
 

VERSLAG 11
E 

CIRCUITDAG AGAINST CANCER – 15 JULI TT-CIRCUIT ASSEN  

 
 

Wat was het een mooie dag!  
 

Voor het 11de jaar kwamen alle leden van de organisatie vanaf 
januari bij elkaar om de Circuitdag 2015 tot een succes te 
maken.  
Dat het een heleboel voorbereiding en regelzaken omvat is 
duidelijk. Gelukkig zijn door de jaren heen alle organisatoren en 
vrijwilligers aardig op elkaar ingespeeld geraakt. Dankzij de 
zeer strakke vergader-en actielijstplanning zijn de 

werkzaamheden voor iedereen overzichtelijk en haalbaar.  
Het enthousiasme onder de vrijwilligers is enorm en moeiteloos 
worden de vergaderingen en acties ingepast in eigen drukke 
schema’s.  
 
Op dinsdag 14 juli is het dan zover. Iedereen komt in actie om 
alles klaar te gaan zetten en voor te bereiden.  

De Dobla food trailer wordt uitgestald. De cateringtent 
bevoorraad door ISS Catering Services in samenwerking met 
hun leveranciers . Het paddock terrein wordt ingericht met 
welkomst tenten, tafels, stoelen van Skippy Rent, 
cateringtrailers, merchandise tenten en frietkraam Bertho. Het 

podium wordt opgezet, de trailer van Hollandse jongens/Rintje 

Ritsma komt erbij. Defensie brengt alvast de Flightsimulator. 
Een compleet terras met stoelen, tafels en parasols wordt 
binnen no time tevoorschijn getoverd.  
Dranghekken in de pitstraat, pitboxen verdelen en inrichten, 
parkeerplaatsen afzetten. Trapkart AlaKart  circuit uitzetten. 
Damen leathers leveren de motorenpakken en overalls, de 
helmen door Arai. En laten we de vuilnisbakken van Foodcourt 

niet vergeten.  

 



 

 
 
 

De volgende morgen barst het pas echt los. Het is ongelofelijk 
te zien hoe snel er zoveel activiteit is en zoveel wordt opgezet. 
Defensie komt met een hoop kabaal het terrein opgereden met 
tanks en vrachtwagens. Ze worden naar het Dakar terrein 

gedirigeerd. Het heliplatform van Defensie wordt opgebouwd. 

De vrijwilligers, waaronder velen van Sysqa staan al vroeg 
klaar om hun taken uit te voeren. Iedereen wordt volgens een 

strak schema en planning op de juiste plek ingezet.  
 
De motoren van Ducati / Bach Lamboo worden naar het 
middenterrein gereden. De politie is ook aanwezig. 
Draaivermaak komt met een heuse draaimolen, een 
poffertjeskraam en suikerspinnen. Women-city wordt ingericht. 

De startboog van Runnersworld Groningen komt. Het podium 
wordt ingericht.    
Die mystery guest is ineens voor de oplettende gasten niet 
meer zo heel erg mystery…. 

Kartcentrum Lelystad/chronokarting en het heftruckparcours 

van Sander Hefstrucks worden opgezet. 

EHBO/medicalcentre is ook aanwezig. Het Strong Men team  is 

van plan in actie te komen en maakt zich hiervoor klaar.  
 



      
 
Dan volgen alle coureurs en dus ook alle supergave en speciale 
auto’s. Ze krijgen de rijdersinstructies. En zo krijgen ook 

Defensie, Politie en de motorrijders de nodige instructies. 

 
De fotografen voor vandaag o.a. John Damen, Michelle 
Scherpenborg en Hapee fotografie arriveren en het team van 
Mgshortfilms komt met de crew voor opnames. Daarnaast 
zullen de jongens van livebroadcast.nl de hele dag livestream 
verslag doen van alle activiteiten. 

 
Ondertussen melden zich bij de welkomstent ook al de eerste 
gezinnen. Ze worden opgewacht en welkom geheten en hebben 
duidelijk zin in deze dag! 
 
 

 
Dan als om 10 uur, iedereen in de startblokken staat, alles is 
gecheckt, dubbelcheckt en gebrieft en de gezinnen allemaal 

hun welkomst-pakket en aanwijzingen hebben gekregen, dan 
wordt door Diederick de Vries, onze jaarlijks terugkerende 
dagspreker, de dag officieel geopend. Iedereen wordt welkom 

geheten. Wat een verwachtingsvolle gezichtjes allemaal, zo 
mooi! Al die kindjes, papa’s en mama’s, daar doen we het 
allemaal voor. 



 
Op de paddock wordt het startschot gegeven door het Strong 
Men Team die een poging doen een truck en legervoertuig weg 
te trekken.  

 

 
 
Daarna verspreidden de gezinnen zich over drie locaties, het 

middenterrein/de politievijver, het dakarterrein waar Defensie 
in vol ornaat aanwezig is en natuurlijk de pitstraat.  
 

Bij de politievijver, de naam zegt het al, is de politie aanwezig. 
Je kunt bij deze vijver komen onder speciale politiebegeleiding! 
Dat is gaaf, in een arrestantenbusje mee of in een hele oude 
Amerikaanse politieauto. Bij de vijver kun je in een 
politievaartuig meevaren.  
 
Op het dakarterrein heeft Defensie wederom flink uitgepakt. 

Meerijden in tanks, trucks, schietoefeningen doen. Het is 

allemaal mogelijk en hier wordt dankbaar gebruik van gemaakt.  
 
 

 
 

Op de paddock kunnen de kindjes karten bij Kartcentrum 
Lelystad, in trapauto’s van Alakart, in een echte F16 



Flightsimulator, op Segways, in draaimolens en een suikerspin 
eten.  
 
 

In Womencity is het tijd voor de girls…Nagels, make up, tijd 

voor relaxxxx 
 

 
 
En dan de pitstraat, voor velen een langverwachte droom die 
uitkomt. Over het circuit meescheuren in Lambo’s, opgepimpte 
pk-monsters, spectaculaire racebakken. Of achterop de motor 

door de scherpe bochten… 
 
 
 
 



 
 
En vergeet vooral de catering niet. Rond lunchtijd komt 

iedereen samen. Er is friet van Bertho, een heuse 
chocoladefontijn en andere lekkernijen van Dobla, ijsjes van 

Holiday Ice en natuurlijk het heerlijke eten en drinken van ISS 
Catering Services en zijn leveranciers. 
 



 
 
En dan voor velen het hoogtepunt van de dag… De mystery 
guest….. Niemand minder dan Roel van Velzen geeft een 

spectaculair optreden.  
Roel en zijn band kunnen voor een feest zorgen, dat is 
duidelijk!   
 
We zijn hier allemaal samen om een supergave dag te hebben, 
te lachen en plezier te maken, maar er is ook ruimte voor de 

serieuze kant van deze dag. 



 
 

 
Er zijn gezinnen waarvan een kind midden in het proces zit van 
chemo’s, ziekenhuisbezoeken en onzekerheid.  

Sommigen van de uitgenodigden zijn hier al voor de tweede, 
derde, vierde keer. Om in het verleden opgedane vrienden en 
lotgenoten te ontmoeten of om overleden kindjes te 

herdenken… 
 
Daarom worden zoals elk jaar allemaal wensen aan ballonnen 
gebonden en wordt er daarbij 1 grote ballon opgelaten ter 
nagedachtenis aan de kindjes die het niet hebben gered. 
Allemaal tegelijkertijd de lucht in, terwijl Roel van Velzen het 

speciaal voor ons geschreven “Let Me Take You Away “ speelt.  

 



 

Nooit zullen we het waarom begrijpen  

Het leven heeft een eigen plan   

Maar al wat lacht en ademt   

Daar zijn jullie een deeltje van 
 

Een overweldigend, ontroerend, verdrietig moment... Maar ook 
een moment waarin verbondenheid, steun en kracht gevoeld 

wordt.  
 
Gelukkig herpakt iedereen zich weer en gaat het programma 
weer verder.  

 

Op het podium worden de donateurs en sponsoren bedankt. 
Stichting Mont Ventoux, team Hartog, Sander Heftrucks, de 
Snow Challengers, Streetgasm komen hun cheques met hele 
serieuze bedragen overhandigen.  De Krekt sailing loten voor 
een mini zeilvakantie worden uitgereikt.  
De Louise de Colignyschool uit Ede krijgt speciale aandacht 

vandaag. Deze school heeft met sponsoracties op school super 
veel geld opgehaald en dit hebben we beloond met een 



uitnodiging voor deze mooie dag voor 4 kids die zich hebben 
ingezet voor Against Cancer.  
 
 

 

 
 
Door alle donaties, sponsoracties en coureursinschrijvingen 

heeft deze dag €100.000 opgebracht!!!   
 
En dan verspreiden de gezinnen zich weer over het terrein.  
Het lijkt wel of  het niemand opvalt dat het bij vlagen toch wel 
serieus aan het plenzen is. Alleen de motoren van Ducati  en 
Hollandse jongens kunnen ‘s middags niet op het circuit 

vanwege de gladheid. En de helikoptervluchten moeten door 

het weer ‘s middags worden afgelast. maar dit wordt 
opgevangen door de Jumbo, die spontaan 40 
helikoptervluchten aanbiedt op een later tijdstip voor de 
teleurgestelde gezinnen.  

 



 
 
Rond half 5 is het dan toch echt tijd om af te gaan sluiten. Blije 

kinderen, dankbare papa’s en mama’s en voor even zorgeloze 
grootouders. Allemaal met een medaille van Biemans Trophy 

Produkts om voldaan en compleet versleten op weg naar huis. 
 
 

 
 
En nadat alles weer ingeladen, afgesloten en opgeruimd was en 
alle vrijwilligers richting huis gingen, toen….. 

 
Toen barstte het pas echt los! We hebben ongelofelijk veel 
enthousiaste bedankbrieven, facebookreacties, appjes, foto’s en 



impressiefilms mogen ontvangen, waarvoor onze grote dank. 
Daar doet de grote groep vrijwilligers het allemaal voor!!! 
En dan Roel van Velzen….wat een topper is dat. Het filmpje op 
Facebook waarin Roel zingt en de ballonnen worden opgelaten 

is zo’n 32.000 keer bekeken. 

 
Tijdens de dag was er bijzonder veel media aandacht. Vanuit 
allerlei hoeken kwam de pers op ons evenement af, waarbij we 
veel complimenten kregen voor de strakke organisatie en het 
enthousiasme waarmee iedereen zich inzet. De Telegraaf kwam 
met een mooi artikel.  Ook Dagblad van het Noorden, de 
Assercourant en RTV Drente hadden aandacht voor ons. En 

Hart van Nederland zond diezelfde avond nog een complete 
reportage uit over de Circuitdag.  Op YouTube  zijn al diverse 
filmpjes te vinden. Ook de livestream is massaal gevolgd en 
heel positief ontvangen. Op onze website, en facebookpagina 
kun je alles terugvinden. 
 

Op Flickr zijn de foto’s te vinden die de aanwezige fotografen 

ons hebben toegestuurd. 
  

We willen heel graag iedereen bedanken, de sponsoren, de 
donateurs en de coureurs.  In het bovenstaande verslag staan 
al veel sponsoren genoemd maar ook voor degenen die er niet 
in staan, heel erg bedankt!! Zonder jullie krijgen we dit nooit 

voor elkaar. We hopen voor volgend jaar weer op jullie support, 
steun en hulp te kunnen rekenen. 
 
Tot slot willen we natuurlijk een groot dankwoord uitspreken 
naar alle vrijwilligers die de hele dag klaarstaan om de 
gezinnen met veel liefde en aandacht op te vangen. Naast de 
vrijwilligers kan de Circuitdag ook absoluut niet bestaan zonder 

alle coureurs die naast deelname aan de circuitdag ook nog 
veel geld inzamelen binnen hun netwerk. Ook jullie allemaal 
ontzettend bedankt! 

 

https://www.facebook.com/AgainstCancerNL?fref=ts
http://www.dvhn.nl/video/circuitdag-voor-kankerpatienten-12777613.html
http://www.assercourant.nl/achtergrond/algemeen-achtergrond/against-cancer-op-tt-circuit-als-kind-van-7-denk-je-niet-aan-levens-bedreigende-zaken-zo-onwerkelijk
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/97665/Jonge-kankerpatienten-in-het-zonnetje-gezet-Hij-heeft-het-naar-zijn-zin
http://www.hartvannederland.nl/algemeen/2015/circuitdag-voor-zieke-kinderen/
https://youtu.be/69wyAhCeupw
http://againstcancer.nl/category/nieuws/
https://www.facebook.com/AgainstCancerNL
https://www.flickr.com/search/?text=AgainstCancer


 


