
           12e Circuitdag - Against Cancer te Assen 
 
Het is nog nooit eerder zo warm geweest op 20 juli. Bijna overal in Nederland 
werd de 30 graden bereikt op de meter, ook op het TT circuit in Assen. 
In tegenstelling tot vorig jaar hadden wij de poncho's niet nodig, gelukkig maar. 
De warme zon zorgde toch voor een heerlijk zomers gevoel, iedereen genoot 
zichtbaar van de mooie dag!  
 

 
 
Maanden aan voorbereiding gingen er aan deze dag vooraf. De leden van de 
organisatie hebben weer hun uiterste best gedaan om de jaarlijkse Circuitdag 
tot een succes te maken. De organisatoren en vrijwilligers zijn goed op elkaar 
ingespeeld en zij werken er met plezier aan om iedereen weer een mooie dag 
te bezorgen. Dit jaar voor zo rond de 210 gezinnen.  
 

Dinsdag 19 juli staan de organisatoren en vrijwilligers al klaar om alles op te 
bouwen op het circuit. Ook dit jaar is alles uit de kast getrokken om er weer 
een topdag van te maken. Het Paddock terrein wordt ingericht met 
welkomsttenten, cateringtrailers en merchandise tenten. De food trailer wordt 
uitgestald. De cateringtent bevoorraad door ISS Catering Services in 
samenwerking met hun leveranciers. Superveel gezonde en overheerlijk eten 
en drinken, er zijn zelfs verse haringen. Het podium wordt door Stille Events 



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, het Kart en Segway circuit uitzetten… De 
paddock ondergaat een ware metamorfose. Damen leathers levert 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 60 militairen 
het terrein opgereden. Dakar trucks en off road voertuigen komen met veel 
kabaal aan en worden naar het Dakar terrein gedirigeerd. De flightsimulator 
van de luchtmacht 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. De heerlijke chocoladelollies en spekkies 
van Jolanda Dontje worden in de schaduw opgesteld. Women-city wordt onder 
de bezielende leiding van Joke Lagerweij ingericht. De startboog van 
Runnersworld Groningen komt. Het podium wordt ingericht met 
geluidsapparatuur en Kira doet met haar band al de eerste soudchecks. 

EHBO/medicalcentre is ook aanwezig. Het Strong Men team is van plan in actie 
te komen en de sterke mannen maken zich hiervoor klaar.  

Ook de levensgrote Bikkel is vroeg opgestaan om woensdag de gezinnen te 
ontvangen. Samen met de vrijwilligers staat iedereen gereed om de gezinnen 
een onvergetelijke dag te bezorgen.  
De eerste gezinnen komen aan en melden zich bij de welkomsttent. Iedereen 
verzamelt zich op het middenterrein waar Kira Dekker en haar band een mooi 
optreden geeft.  

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, weer een heel professioneel team, krijgen de 
briefing. En de pers, geregeld door Smith communicatie, komt vanuit alle 
hoeken van Nerdland een kijkje nemen.  



De jongens van livebroadcast.nl / Seein event media voorzien de hele dag de 
livestream beelden van alle activiteiten. 

Cheryl de Jong en haar collega geven de hele dag demonstraties schermen, wat 
hebben die meiden het warm gehad in die dikke pakken!  



 

De Furori’s, een nieuw evenement dit jaar, hebben een eigen parcours waar de 
mini Monza racers de kids een ultieme racebeleving geven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit jaar graag uw aandacht voor een ieder jaar weer trouw terugkerend 

spectaculair evenement, Defensie. Onmisbaar 

 

Wist jij dat landmacht militairen soms een motor gebruiken in vijandelijk gebied? Heb je ze 
ontmoet, het stoere Enduroteam? En wat hadden de militairen in  Assen allemaal te bieden? 
Vliegen in een F-16? In de simulator lijkt het net echt! 
Natuurlijk waren de militairen ook dit jaar, al zeven jaar op rij, weer present! Ze laten de 
gezinnen tijdens de Circuitdag graag genieten van al het moois dat ze te bieden hebben. Voor 
de gelegenheid werd het militaire oefenterrein De Haar, dat naast het TT-circuit ligt, weer 
omgedoopt tot DAKAR terrein waar vrachtwagens, jeeps en militaire voertuigen over de 
zandpaden scheuren! 
De militaire ondersteuning van de Circuitdag werd mogelijk gemaakt dankzij de inzet van 43 
Gemechaniseerde Brigade, School Noord en 13 Infanteriebataljon van de Koninklijke 
Landmacht,  
Brigade Drenthe-IJsselstreek van de Koninklijke Marechaussee en het Bureau Evenementen 
van de Koninklijke Luchtmacht. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
De temperaturen zijn deze dag ook al flink opgelopen dus extra water  
 

 
 



Tijdens de pauze is het tijd voor de bekendmaking van diverse cheques. Wat 
mooi dat er weer zoveel mensen zich voor Against Cancer hebben ingezet. De 
opbrengsten van de acties van Kartcentrum Lelystad, Team Hartogh, St. Mont 
Ventoux, Streetgasm en de Truckers voor goede doelen worden bekend 
gemaakt en beloond met een mooie zonnebloem. Jesse Mulder, een jongen die 
kinderkanker heeft gehad e met het inzamelen van oude mobieltjes geld 
verdient voor diverse goede doelen, is tijdens de Circuitdag ook op het grote 
podium geklommen om een cheque aan Against Cancer te overhandigen. 
 
Door alle donaties, sponsoracties en coureurinschrijvingen heeft deze dag 
€85.000 opgebracht! Geweldig! Hiervan kunnen we komend jaar weer heel wat 
gezinnen een reis naar Duitsland aanbieden. 
 
En dan Thomas Berge, wat een gaaf optreden was dat! Zo enthousiast met de 
kids, iedereen uit zijn dak.  
 

 
 
 



 
 
En toen kwam het moeilijke moment, het oplaten van de ballonnen… Met 1 
grote ballon voor de kinderen die zijn overleden. 
 

Als onze tranen een trap konden vormen 
en onze herinneringen een brug, 

dan kwamen wij naar de hemel toe 
en namen je weer mee terug. 

 



 
 

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

En dan verspreiden de gezinnen zich weer over het terrein. Wat een zon 
vandaag, het is zo warm!  De brandweer zorgt voor verkoeling en tot tweemaal 
toe worden nog eens een heleboel extra flesjes water bevoorraad en 
uitgedeeld. 



 

 

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 
voldaan en compleet versleten op weg naar huis. Wat heeft iedereen genoten! 



 

 

 

 

Wat hebben we ongelofelijk veel enthousiaste bedankbrieven, 
facebookreacties, appjes, foto’s en impressiefilms mogen ontvangen, waarvoor 

onze grote dank. Daar doen de vele vrijwilligers het allemaal voor!!!  

En wat heeft de pers mooie beelden gemaakt op deze dag. De Circuitdag kwam 
's avonds in beeld op SBS6 tijdens Hart van Nederland. Met onze ster Sanne! Zij 
nam de heren mee naar de pitstraat en liet zien wat zij en de andere 
vrijwilligers doen. Super gedaan!! Voor diegene die dit gemist hebben, bekijk 
het terug via deze link 
 
 
Hart van Nederland 

RTV Drente 

Drente Journaal 

Facebook 

 

Op  Flickr  staan ondertussen een paar duizend foto's dus kijk even! 

 

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! 

http://www.hartvannederland.nl/nederland/drenthe/2016/zieke-kinderen-krijgen-topdag-op-circuit/
http://www.hartvannederland.nl/nederland/drenthe/2016/zieke-kinderen-krijgen-topdag-op-circuit/
http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/111413/Jonge-kankerpatienten-scheuren-over-het-TT-Circuit-Even-de-zorgen-vergeten
http://www.drenthejournaal.nl/nieuws/assen/455004/against-cancer-op-tt-circuit-bezorgt-ook-kleine-jayden-uit-assen-onvergetelijke-dag.html
https://www.facebook.com/AgainstCancerNL/?fref=ts&locale=nl_NL
https://www.flickr.com/photos/againstcancer/with/27895832193/


 
 
 
 
 
 


