij het rijden houden om de perfecte lijn te kiezen. De gewichtsverdeling was perfect, maar de (trilplaat)-koppeling greep te langzaam aan bij het
wegrijden. Mijn hoogste toerental was toen nog maar 3600.
Met die setting heb ik de eerste wedstrijden gereden waarna rijden steeds iets
beter ging.
Het was erg wennen om zonder beugel te rijden, maar nog meer moest ik
wennen aan het lage toerental en het hoge koppel. De acceleratie was niet snel
genoeg dus kwam er een Vario-matic automaat. Het systeem werkte perfect
maar versnelde niet snel genoeg. Deze werd dus weer verwijderd.
Na een wedstrijd in Ludinghausen(Dui) werd duidelijk dat de overbrenging lichter moest, en het toerental omhoog. Dit pakte goed uit. Ik haalde 5200 motortoeren op de eindrace, waardoor ik mijn laatste beker van 2014 mocht halen.
Het was een seizoen met veel wijzigingen aan de machine, waardoor ik ook wel eens uit viel, maar nu is duidelijk welk systeem het
beste werkt. Daar kan ik mee verder. Inmiddels heb ik een goede
koppeling en aan de motor wordt nog gewerkt. Voor volgend jaar
heb ik de wedstrijden van de TZT en een aantal in Duitsland op de
kalender staan. Want die Duitsers weten wel wat racen is. En voor
wie twijfelt om ook zo’n machine te bouwen: Zeker doen!

de zitmaaier, seizoenseinde 2014

Al een aantal jaar volg ik rijders
over de hele wereld, ook uit
Duitsland. Daar zijn de Reglementen van het Rasenmäherrennen
heel wat anders. Ik heb eind 2013
besloten mijn Special maaier te
verkopen. Toen ben ik begonnen
met een nieuwe machine voor in
de Superklasse(beugelloos). Een
Duitser.
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SPONSOR UITGELICHT

sponsor, ten Hove | www.gtenhove.nl
TEN HOVE drive
Barmsijs 39
7463 BB Rijssen
T: 0548-851663
M: 06-13555599

Milieu!
Ook het milieu wordt steeds belangrijker! Om bij te dragen aan een beter
milieu, leren wij dit de aankomende bestuurders al vroeg in de rijopleiding.
Dit om een hoog brandstofverbruik en de uitstoot van vuile uitlaatgassen te
verminderen.
Navigatie!
Wij leren de aankomende bestuurders het rijden met navigatie al vroeg in
de rijopleiding. Dit is in deze tijd niet meer weg te denken. Om te navigeren gebruiken wij de modernste navigatie apparatuur van Garmin.
Theoriecursus!
Wij verzorgen de meest update theorie trainingen met behulp van moderne
leermiddelen. Deze theorielessen en examen trainingen geven wij op een
interactieve manier, in een zeer aangename sfeer!
R.I.S. opleiding!
Wij verzorgen de rijopleiding B als R.I.S. rijopleiding. (Rijopleiding In Stappen) De R.I.S opleiding wordt door het CBR erkend!
Omdat wij hierin gecertificeerd zijn en deze R.I.S. rijles methode
toepassen, is ook de slagingskans groter! Lees meer hierover op
de R.I.S. pagina.
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Drive and Try Coaching!
Rij, probeer en leer; dan wordt duidelijk wat allemaal kan en niet kan.
Hierbij bespreken we situaties achteraf of het goed en veilig uitgevoerd is,
of dat er nog wat te verbeteren is. De kandidaat rijdt hierbij op zelfstandig
initiatief, met daarbij een gespecialiseerde aanpak van de rij-instructeur.
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SUPERKLASSE

2014 eerste seizoen superklasse (beugelloos)
De Superklasse

Afgelopen jaar heeft deze klasse voor het eerst hun kunsten laten
zien op de baan en in wedstrijdverband, dit tot groot vermaak van
het publiek! In deze klasse zitten 7 a 8 deelnemers welke goed
aan elkaar gewaagd zijn en waar iedereen respectvol met elkaar
omgaat. (Dit is ook zeer belangrijk i.v.m. de veiligheid). Wij (deelnemers superklasse) willen de vereniging bedanken dat ze deze
klasse de ruimte geven om te laten volgroeien! Ook kijken we
graag terug op een succes vol race seizoen, en hopende dat 2015
minstens zo mooi wordt!
Aldus de Superklasse,
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Deze klasse is een
klasse waarin coureurs met een machine zonder rolbeugel deelnemen, dus
lijkend op een gazonmaaier, met gazonbanden en alleen met
aangepast chassis en
motorblok.(Bekijk de
regelementen van de
superklasse ook is op
de site.)
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REGLEMENTEN 2015
het opstellen van het conceptreglement

Op zaterdag 15 november 2015 zijn de concept reglementen voor
het nieuwe seizoen gepubliceerd op de website van het Twents
Zitmaaier Team (www.twentszitmaaiertem.nl).

In de voorgaande seizoenen was er altijd sprake van 2 afzonderlijke reglementen namelijk het wedstrijdreglement en het technischreglement. Zoals op de voorgaande pagina te lezen is, is in
2014 een nieuwe klasse geïntroduceerd. In samenspraak met de
deelnemers van de superklasse is er een reglement opgesteld,
omdat dit is opgesteld na de ledenvergadering kon dit niet opgenomen worden in het technischreglement van 2014. Hiermee
ontstonden dus drie afzonderlijke reglementen.
Voor seizoen 2015 zijn alle reeds bestaande reglementen samengevoegd in één overzichtelijk document. De tekstuele aanpassingen of (deels)nieuwe regels zijn in het rood weergegeven. Door de
reglementen samen te voegen en alles overzichtelijk op te zetten
hopen wij onze deelnemers een volledig en inzichtelijk reglement
te bieden waarmee wij nog vele sportieve seizoenen tegemoet
kunnen gaan.
Onze reglementen worden veelal ook opgenomen in de vergunningen en verzekeringen van de evenementen waar wij racen en
het is voor ons belangrijk dat alles goed en duidelijk beschreven
is. Ook een overzichtelijke opmaak draagt bij aan een positieve
beoordeling door gemeente en verzekering.
Eventuele op- en/of aanmerkingen op de conceptreglementen kunnen tijdens de jaarlijkse ledenvergadering
worden uitgesproken. De ledenvergadering vindt dit jaar
plaats op 16-01-2015.
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De bestaande reglementen zijn in samenspraak met alle betrokken
commissies tegen het licht gehouden hierbij is gelet op VEILIGHEID, SPORTIVITEIT EN PRAKTIJK. Zo zijn er een aantal regels
aangepast omdat deze in de praktijk anders uitgevoerd worden
bijv. het inleveren van de inschrijfformulieren voor de wedstrijd.
Belangrijkste aanvulling voor de veiligheid van publiek, baanpersoneel en deelnemers is de verplichte dodemansknop. De superklasse en superstandaard klasse had dit al middels een dodemanskoord in de specialklasse wordt dit geregeld middels een knop op
of voor het stuur. Dit bied de deelnemers en officials de mogelijkheid de machine snel en veilig uit te schakelen.
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ACTIVITEITEN

bijzondere gebeurtenissen en geplande activiteiten
Onderstaande activiteiten staan reeds gepland voor seizoen 2015,
leden van TZT ontvangen in de weken ervoor nog aanvullende
informatie.
Zaterdag 15 november 2014:
Vrijdag 16 januari 2015: 		
Zaterdag 7 maart 2015: 		

Publicatie concept reglementen
Algemene ledenvergadering
Technische keuring

GEZOCHT!!

HEEFT U DE FEESTAVOND
GEZIEN?
GEEF DIT DAN Z.S.M.
DOOR AAN DE REDACTIE

Namens de redactie willen wij John & Chayenee Eshuis van
harte feliciteren met de geboorte van hun zoon Jaylano!
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TZT - FEESTAVOND

37

DE PEN

Hermen Velthuis #6, deelnemer OK zitmaaierrace
Wat is je naam?			Hermen Velthuis
Wat is je adres?			

Ergens in nottercity

Wat is je lievelingskleur?		

blauw

Wat is je favoriete muziek?

alles behalve geheimezender

Wat is je beroep?			

Gevellist ja metselaar en zo.

Wat is je hobby?			
					

Ja haha zitmmaaierrace natuurlijk 		
maar schieten doe ik ook

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

la vulle met de maaier altied drok 		
maar schieten doe ik ook vulle.

Heb je een vriend(in)?		

Joa

Hou je echt van haar/hem?		

Joa omeunig vulle

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

50 / 50

Wie/wat zie je het liefst op een dag? Geen chagrijnige leu alleen leu die 		
					good te passe bint.
Hoevaak knuffel jij op een dag?
Niet mijn knuffel gehalte zit nog in 		
					papier
Hoevaak heb je seks in de week?

Niet op 2 handen te tellen.

Waar wordt jij het meest 		
opgewonden van? 			

Big tasty van de grote M

Ik geef de pen door aan: René Nijkamp
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Wat is je kleur haar? 		 blond
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