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Tekst: Patrick Medema – Foto’s: Stichting NK Gazonmaaierracen

150 km/h met zitmaaier
Een zitmaaierrace is spectaculair om te zien. Bij deze sport met een origineel zitmaaierframe halen de
deelnemers snelheden tot wel 150 km/h.

T

ot eind september kunt u weer
genieten van de gazonmaaierraces.
De races hebben overigens niets
met grasmaaien te maken, ze bieden
gewoon vermaak. Zo hard mogelijk rondjes
rijden op een zitmaaier. Hierbij kan de
snelheid oplopen tot 150 km/h. Er zijn in
Nederland zo’n vijftig opgevoerde zitmaaiers, waarvan de helft deelneemt aan de NKwedstrijden. Per wedstrijd zijn er drie manches van elk 10 minuten plus twee ronden.
Een manchewinnaar krijgt 20 punten,
nummer twee 17 en nummer drie 15.

110 pk
Er zijn verschillende klassen: de Super
Standaard en de Specials. Bij de Super
Standaard, de opstapklasse, scheuren de
rijders op een zitmaaier met een standaard-

versnellingsbak en -motor van maximaal
22 pk. Deze machines halen een top van
80 km/h. De Specials lijken ook op normale
zitmaaiers, maar hier zit een motorfietsblok
van 600 cc in, vaak een Honda. Die levert
zo’n 100 tot 110 pk, goed voor een snelheid
in rechte lijn van 180 km/h. Dit is afhankelijk van de versnellingsbak. Bij de Specials
zijn er twee groepen. In de A-groep zitten
de ervaren coureurs, in de B-groep het aanstormend talent. Iedereen vanaf 16 jaar kan
meedoen, maar niet zomaar. Elk racemonster wordt voor het seizoen gekeurd. Zo
moeten de maaimessen verwijderd zijn en
de onderkant van het maaidek moet dicht
zitten met een plaat. Ook moeten scherpe
randen zijn weggewerkt. Tijdens de race
zitten de rijders verplicht vast aan een dodemansknop. Deze schakelt de motor uit als

de rijder eraf valt. Via www.gazonmaaier
racen.nl kun je alle uitslagen zien en ook
de rijders die meedoen.

Gazonmaaierraces 2009
26 april
2 mei
10 mei
4 juli
19 juli
31 juli
8 augustus
23 augustus
13 september
20 september
27 september

Lottum
Rockanje
Olst
Witharen
Vries
Loenen
Alphen
Westerhaar
Biervliet
Deurne
Westerbeek
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