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INHOUDSOPGAVE

DE VOORZITTER
Herman Westerink, voorzitter

Hallo beste leden
Na een druk eerste jaar als bestuur van TZT zijn we met frisse
neuzen begonnen aan ons 2DE jaar als bestuur.Wij hopen veel leer
te kunnen trekken uit het eerste jaarvan ons als bestuur.
Inmiddels hebben we de keuringsdag gehad met dank aan de
mooie locatie van autobedrijf Frank. Ook gaat onze dank uit naar
de inzet van de vrijwilligers van de TZT tent voor het klaarmaken van de nodige hapjes (aangeboden door autobedrijf Frank )
en drankjes. Jammer dat veel rijders deze dag om een of andere
reden lieten schieten waardoor de technische commissie heel vaak
op pad moest om alsnog hun machine te moeten keuren.
Ook vonden wij het jammer dat de demo in Daarle door gebrek
aan dekkende verzekering niet doorging.
Langs deze weg willen wij Dennis Jansen bedanken voor zijn inzet
de afgelopen jaren in de rijdersraad.

Als bestuur zijn we ook blij dat er veel nieuwe vrijwilligers hebben
aangemeld voor diverse commissies, alleen voor een zeer belangrijke commissie namelijk sponsorcommissie zoeken we nog enkele
waardevolle vrijwilligers erbij.
Tot slot 1 ding is zeker laat ieder zich beseffen dat we het nooit
iedereen na zijn zin kunnen doen. Wij als bestuur behandelen ieder
als gelijk. Als iedereen zich daarin kan bevinden en niet na elkaar
gaan verwijzen en het verleden laten rusten dan gaan we een
leuke tijd tegemoet.
We zijn er voor elkaar en met elkaar,
Veel plezier en groeten Herman Westerink.
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Ook willen wij als bestuur met name alle nieuwe sponsoren en
nieuwe rijders en nieuwe vrijwilligers een mooi seizoen en met
veel plezier toewensen.

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
Dirk Jansen
Hilko de Wilde

technische commissie
techniek@twentszitmaaierteam.nl
Roy v.d. Willige
Bertjan Bieleman
Bart Oosterveen
Jeffrey Nijmeijer
Edgar Rohaan
wedstrijd commissie
wedstrijd@twentszitmaaierteam.nl
Alexander Schasfoort
Ramon van Coesant
Haiko Gort
Nico van Harten
Gerrit van de Riet
Andre Veneman
Evert Vos
sponsor commissie
sponsor@twentszitmaaierteam.nl
Herman Westerink
Bert Hulsman

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

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 2015
evenement

datum

start races

Marle

3 april

18:00

Bornerbroek

25 mei

11:00

Wiene-Zeldam

6 juni

15:00

Notter-Zuna

19 juni

18:00

ASV Markelo

4 juli

17:00

Esbrook

11 juli

16:00

Rectum-Ypelo

22 augustus

17:00

TZT finalerace

12 september

12:30

DEMO’S EN OVERIGE 2015
evenement

datum

aanvang

technische keuring

29 maart

13:00

Hexel On Wheels

7 april

11:00

Baflo

23 mei

13:00

vergadering 2e seizoenshelft

1 juli

19:45

demo PK weekend

12 juli

n.n.b

Schuinesloot

13 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
wedstrijd@twentszitmaaierteam.nl
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Data en starttijden onder voorbehoud, bezoek onze website www.
twentszitmaaierteam.nl voor actuele informatie.

MAAIEN VAN TOEN EN NU

Jarno Klein Zandvoort, startnummer 58 superklasse

Mijn naam is Jarno Klein Zandvoort #58 rijder in de superklasse.
Mij is gevraagd of ik een stukje wil schrijven over het ontstaan van
het zitmaaierracen.

De baan toen der tijd, was gewoon twee lintjes waar je tussen
moest blijven. En het publiek kon een beetje tegen de dranghekken leunen. Eerst in de begin jaren was er in het jaar maar een of
twee races. Maar overal hoorde je in Notter de slijptollen, hamers
en lasapparaten brommen.

foto: zitmaaierrace notter - zuna 2007 met op de voorgrond
Jarno Klein Zandvoort.
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Dan moet ik een heel stuk
terug in de tijd, volgens mij
is dat 2004... Volgens school
kameraden. ofwel de Boode
boy’s, is er in Notter een
midzomerfeest. Moet heel
gezellig zijn met een biertje,
muziek en zitmaaierrace.
Een maal daar, zag ik de
jongens rijden uit Hengevelde. Die hadden toen al een
aantal rijders die de sport
beoefende. Mijn kameraden en ik keken elkaar aan,
en zijden dit gaan wij ook
foto: notter - zuna 2005
doen! Zo gezegd zo gedaan,
en een jaar later stonden wij
ook aan de start. Toen reed Rene Boode nog.
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vervolg maaien van toen en nu
De zitmaaierrace is aan het groeien, wat alleen maar mooi is!
Er kwamen meer races, jongens die zijden kom maar bij mij op het
land racen. En dat we meer en meer bekend werden in de regio,
dat deze sport een mooie aanvulling is op bepaalde programma’s
van buurtfeesten. Maar dit bracht ook risico met zich mee, veel
rijders en groter publiek. Waardoor je genoodzaakt bent om je in
te dekken, en anders zeggen de organisaties van bepaalde evenementen het was mooi maar bedankt.

Op de baan regelt Gerrit van de Riet en zijn manschappen de wedstrijden.Ik probeer zoveel mogelijk na elke wedstrijd deze mensen
te bedanken voor hun inzet en vrije tijd. Ik doe al een paar jaartjes mee aan deze sport, heb het van af de begin jaren meegemaakt. En zo als het nu gaat, zie je mij de eerste jaren nog wel
aan de start verschijnen.
Groet,
Jarno Klein Zandvoort #58

foto: Wiene - Zeldam 2015
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Kelvinstraat 2, 7575 AS Oldenzaal
Tel. (0541) 51 51 88 | www.vossebeld.cc

Zo doende hebben wij de rijders een keer bij elkaar gehad, om het
geheel in een vereniging onder te brengen. En wat is er uit voort
gekomen? zie hier TZT. Ik denk dat dit alleen maar goed is en
professioneel( met een knip oog )overkomt naar buiten. En dat wij
als rijders elke wedstrijd zo aan kunnen schuiven, tank vol benzine
en gas d’r bij. Daarom moeten wij als rijders zeer zuinig zijn met
onze organisatie en bestuur. Op de baan moet er strijd zijn, niet
daar buiten.
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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.

KLASSE A
1.

rijder / team
Sebastiaan Exterkate

startnr.
02

woonplaats
Notter

2.

Nico van Harten

03

Hellendoorn

3.

Edwin Boom

09

Rijssen

4.

Arno Vruwink

11

Ambt-Delden

5.

Leon Cattier

14

Ambt-Delden

6.

Marcel Achteresch

19

Wierden

7.

Frank Pijffers

20

Enter

8.

Arne Schooten

21

Notter

9.

Marco Koers

25

Wierden

10.

Henrik Rohaan
Edgar Rohaan

53

Enter

startnr.
04

woonplaats
Wierden

KLASSE B1
1.

rijder / team
Jan Peter Oost

2.

Jan Herm Klein Legtenberg 05

Rijssen

3.

Rijssen

4.

Hermen Velthuis
Ruud Teunissen
Rick Alberts

10

Geesteren

5.

Jeroen Kolhoop

12

Hengelvelde

06

6.

Mark Vos

16

Dalerpeel

8.

Adam Schooten

17

Notter

9.

Bert-Jan Waalderink

18

Vriezenveen

10.

Roy Weustenenk

26

Wierden

11.

Rudy Vrielink

69

Goor

12.

Dirk Prins

77

Vroomshoop

13.

Ronald Prins

112

Vriezenveen
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Elke rijder/machine heeft een eigen startnummer, dit nummer
wordt door de rijder zelf gekozen.

vervolg deelnemers lijst op pagina 19

15

KLASSE B2

rijder / team
Rick Schooten

startnr.
01

woonplaats
Den Ham

07

Notter

3.

Edward Beunk
Ruud Teunissen
Bart Schrooten

27

Wierden

4.

Sandra Poortman

28

Markelo

5.

Bas ter Steege

33

Enter

6.

Danny Westerink

36

Notter

7.

Kevin Westerink

37

Notter

8.

Kevin Voortman

49

Rijssen

9.

Patricia Schuurs

66

Marle

10.

Arjan Rutterkamp

93

Rijssen

11.

Erwin Paalman

98

Rijssen

12.

Matthijs Tempert

99

Rijssen

1.
2.

Superklasse
1.

rijder / team
Hilko de Wilde

startnr.
54

woonplaats
Enter

2.

Jarno Klein Zandvoort

58

Nijverdal

3.

Daniël Nijenhuis

64

Markelo

4.

Dennis Jansen

73

Rijssen

5.

Stefan Spekreijse

84

Wierden

6.

Dick Norg

91

Baflo

startnr.
08

woonplaats
Rijssen

2.

rijder / team
Lisa Peeters
Rian Peeters
Jop Schuttenbeld

24

Bornerbroek

3.

Kim Schuttenbeld

42

Bornerbroek

4.

45

Wierden

5.

Daan Veneman
Nick Veneman
Joran Vruggink

56

Rijssen

6.

Jelmer Hulsman

145

Notter

7.

Bram Hulsman

514

Hellendoorn

Superstandaard
1.
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vervolg deelnemers lijst
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VERSLAG NOTTER - ZUNA

Wim Scholman, fotograaf www.rallytukker.nl

Om zes uur was de
start van de vierde
ronde van het Overijssels kampioenschap. De eerste
manche bij de jeugd
was meteen een mooi
Joran Vruggink die de
vorige race veel pech
had ging er meteen
vandoor met een
mooie voorsprong.
Hij stak zijn duim op
van nu gaat het goed
en dat was ook zo tot
de laatste bocht veel
te hard de bocht in
en vloog recht door
in de rood witte blokken. Dan komt de stoom onder de helm weg en was
hij niet te genieten, je bent pas eerste als je over de finish lijn bent. Nu
ging Jelmer Hulsman er met de overwinning vandoor met op de tweede
plaats Jop Schuttenbelt en 3e Daan Veneman. De tweede en derde manche
was het wel Joran die de overwinning pakte. Jelmer pakte een derde en
een tweede plaats. De meid Rian Peters parkeerde zijn RILI Pink ook in de
blokken dit was ook niet vreemd ze was met terug van een jaartje Engeland. Daar rij je aan de verkeerde kant en ze dacht ik moet aan de andere
kant van de blokken zijn.
De klasse B2 was met tien rijders
goed gevuld. Met ook aan de start
de snelle dame Sandra Poortman ze
kan het heel wat mannen moeilijk
maken op de maaier. De eerste
heat was er de winst voor Kevin
Westerink op zijn nieuwe maaier.
En hij liet meteen zien wat er in
zat. Zijn Broer Danny had deze dag
geen geluk in de eerste manche maakte hij
van zijn motorblok een
open blok. Een groot gat
zorgde ervoor dat ze de
komende week aan het
werk moeten.
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De zitmaaier`s mochten vrijdagavond weer het gras maaien in Notter Zuna
tijdens de midzomerfeesten. Om vijf uur waren de eerste rijders er om de
maaier te laten keuren en voor het invullen van de nodige papieren. Na
het gedoe in Haaksbergen wat niks met elkaar te maken heeft is dit nu een
verplicht nummer geworden bij de sport waar snelheid in voorkomt.
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vervolg wedstrijdverslag
De tweede heat een foutje en het was over en uit voor Kevin. Heat twee
was voor de rijder van het Green Bull team Bart Schrooten. Hij pakte in
de derde manche een tweede plaats en in de eerste een derde plaats. De
man van de klasse B2 was Matthijs Tempert. Hij pakte de eerste en tweede
manche de derde plaats. En won de derde manche wat hem een eerste
plaats van de dag opleverde.
De B1 waren ook weer drie
verschillende winnaars
per manche Rick Alberts,
Roy weustenenk en Jan
Herm Klein Legentenberg.
Roy pakte er twee keer
een tweede bij. Zo dat hij
met tien punten de eerste
plaats afsnoepte van JH
Klein Legtenberg. Twintig punten er achter was
het Rick Alberts die met
een tweede en een vierde
plaats als derde de dag
afsloot.

Als laatste de superklasse was een spektakel van de bovenste plank tussen
Dennis jansen en Stefan Spekreijse het was per manche wel elke ronde
een ander koploper. En ook hier weer elke manche een ander winnaar.
Spekreijse won deze klasse met De Wilde op de tweede plaats gevolgd
door Jansen en vierde was Jarno Klein Zandvoort.
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De A klasse Daar zou het weer gaan met als kemphanen Cattier en Exterkate en Edwin Boom. Het was Leon Catier die met niet alle manche`s
won, In de tweede maakte hij een fout waardoor de maaier afsloeg en hij
twee ronde`s bleef staan en zevende werd. Exterkate won de tweede heat
en met twee tweede plaatsen won hij Notter Zuna. Edwin Boom pakte een
derde plaats deze dag.
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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.

Bedrijvenpark Twente 149
7602 KE Almelo

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.

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

de sponsorcommissie,

IDEEËNBUS
19-12-2011 10:37:54

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.
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ning.indd 1

GEACHTE SPONSOR namens de gehele vereniging vriendelijk dank
en tot ziens op één van onze spectaculaire wedstrijden. Zie pagina
9 voor de wedstrijdkalender of bezoek onze website voor de meest
actuele gegevens.
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UMCG
RESEARCHFONDS
inzamelingsactie zitmaaierrace Marle, TZT-tent
UMCG Kanker Researchfonds Groningen.
http://www.umcgkankerresearchfonds.nl/
Bij de eerste zitmaaierrace van het seizoen in Marle werd een
spontane inzamelingsactie gehouden voor het UMCG Kanker onderzoek in Groningen.
Het kankerresearch onderzoek heeft tot doel: kanker te voorkomen en meer genezing mogelijk te maken en de kwaliteit van leven met kanker te verbeteren. Kanker kent geen leeftijdsgrenzen.
Het fonds steunt daarom kankeronderzoek voor kinderen, (jong)
volwassenen en ouderen. Tegen deze verschrikkelijke ziekte is veel
onderzoek, nieuwe instrumenten en medicijnen nodig.
Dit kan mede door deze spontane actie van jullie, die een bedrag
van € 110,00 heeft opgebracht.

Met vriendelijke groet,
Henk en Engelien Oosterveen.
Donatie informatie van website
UMCG Kanker Researchfonds
“U kunt ook via uw eigen bank een gift over maken op:
IBANnummer NL98RABO 0113 100 000
t.n.v. UMCG Kanker Researchfonds.
Graag onder vermelding van uw adresgegevens en/of e-mailadres”
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Heel erg fijn dat jullie zo betrokken zijn.
Dit bedrag wordt aangeboden aan het UMCG kankerresearch fonds
in Groningen en wordt rechtstreeks gebruikt voor het onderzoek.
Iedereen die hieraan heeft meegewerkt wordt hartelijk bedankt.
Fantastisch.
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JEUGDBABBELS
namens de jeugdcommissie

Jeugdcommissie is bij elkaar geweest en we komen tot het vogende motto :

Wie de jeugd heeft , heeft de toekomst
We gaan ook andere dingen doen :

Diverse aktiviteiten, etc…….
Een ieder heeft inbreng (ideeen)
Soms zijn ook de ouders nodig :

Ook ouders (Fam) worden uitgenodigd.
Datum-plaats-tijdstip is over gebeld.

Jij bent er toch wel bij !!!
Dit bericht is voor alle jeugdleden.
Volgende clubblad wordt er weer iemand van de jeugd geintervieuwd
						
De Jeugdcommissie:
Andre Veneman
06-36317581
Hilco de Wilde
06-28308260
Dirk Jansen
06-53658307
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Zeer binnenkort een echte vergadering , maar dan voor de jeugd :
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SPONSOR UITGELICHT

sponsor, Doldersums | www.doldersumvof.nl

Doldersum vof is een bedrijf dat al ruim 100 jaar bestaat
en zit in het betere segment van zowel gas elektrisch palet
en hout kachels. Zolang het bedrijf al bestaat zijn we al
gestationeerd in Hengelo. We zijn er niet alleen voor de verkoop maar ook voor onderhoud en plaatsen van kachels.
Ook zijn we er voor het aanleggen en verbeteren van
schoorstenen.We staan voor kwaliteit en dat alles voor een
eerlijke prijs. Het woord eerlijk staat bij ons in een hoog
vaandel.

Betrouwbare kwaliteit!

Onze reclame is in het algemeen mond op mond reclame
wat niet wegneemt om deze tak van sport te sponsoren,
ook mede doordat we de voorzitter goed kennen gunnen we
dit de tzt van harte.
We wensen deze club veel plezier en komen vast een keer
genieten van deze tak van sport.

Houtkachels
Gashaarden
Pelletkachels
Schouwen
Rookkanalen
Terrashaarden

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

www.doldersumvof.nl
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Groeten E.Doldersum
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TZT GOES BAFLO
Het lijkt op een camping ergens in Zuid-Europa,waar je elk jaar
vaak dezelfde mensen ontmoet.
Hoezo zuiden, Baflo ligt in het Noorden hoor!
Door het slechte weer vorig jaar en de OK wedstrijd in Bornerbroek was er veel minder animo om  af te reizen naar Baflo.  Een
goed gemutst gezelschap van ongeveer 20 personen en een hond
zijn toch gegaan . Het was wederom een bere gezellig weekend.
Waar het eerste jaar een baantje werd uitgezet met enkele strobalen en wat lint , was er nu een volwaardige baan,een perfect
rennerskwartier en alles was super goed geregeld. Klasse georganiseerd.
Tijdens de wedstrijd zien we de lokale rijders steeds beter rijden.
Er was een rijder (de mysterie gast) Mister STIK die zijn faam
waar maakte.

Na de race hebben we genoten van een heerlijke uitgebreide barbecue .
Hierna verplaatste het gezelschap zich naar de feesttent , voor een
heerlijke Tiroleravond. Deze mooie avond staat maar 1 woord voor
“ Woenderbaar”
De volgende ochtend na de vele gebakken eitjes , was het tijd om
alles weer op te ruimen en aan te koppelen en zagen we vervolgens een immens grote sticker op de caravan .
“So you can think you can jodel”
Deze ludieke actie werd ook zeer gewaardeerd.
Kortom … Baflo super bedankt voor jullie gastvrijheid en graag tot
volgend jaar.
Jodeldejodeldejodel la iti

t’ Grolsch team uut Twente
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Hij startte als laatste en door een wervelende rit ging zijn bolide
als eerste over de finish.
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HET BAKK’N CAFÉ

wierden

De vrouw is compleet overstuur en gilt: “Waarom roep jij zo? Wat is er met
je aan de hand?”
De man draait zich om en zegt heel kalm, terwijl hij de keuken verlaat:
“Gewoon om je duidelijk te maken hoe het aanvoelt als jij naast me zit in
de auto.”
-------------------------------------------------------------------------Jan loopt het kantoor van zijn baas binnen en zegt:
“Baas, het lijkt mij tijd voor een loonsverhoging. Er zitten namelijk meerdere bedrijven achter mij aan. Maar met een loonsverhoging van zo’n 20%
ben ik wel bereid om hier te blijven werken.”
De baas schrikt ervan, maar gaat toch al snel akkoord. En al vlug worden
de papieren getekend. Als Jan de deur uitloopt, zegt de baas:
“Jan als ik vragen mag, welke bedrijven zitten er zoal achter je aan?”
Zegt Jan:
“Nou... het elektriciteitsbedrijf, het waterbedrijf en diverse incassobedrijven...”
-------------------------------------------------------------------------Op een weiland staat een stier met een bord erbij:
“Deze stier heeft het afgelopen jaar 100 keer gedekt.”
Een fietsend koppel stopt, de vrouw stapt af, wijst op het bord en zegt:
“Nou Jan, da’s twee keer per week! Daar mag je best wel eens een voorbeeld aan nemen!”
Jan zwijgt en stapt weer op zijn fiets.
Even later weer een stier en weer een bord:
“Deze stier heeft het afgelopen HALF JAAR 100 keer gedekt.”
Ze stapt weer af, wijst op het bord en zegt:
“Nou Jan, da’s vier keer per week! Petje af hoor voor dat beest. Daar mag
je best wel eens een voorbeeld aan nemen!”
Nog een bord:
“Deze stier heeft de afgelopen MAAND 100 keer gedekt.”
De vrouw valt bijna van haar fiets en rekent Jan hijgend voor:
“Da’s 3 keer per dag! Besef je dat wel Jan? Wauw, neem daar
toch eens een voorbeeld aan!”
Nu begint Jan er toch wel wat genoeg van te krijgen en merkt
geërgerd op:
“Vraag jij eens aan die stier of het ook 100 keer dezelfde koe
was!”

de zitmaaier, seizoen 2015

Zwijnenberg

Een vrouw is eieren aan het bakken als haar man thuis komt.
Hij loopt de keuken in en begint meteen te roepen :
PAS OP ! ! ! MEER BOTER ! !! STOP ! ! STOP ! ! DRAAI ZE OM ! ! BOTER !
! ZACHTER ! ! ZACHTER ! ! MEER BOTER ! ! ZIE JE DAT DAN NIET ? ! ZE
GAAN AANBRANDEN ! ! PAS TOCH OP ! ! DRAAI ZE OM ! ! SCHIET OP ! !
HAAST JE ! ! DRAAI ZE NU OM ! ! STOP ! ! STOP ! ! PAS OP ! ! TE VEEL BOTER ! !HET GAAT SPATTEN ! ! ZET UIT ! ! ZET UIT ! ! PAS OP ! ! JE GAAT JE
VERBRANDEN ! ! ZACHTER ! ! ZACHTER ! ! HOLA, HOLA, TE VEEL BOTER !
EN TE WEINIG ZOUT ! ! OHHH ! ! TE WEINIG ZOUT ! !
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DE PEN 2.0
Hurry (Herman) van de Riet

Verslag -de Pen- vervalt, er wordt nu een interview gegeven op een
aparte locatie etc. Tijdens feestavond Midzomerfeest werd Hurrie ‘s
nachts rond 24:00 uur geïnterviewd.
1 Hoe gaat het nu met jouw ?
Onwies goed, I like the Zitmaaierrace.
2 Wat is eigenlijk je voornaam ?
Herman , maor liever Hurrie
3 Hoeveel operaties heb je al gehad ?
Vulle 20 + zonder gein
4 Waar ben je enorm aan gehecht ?
Mien Motor

( persoon,ding,dier,etc….)

5 Hoe bevalt jouw je nieuwe werk ?
Super, meen ik ech. Goeie collega’s, ik bin daor de cliniclown.
6 Wat is je favoriete TV programma ?
Motorsport, soaps daor hol ik nie van

8 Favoriet automerk ?
Ford Fukkes
9 Wat eet je het liefst en waar ?
(thuis,cafe,vakantie,boulevard,o
p de trekker,….)
Kook zelf, (bij calamiteiten is’t vet) ma wa thuus
10 Vakantieplannen ?
Oostenriek met de Batse; Hurrie goes Austria!
11 T Z T wat zeg je dan ?
Gas geem, halfgas is geen gas, remm’n is veur mietjes. T’jukt nog steeds
12 Relatie(s) Wat te doen ?
Marktplaats.nl wie maakt me los.nl
13 Wie is volgens jouw de mooiste van de wereld ?
Frauleu ! as e mar lief is . Zoiets as Titnjanna (tatjana)
14 Wie is volgens jouw de mooiste hier ?
Eva ? och iederene is wa grappig
15 Wil je nog ergens op terug komen
Tuulk nie,….mornnn warknn….

( 1 item)

de zitmaaier, seizoen 2015

7 Merk Bier (waar denk je dan aan)
Grolsch en vulle
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