TT CIRCUIT ASSEN
2019 MAGAZINE

M
O
C
.
IT
U
C
IR
C
T
T
1

BENZINETANK

ZADEL

WIEL

VOORVERING

PARTS FOR A BETTER RIDE
CMS PINUP SERIES - FREE SPIRIT GIRLS - 3/4

優れたライディング向け部品

CMSNL.COM
1978 YAMAHA YZ80

SCRATCH REMOVER
INSECT REMOVER

Advertentiepagina

SHINE & GO
SHINE & GO SPRAY
MATTE SURFACE CLEAN
PERFECT SEAT

E.Z. LUBE

CARBU CLEAN

MOTO WASH
WASH & WAX
WASH & WAX SPRAY

TYRE REPAIR
CHAIN CLEAN
CHAIN LUBE ROAD
CHAIN PASTE
CHAIN LUBE FACTORY LINE

HELMET & VISOR
CLEAN

BRAKE CLEAN
WHEEL CLEAN

HELMET INTERIOR
CLEAN

PERFECT
LEATHER

HANDS CLEAN

MAINTENANCE
MECHANICAL PARTS
MAINTENANCE

AIR FILTER
MAINTENANCE

YOUR CONTACT INFORMATION :
BIHR NEDERLAND BV
BONNETSTRAAT 1
6718 XN EDE
THE NETHERLANDS

& CARE

AIR FILTER CLEAN
AIR FILTER OIL SPRAY
AIR FILTER OIL

CHROME
& ALU POLISH

CHAIN
MAINTENANCE

EQUIPMENT & CARE

EXTERNAL CARE

IN DIT NUMMER
COLOFON
6

MOTUL TT ASSEN
28-29-30 juni

26 HOSPITALITY

38 BRITISH
SUPER BIKES
20-21-22 september

Het hele jaar gastvrijheid op
TT Circuit Assen

TT CIRCUIT ASSEN
MAGAZINE 2019
24e Jaargang.
Het TT magazine 2019 is een publicatie van het TT
Circuit Assen
TT Circuit Assen,
Postbus 150,
9400 AD Assen
www.ttcircuit.com
E-mail: info@ttcircuit.com
(EIND)REDACTIE:
José Martin, Evert Slager en Peter Schorer.
Met dank aan TT office en de organisatoren van de
verschillende evenementen.

18

KARTEN
Op de TT Junior Track

32

DTM AUTORACE

41

IDM
6-7-8 september

FOTOGRAFIE:
Miranda Drenth, Deborah Roffel, Marco Loman, Henk
Teerink, Edwin Nieuwenhuis, Ad Kieviet, TT-Run en TT
Balloon festival en LDP Int.
VORMGEVING EN LAY OUT:
Jan Diertens | giantproductions.nl
en Peter Schorer

19-20-21 juli

ADVERTENTIE ACQUISITIE:
Heidstra Media | heidstramedia.nl

20 WK SUPERBIKE
12-13-14 april

34 GP DE NATIONS
28-29 september

4
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International Championship
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Aan deze uitgave is de grootst mogelijke zorg besteed.
Voor eventuele onvolkomenheden kan het TT Circuit
Assen niet aansprakelijk worden gesteld. (Data, tijden en
prijzen zijn onder voorbehoud)
Tickets en Info:
0900 – DUTCH TT
(= 0900 388 2488) / max. € 1,40 per gesprek)
en https://www.ttcircuit.com

MISSCHIEN WEL
DE MOOISTE RACE OOIT
De Dutch TT 2018 is er één om niet snel te vergeten.
Geweldige weersomstandigheden, een grote publieke belangstelling en fenomenale races waar die
van de MotoGP nu nog nadreunt. De fans, de rijders
en ook de organisaties die betrokken zijn bij deze
mondiale motorraces, hebben de TT uitgeroepen
tot mooiste race van het jaar. Wat de heren coureurs
op 1 juli 2018 hebben laten zien was van een buitencategorie. 165 duizend toeschouwers bevolkten
de tribunes en die konden een ware hoogmis in de
Kathedraal van de motorsport vieren.
De verwachtingen voor 2019 zijn hooggespannen,
want niet alleen in Assen was de wedstrijd spannend en zeer aantrekkelijk maar dat gold eigenlijk
voor de hele cyclus. De kijkcijfers en de bezoekersaantallen zijn wereldwijd gestegen en alom is er veel
waardering voor de MotoGP. Er zijn de nodige wisselingen van rijders en teams geweest, waarbij die van
de Nederlandse coureur Bo Bendsneyder naar het

Nederlandse Grand Prixteam NTS RW Racing, vanuit
Nederlands perspectief geweldig is.
Maar ook de andere evenementen mochten zich
verheugen op goede belangstelling en als TT Circuit
Assen kunnen we dan ook zeer tevreden zijn over
2018. De twee jaar geleden aangekondigde investeringen in de publiekgebieden zijn een ware lust
voor het oog geworden. Zonder overdrijven kunnen
we stellen dat de nieuwe Haarbochttribune en de
nieuwe Winterdijktribune een enorme boost geven.
Iets waarin we bevestigd worden door de reacties
van de bezoekers.
Naast de realisatie van deze tribunes zijn er meer
vermeldenswaardige bouwactiviteiten zoals bijvoorbeeld het nieuwe rolstoelplatform aansluitend
op de Stekkenwal tribune, de nieuwe asfaltverharding van de Haarbochtingang tot de Winterdijk en
een nieuwe digitaal camerasysteem. Ook in 2019
staan er volop werkzaamheden gepland die het ver-

dere comfort voor het publiek en/of de organisatie
van evenementen verbeteren.
De kalender van 2019 is goed gevuld en zeer gevarieerd, met een aantal nieuwe evenementen naast
de vertrouwde evenementen als TT, WK Superbike,
British Superbikes, het Truckstar Festival en Gamma
Racing Day. Zelf rijden op het TT Circuit Assen kan
natuurlijk ook tijdens de Experience Day of tijdens
de circuit rijvaardigheidstrainingen die door verschillende organisatoren worden aangeboden. De
DTM autoraces is een nieuw evenement en dat geldt
ook voor de Motocross of Nations, het Alpe Adria International Motorcycle Championship en het Drone
festival. De volledige evenementenkalender vindt u
op de pagina’s 28 & 29.
Wij wensen u veel leesplezier en graag tot ziens op
TT Circuit Assen
Arjen Bos (r) en Peter Oosterbaan (l)
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De race van de MotoGP tijdens de Dutch TT 2018 was volgens de fans én de media
misschien wel de mooiste race ever. 105 duizend bezoekers zagen een adembenemende
race met veel positiewisselingen en strijd tot aan de finish. “Het geheim van de Drentse
hei” deed weer opgeld en dit gecombineerd met een geweldige sfeer en ambiance, geeft
extra glans aan de oudste Grand Prix ter wereld. De motoren waarop gereden wordt
zijn prototypes en dus niet te koop en er mag niet mee op de openbare weg worden
gereden. Daarmee onderscheidt de grand-prix wegrace zich van verschillende andere
6

wegracecategorieën, zoals de World Superbike, waar gemodificeerde straatmotoren aan
de start verschijnen. Sinds 1925 wordt de Dutch TT verreden en sinds 1949 staat de TT
als enige ter wereld onafgebroken op de kalender van het wereldkampioenschap. Alle
coureurs willen in Assen winnen of er minimaal een keer gewonnen hebben en de TT is
één van de drukst bezochte MotoGP races ter wereld. Dit komt door organisatie, de races,
maar zeker ook door de sfeer op en rond het circuit én in de stad Assen.

MOTUL

28-29-30 JUNI

TT ASSEN

7

EINDELIJK
OP WEG NAAR RESULTAAT
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In 2019 moet het Nederlandse team NTS RW Racing GP
zich bewijzen. De voorbereidingen op het seizoen zijn
goed verlopen en het team heeft duidelijk nieuw elan
gekregen. Daar was het ook wel aan toe, want af en
toe waren er in de marge kleine successen maar écht
zichtbaar was men niet. Teammanager Jarno Janssen
is duidelijk wat er in 2019 kan én moet gebeuren. “Ik
weet dat succes afhankelijk is van veel factoren en ik
realiseer me dat we het hebben over een mechanische
sport. We zijn deels afhankelijk van techniek, maar de
rijders moeten het verschil maken. We hebben continue
hun feed back nodig die we dan technisch vertalen naar
hun eigen motor. Op de track moeten zij het doen, “de

kop moet er goed opzitten” en dan verwacht ik met de
regelmaat van de klok in ieder geval Top-10 plaatsen van
Bo Bendsneyder. Dat lijkt reëel, waarbij ik zeg dat Steven
(Odendaal, red.) niet voor Bo hoeft onder te doen. De
druk op beide coureurs zal groot zijn, want in 2020
willen we nog een stapje hoger en structureel bij de
top van het veld behoren. Het zou mooi zijn dat dit met
deze coureurs kan, maar anders wordt er extern gezocht
naar een (semi-topper). Zo ver is het natuurlijk nog
niet en we zetten vol in op het huidige team. Een team
dat is versterkt met een rijderscoach in de persoon van
ex-MotoGP en WSBK coureur Alex de Angelis. De Angelis
weet waar hij over praat en is ook testrijder voor RW

Racing. Als coach begeleidde hij o.a. al Moto2 coureur
Simone Corsi. De Angelis is in 2019 ook actief als coureur
bij de nieuwe MotoE klasse, maar kan dit goed combineren. Eindelijk lijkt voor NTS RW Racing het seizoen goed
te beginnen. De Drents Brabantse krachtenbundeling
van Waninge en Janssen kon in een vroeg stadium beschikken over de nieuwe Triumpf krachtbron waarmee
verdienstelijk werd getest. We weten natuurlijk ook dat
een voorsprong op je concurrentie snel weg kan zijn en
je weet pas echt waar je staat wanneer je de baan op
gaat voor de eerste race van het seizoen. Hoe het ook zij,
ik hoop dat de coureurs mij positief verrassen. Het moet
eindelijk kunnen ”, aldus teammanager Jarno Janssen.
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TT BALLOON

FESTIVAL
23 JUNI

MOOOOOOOOOI...

KAN IK MEEVAREN IN SPECIAL SHAPE?

Eén van de vaste waarden van het TT Festival is
het TT Balloon Festival. Exact één week voor de
Motul TT Assen, staat op 23 juni voor de zevende
keer het kleurrijke luchtfestival geprogrammeerd.
Hoogtepunt in de avonduren is het opstijgen vanaf
de parkeerplaatsen bij de Expo/TT Hall en varen van
de immens grote luchtballonnen.

Met collega’s, vrienden, kennissen, buren kunt u
meevaren en zo mee helpen het luchtruim boven
Assen en Drenthe indrukwekkend en kleurrijk
te vullen. Na afloop krijgt iedere passagier een
certificaat, luchtdoop-ballonvaarderschampagne.
Belangstelling? Neem dan contact op met de
Organisatie TT Balloon Festival 2019.
info@ttballoonfestival.nl

TT RUN
22 JUNI

De TT-Run is één van de meest bijzondere loopervaringen van Nederland. De TT-Run
wordt jaarlijks één week voor de Dutch TT gelopen. Het TT Circuit Assen is de unieke
locatie voor een geweldig hardloop evenement met duizenden lopers.

BIJZONDER!
Deelnemers en toeschouwers van de eerdere edities zijn lovend! Bekijk de
Facebookpagina voor een indruk van beelden, berichten, reacties en aanbevelingen. De
organisatie neemt je mee in een ware race! Start vanaf Pole Position, achter de Safety
Cars, loop je lap(s) (ronden) en finish in de pitlane waar je wordt afgevlagd door Grid
girls. Meer informatie en inschrijven doe je via tt-run.nl

11

Advertentiepagina

komen
Daar kun je mee

komen

Niet alleen op het TT Circuit racen de motoren over het asfalt, ook in het centrum van Assen ruik je de geur van brandend rubber. Voorafgaande aan de MotoGP races op zondag
30 juni, is er traditiegetrouw in 2019 weer een aantal avonden feest in de binnenstad van
Assen. Het TT Festival is het grootste gratis festival van het noorden en staat natuurlijk
volledig in het teken van de motor. Op een speciaal parcours vinden de vetste motor- en
autostunts plaats, oftewel ‘Action on Wheels’. Op de vrijdag starten we de avond met de
TT NightRide. Aan de TT NightRide doet inmiddels een recordaantal motoren mee. Een
sliert van meer dan duizend motoren rijdt door de binnenstad van Assen. De motorrijders
worden door duizenden mensen langs het parcours warm onthaald; een unieke belevenis!
En ook in de ‘TT Laan’ is het thema motor doorgevoerd. In deze laan kun je slenteren langs
de mooi opgestelde motoren en kraampjes met merchandise. Maar ook fotodoeken of een
historische film over de TT ontbreken hier niet. Daarnaast is er een grote kermis en er zijn
verspreid over het centrum zeven podia met muziek. En de keuze is reuze! Of je nu houdt
van stevige rock, blues, Nederlandstalig of dance, je vindt het er allemaal.
Het TT Festival, dat moet je beleven!
Het volledige programma vind je op www.ttfestival.nl

DÉ PERFECTE MIX VAN
MUZIEK, RONKENDE
MOTOREN EN DE
GEUR VAN BRANDEND
RUBBER!

TT

FESTIVAL
13

TT
1934
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Het TT Circuit Assen is met twee gespecialiseerde

TOEGANKELIJKHEID
Dit kan desgewenst in combinatie met een

organisaties, w.o. KTG Solutions druk doende de

parkeerkaart voor de speciaal hiervoor ingerichte

toegankelijkheid voor gehandicapten verder te

parkeervakken op het welkomstplein achter de

verbeteren. De focus daarbij ligt in eerste instantie op

Strubbentribune. Deze procedure geldt ook voor

de nieuwbouwactiviteiten en parkeervoorzieningen.

het rolstoelplatform Ossebroeken en het volledig

Zo zijn bij de bouw van de nieuwe Haarbochttribune

vernieuwde rolstoelplatform Stekkenwal, zij het

aangepaste toiletvoorzieningen en een nieuw

dat hiervoor andere speciale parkeervakken worden

rolstoelplatform gerealiseerd. De toegankelijkheid

aangewezen. Net als bij de reguliere tribunes is er

van dit platform en de begeleiding van de

een beperkt aantal tickets beschikbaar. Voor wat

gebruikers is en wordt in samenwerking met de

betreft het parkeren geldt dezelfde procedure en

externe adviseurs gemonitord en waar mogelijk

werkwijze. Mensen die in het bezit zijn van een

verder verbeterd. Sinds 2018 worden de plaatsen

gehandicaptenparkeerkaart kunnen per evenement

op de rolstoelplatforms daarom geplaceerd

een parkeerkaart aanvragen. Op de website van

verkocht. Dat betekent dat rolstoelgebruikers

het TT Circuit Assen, www.ttcircuit.com kan het

voorafgaand aan de TT, het World Superbike en

contactformulier worden ingevuld waarmee de

de British Superbikes kaarten kunnen bestellen.

aanvraagprocedure start.
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VERTROUWD - VEILIG - EENVOUDIG
SNEL - HET GOEDKOOPST
Koop tickets direct bij/via het TT Circuit Assen. Het is het meest betrouwbaar, het snelste
én het goedkoopste. Samen met ons ticketbedrijf Eventim is de internetsite
www.ttcircuit.com gebruiksvriendelijk opgezet. Op deze website staat duidelijk
omschreven wat te doen om tickets te bestellen. Voor de TT is het mogelijk
E-tickets te bestellen. Voor diegenen die de kaarten liever in de winkel koopt, zijn
er tal van voorverkoopadressen in Nederland en Duitsland. Op pagina 54 van dit
jaarprogramma vindt u de adressen. Door tickets te kopen bij de door ons genoemde
voorverkoopadressen of te bestellen via onze eigen website, weet u zeker dat u échte
tickets heeft gekocht voor de laagste prijs.
Contactloos betalen is mogelijk bij alle horeca verkooppunten op het TT Circuit Assen.
16

L F!

TALUD
BELEVING

De TT beleef je op het talud rondom het TT
Circuit Assen. De sfeer met andere fans, het
geluid en de spannende races.
Achter het talud is het ook groot feest met
muziek, eten en natuurlijk drinken. Het
grootste sportevenement van Nederland
wordt dit jaar voor de 89e keer verreden.
Zo’n 165 duizend fans uit verschillende landen
bezoeken het grootste sportspektakel van
Nederland en dat doen ze niet alleen voor
de races. De TT is namelijk veel meer dan
racen alleen. Je hoeft motorsport niet leuk te

vinden om de TT te bezoeken. Het zijn dan
ook niet alleen de motorsportliefhebbers die
eind juni naar Assen komen, ook mensen die
houden van gezelligheid en vertier weten de
weg naar de Drentse hoofdstad te vinden. Ze
beleven allemaal het bijzondere gevoel dat
de TT van Assen bij iedereen oproept. Het TT
Circuit Assen heeft 53 duizend zitplaatsen en
39 duizend taludplaatsen. Op deze taluds kun
je staan of zitten. Het talud is the place to be.
Geweldige sfeer, enthousiaste fans, horeca en
toiletvoorzieningen in de directe omgeving en

dat tegen een zeer aantrekkelijke prijs. Je hebt
zondag al een taludplaats voor € 48,00, terwijl
een driedaags passepartout € 80,00 kost.
Jeugd t/m 15 jaar heeft zelfs gratis toegang.
Gratis parkeren, uitstekend bereikbaar via de
autosnelweg A28 of met de (speciale) treinen
van NS.

(Prijzen zijn incl. de verhoging van het BTW
tarief in Nederland)
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KARTEN
TT JUNIOR TRACK

Liefhebbers van de kartsport kunnen in 2019 hun hart ophalen op de Juniortrack.
Want op de momenten dat de motoren er niet rijden, komen karts op de baan voor
zowel trainingen als wedstrijden in het kader van het Nederlands kampioenschap. De
belangstelling voor de kartsport is met de successen van Max Verstappen duidelijk
toegenomen en daarmee ook de behoefte aan goede trainingsfaciliteiten voor jonge
talenten. De Juniortrack heeft inmiddels bewezen dat dit circuit ook uitermate
geschikt is voor karts. De karters zelf zijn vol lof: een prachtige baan, met goede grip
en toch weinig bandenslijtage en prima faciliteiten.
Om aan de toenemende vraag naar trainingsmogelijkheden te voldoen, heeft het TT
Circuit Assen Siete Boonstra gevraagd karttrainingen op de Juniortrack te verzorgen.
Boonstra is binnen de kartwereld geen onbekende. Hij is zelf gaan rijden in de jaren
tachtig en heeft uiteindelijk van zijn hobby zijn beroep gemaakt, met een eigen team
in drie verschillende kampioenschappen en een kartwinkel in Waskemeer. Hij is inmiddels internationaal niet alleen bekend als tuner van motoren, maar ook als opleider
van talloze succesvolle rijders. Zijn ervaring geeft Boonstra graag door aan de vele
18

nieuwe talenten én de al wat meer ervaren rijders. Zij kunnen met hun eigen kart naar
Assen komen om onder het toeziend oog van de ervaren talentcoach aan hun vaardigheden te werken. De trainingen zijn gepland op woensdag en vrijdag, aanmelding is
mogelijk via www.boonstrakarts.nl
Het TT Circuit Assen wil de motorsport stimuleren en daarmee dus ook de kartsport.
Niet alleen door het organiseren van trainingen, maar ook door de Juniortrack beschikbaar te stellen voor wedstrijden in een aantal weekenden als er geen motorsport
is. Dat het kleine circuit voor grote wedstrijden binnen de kartsport net zo belangrijk
is als de grote baan voor de motorsport bleek vorig jaar al. Uit binnen- en buitenland
kwamen karters en hun teams naar Assen om voor een enthousiast publiek hun
wedstrijden te rijden. Baan en faciliteiten zijn uitstekend, dus we komen graag terug
naar de Juniortrack, zo was de algemene conclusie. Daarom staan voor 2019 meerdere
NK-wedstrijden in Assen gepland, die garant staan voor spannende races op hoog
niveau in een gezellige sfeer.

Universeel

Op maat
gemaakt

Enjoy the ride,
control the sound!
Pluggerz Road oordoppen dempen schadelijk windgeruis
en verkeersgeluid tot een veilig niveau.
Bekijk de mogelijkheden op shop.pluggerz.com/road!
Your ears love us.

MOTORTRAILER
SPECIALIST
• VERKOOP • VERHUUR v.a. € 25,• REPARATIE • SPECIAALBOUW

Wiltonstraat 12
Assen
tel. 0592 - 40 70 00

bouwmanaanhangwagens.nl

12-13-14 APRIL

WORLD
SUPERBIKE
20

EEN NIEUWE FORMULE
MET VEEL COMPETITIE

De WK Superbike heeft dit seizoen een andere opzet met maar
liefst DRIE races voor de World Superbike klasse. (Race 1 op
zaterdag en zondag de Sprint-Superpole race en Race 2) Ook de
kwalificatie voor de racedag is anders dan voorgaande jaren en
dat is overigens iets dat voor alle klassen van het WK Superbike
geldt.
De World Supersport 300 klasse krijgt twee groepen in verband
met het grote aantal deelnemers. Gedurende het weekend
kunnen coureurs zich voor de race op zondag kwalificeren,
waarbij een “Last Change Race” op zaterdag is geprogrammeerd.
De nummers 1 en 2 van deze race worden toegevoegd aan het
startveld van dertig coureurs.
De Race van de Supersport 600 staat op zondag geprogrammeerd
met een Superpole op zaterdag.

21

22

Demonstraties, interviews, rijderspresentaties,
podiumceremonies, maar ook lekker zitten, eten, drinken of
gewoon kijken! De paddock van het TT Circuit Assen is tijdens
de WK Superbike ook dit jaar voor alle bezoekers toegankelijk.
Met één ticket kun je overal zitten en overal komen. Tijdens de

drie dagen dat de teams in Assen zijn staan er ook verschillende
pitwalks gepland. De coureurs zijn dan aanwezig in de pitboxen
voor een foto, een handtekening of een (kort) praatje. In de
fanzone vindt u het tijdschema en kunt u gratis toegangsbandjes
krijgen. (zolang de voorraad strekt!)

DE PADDOCK IS ÉÉN
GROTE FANZONE

23

Haarbocht en
Winterdijk Tribune
TT Circuit Assen

DUCATI
CLUB RACE

24-25-26 MEI
TT Circuit Assen feliciteert alle
Ducatisten met 40 jaar Ducati
Club Nederland! Graag zien we
alle Ducati liefhebbers van 24-26
mei tijdens de Ducati Club Race.
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LEGENDS CLUB
De Legends Club is een trendy,
sfeervolle moderne ruimte, met een
knipoog naar de rijke historie van
het TT Circuit Assen. Deze werkelijk
schitterende hospitalitygelegenheid
bevindt zich ter hoogte van het start
en finish gebied, tegenover de Hoofdtribune. Op het dak van de Legends
Club is een groot terras. Binnen zijn
er tv schermen met live racebeelden,
tijden en tussenstanden.

MOTOGP VIP VILLAGE
De MotoGP Village wordt speciaal
voor de Dutch TT bij de laatste – en
vaak beslissende- GT Bocht van het
TT Circuit Assen gerealiseerd. U en
uw gasten genieten niet alleen van
hoge snelheden en spectaculaire
inhaalmanoeuvres; uw aanwezigheid
is veel meer dan dat. Het spektakel op
de baan is te volgen vanaf het gemeubileerde zonneterras aan circuitzijde.
Binnen mist u dankzij de tv schermen
met live racebeelden, tijden en tussenstanden niets van de verrichtingen
op het circuit.

HAARBOCHT LOUNGE

GENIETEN OP GROTE HOOGTE
De Haarbocht Lounge zweeft boven
de Haarbocht tribune op een hoogte
van 15 meter vanwaar u een groot
gedeelte van het circuit kunt zien.
U heeft uw eigen unieke, overdekte stoel direct onder de Haarbocht
Lounge! Met uw VIP pas kunt u vrij
bewegen tussen de Haarbocht Lounge
en uw tribuneplaats. Het spreekt voor
zich dat ook in de Haarbocht Lounge
er beeldschermen zijn met live racebeelden, tijden en tussenstanden.
Recht tegenover de lounge staat een
super HD Vidiwall.
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HOSPITALITY

Op het TT Circuit Assen zijn er door het jaar heen verschillende hospitality mogelijkheden en tijdens
de Motul TT Assen in het bijzonder. Op verschillende lokaties en tegen verschillende tariefstelling
worden zaken doen en genieten met elkaar gecombineerd. U verblijft in een trendy sfeervolle
ruimte met gereserveerde plaatsen aan ruime tafels.
hospitality@ttcircuit.com
27

TT CIRCUIT ASSEN
ttcircuit.com

APRIL

2019

8

TT EXPERIENCE DAY

12|13|14

28e WK SUPERBIKE

28

ENI VIVA ITALIA POWERED BY CHECKSTAR

www.ttcircuit.com

www.ttcircuit.com

www.viva-italia.nl

MEI

24|25|26

40e INTERNATIONALE DUCATI CLUBRACES
www.ducaticlubrace.nl

JUNI

1|2

ALPE ADRIA INT. MORORCYCLE CAMPIONSHIP

9

VREDESTEIN SUPER CAR SUNDAY

10

DEUTSCHE AUTOFEST / BIMMERWOLD

9|10

ADAC HANSA POKAL RENNEN

22

10e TT RUN

23

7e TT BALLOON FESTIVAL

www.alpeadriamotorcycleunion.com

www.supercarsunday.nl

www.deutscheautofest.nl

www.rsg-hamburg.de

www.tt-run.nl

www.ttballoonfestival.nl

28|29|30 MOTUL TT ASSEN, 89th EDITION
www.ttcircuit.com

JULI

6|7

DUTCH CLASSIC

8|9|10|11

FORMULA STUDENT NETHERLANDS

19|20|21

DTM

27|28

39e TRUCKSTAR FESTIVAL

www.mc-assen.nl

www.formula-student.nl

www.dtm.com

www.truckstar.nl

AUGUSTUS

16|17|18

GAMMA RACING DAY

24|25

RSG RACING DAYS

www.gammaracingday.nl

www.rsg-hamburg.de

SEPTEMBER

6|7|8

IDM

20|21|22

BRITISH SUPERBIKES

28|29

MOTOCROSS OF NATIONS

www.idm.de

www.ttcircuit.com

www.mxgp-assen.com

OKTOBER

5

DRONE FESTIVAL ASSEN

6

JAPFEST

19|20

HANKOOK FINALERACES

www.dronefestivalassen.nl

www.japfestassen.nl

www.supercarchallenge.nl

NOVEMBER

2|3

EUROPEAN VW FUN CUP
www.vwfuncup.eu

NOBODY STARTS A RACE
WANTING TO BE SECOND.
DE NIEUWE BMW S 1000 RR.

De nieuwe RR is een superbike van superlatieven. Met een compleet vernieuwd 4-cilinder
motorblok met BMW ShiftCam, WSBK swingarm, DDC, DTC, verbeterde ergonomie en een
gewicht van slechts 197 kg*, brengt deze S 1000 RR zijn meesterlijke 152 kW (207 pk) naar het
asfalt en stijgt je adrenaline samen met het toerental naar het maximum. Voor wie dit alles nog
niet genoeg is, is de nieuwe RR voor het eerst leverbaar met M pakket: nog meer racetechnologie,
nog minder gewicht (193,5 kg) en nog beter uitgerust om de beste rondetijden uit jezelf te halen.
Ontdek meer op: bmw-motorrad.nl/s1000rr

MAKE LIFE A RIDE.

* Onbeladen, rijklaargewicht. Volgens richtlijn VO (EU) 168/2013, d.w.z. met alle vloeistoffen,
met standaarduitrusting en gevuld met ten minste 90% van het bruikbare tankvolume.

VRIENDEN
VAN HET TT CIRCUIT ASSEN
Zeg…, ben jij al Vriend van ons?
TT Circuit Assen weet zich gesteund door
een grote schare sympathisanten; Mensen
die het TT Circuit Assen een warm hart
toedragen. De “fans” zijn verenigd in
Vrienden TT Circuit Assen, een organisatie
waarbij je je als fan van het TT Circuit gratis
kunt aansluiten. En wanneer het TT Circuit
Assen ooit eens in zwaar weer komt, kun jij
je stem laten horen.
En wat krijg je er voor terug?
VriendenTT houdt je maandelijks op de
hoogte van allerlei activiteiten op en rond
het TT Circuit. Je krijgt een uitnodiging
voor de jaarlijkse dag voor Vrienden van
het TT Circuit Assen. Dan kun je een kijkje
nemen achter de schermen bijvoorbeeld bij
tijdwaarneming, het mediacentrum en in de
VIP-rooms. Je kunt ook VriendPlus worden.
Je betaalt jaarlijks 25 euro en krijgt allerlei
voordelen, zoals korting op bijvoorbeeld

filmvoorstellingen, je dingt mee naar
vrijkaarten voor diverse evenementen, kunt
korting krijgen op cursussen en meer.
Dus wat let je? Schrijf je in als gratis Vriend
of word VriendPlus via
www.vriendenTT.nl.
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DTM
AUTORACE
32

19-20-21 JULI
De ‘Deutsche Tourenwagen Masters’ komen van 19 tot en
met 21 juli 2019 voor het eerst naar het TT Circuit Assen! Met
500 Pk sterke 4.0 liter V8 coupéversies van Aston Martin,
BMW en Audi bestuurd door topcoureurs wordt DTM ook
wel de Formule 1 van de toerwagens genoemd.
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WERELDKAMPIOENSCHAP
VOOR LANDENTEAMS
De Motorcross of Nations is de jaarlijkse
afsluiting van het WK motocross.
Gemiddeld doen er veertig verschillende
landen met elk drie coureurs mee aan dit
WK. Zij strijden in drie manches om de
punten en op basis daarvan wordt het
goud, zilver en brons verdeeld.

Nederland veroverde de afgelopen twee
jaar zilver, vooral dankzij de inbreng van
de regerend wereldkampioen in de MXGP
en publiekslieveling Jeffrey Herlings.
Frankrijk won als land de afgelopen vier
jaar de wereldtitel.

GP
DE NATIONS
28-29 SEPTEMBER
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Oerkracht
Rough rider of bikkel? Drenthe is ruig, ongerept en zit vol met
stoere uitdagingen! Bezoek motorraces op het TT-circuit, trotseer hoogtes
in een klimbos of cross over pittige trails op je mountainbike.

Ontdek je Oerinstinct!
Kijk voor inspiratie op drenthe.nl

UITDAGING
ERVAAR HET TT CIRCUIT ASSEN

Altijd al gedroomd om met je eigen motor op Assen te rijden? Dit is je kans! Op zondag
7 april organiseert TT Circuit Assen de TT Experience day. Het wordt een dag waarop
je op een laagdrempelige manier het circuit kunt ontdekken, op zowel het Grand Prix
Circuit als de paddock. Boek een toersessie voor 35 euro, of doe het nog rustiger aan en
ontdek op laag tempo onder begeleiding het circuit voor maar 20 euro. Ons motto: elke
motorrijder moet een keer op Assen hebben gereden!

EXPERIENCE
DAY

ZONDAG 7 APRIL
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BRITISH

SUPERBIKES

SMULLEN

met hoofdletters
British Superbikes te gast in de Cathedral
Coureurs die het uiterste uit zichzelf en hun machines halen, waarbij ze voortdurend
de grenzen zoeken: dat typeert de strijd in het British Superbikes kampioenschap.
Volle startvelden en gepassioneerde kuip aan kuip gevechten. Het British Superbikes
Kampioenschap heeft oog voor haar fans en biedt naast volle startvelden en
aantrekkelijk wedstrijdschema een typisch Britse open racesfeer. Dat betekent dat de
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fans overal kunnen komen, dat er pitwalks zijn en een grote fanzone op de paddock,
met huldigingen van de races en interviews. Want dat is de British Superbikes: gezellig,
toegankelijk én vooral spannend! Je merkt het ook wanneer je rondloopt; Vaders en
moeders met en zonder kinderen, een groepje mannen genietend van een weekendje
weg en lopend tussen motorhomes en motoren. Dichterbij kun je niet komen. De
Engelsen heten gastvrij te zijn en ze zijn het ook. De BSB is één grote familie die open
staat voor de fans. Toegangsprijzen: zondag €32 | passepartout €37 | jeugd t/m 15 gratis.

20-21-22 SEPTEMBER

JUNIORDAG

Basisscholen te gast bij de BSB
Tijdens de BSB nodigt het TT Circuit Assen alle groepen 7 en 8
van de basisscholen uit Assen en omstreken uit. De leerlingen
maken op deze wijze kennis met motorsport op hoog niveau en
zien wat het inhoudt als er gezegd wordt dat het TT Circuit Assen
één van beste circuits ter wereld is. Plezier en leren gaan hand
in hand. Jaarlijks maken ca. duizend leerlingen gebruik van deze
uitnodiging.
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Je hoeft geen racewagen te hebben om een goed circuit te kunnen bouwen

BAM zorgt al jaren voor een circuit in topconditie. Met plezier hebben we de Geert Timmer, de Haarbocht
en de Winterdijk tribune vernieuwd. Het hele jaar door leveren we expertise in aanleg en onderhoud.

Wij zijn trotse partner van TT Circuit Assen.

Trotse
supporter van
het T T circuit
Assen!

Van Ge lder
wenst u veilige
races toe!

ER GAAT HEEL WAT WERK
VOORAF AAN EEN PERFECT CIRCUIT!

IDM
6-7-8 SEPTEMBER

IDM – Deze drie letters staan voor het
Internationale Duitse Motorwegrace
kampioenschap. Dit wegracekampioenschap is een magneet voor coureurs én
toeschouwers uit heel Europa, maar
heeft inmiddels ook een wereldwijde
aantrekkingskracht. De motormerken
BMW, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki en
Yamaha, als ook bandenpartner Pirelli zijn
de pilaren van het IDM.
Gereden wordt er in de Superbike 1000
klasse, Supersport 600, Supersport 300 en
de zijspannen.
Eén keer per jaar is het IDM te gast op het
TT Circuit Assen en in 2019 is dat het eerste weekend van september. Tijdens het
IDM komt een groot aantal Nederlanderse
coureurs aan de start.
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MARC MARQUEZ

Advertentiepagina

REPSOL HONDA TEAM

NEW

* Le casque piste par excellence

Marquez
Motegi2 TC-1

Marquez4 TC-1

Marquez4 TC-6

www.shoei-europe.com

Laverty TC-4

kagayama TC-5

Bradley2 TC-2

The pure racing helmet *

ALPE ADRIA

1-2 JUNI

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP

De Alpe Adria Motorcycle Union vindt zijn oorsprong in 1981 en is momenteel
gevestigd in Kroatië. De wegracesport is de meest succesvolle tak binnen de AAMU
met gemiddeld meer dan 500 licentiehouders die hun wedstrijden rijden in de Alpe
Adria Cup. De competitie waarvan de organisatie door de Alpe Adria Motorcycle
Union is uitbesteed aan de Tsjechische promotor Lut3c Racing, telt in 2019 een zestal
wedstrijden die verreden worden op verschillende circuits in Europa als de Motorsport

Arena Oschersleben, de Slovakiaring, de Red Bull Ring, Pannoniaring, het Grobnik
Circuit en komend seizoen het TT Circuit Assen. Onderdeel van de competitie zijn de
FIM Europe Supersport 300 Cup, FIM Europe Superstock 1000, Supersport 600 (Open en
Internationaal) en Superbike 1000 (Open en Internationaal). Deze genoemde categorieën
rijden gedurende de wedstrijdweekenden twee races, één op zaterdag en één op
zondag.
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LG architecten
Ontwerpers van de nieuwe Haarbochttribune en Winterdijktribune

LG architecten.nl
Delftsestraat 17e - 3013 AC Rotterdam
010 413 94 95 - info@lgarchitecten.nl

TT

CIRCUIT ASSEN ALS HOST

De voorzieningen van het TT Circuit Assen liggen op
een zeer hoog niveau en voor de deskundigheid van het
kader geldt dat evenzo. Het is dan ook logisch dat veel
organisatoren hun evenement er willen organiseren.
De evenementen kunnen deels of volledig worden
ontzorgd, afhankelijk van de wensen die een bepaalde
organisator heeft. Op jaarbasis is het TT Circuit Assen
zo’n 220 dagen in gebruik voor de meest uiteenlopende
evenementen. 165 van die dagen worden gebruikt
door de breedtesport. Zo’n 100 duizend auto- en
motorliefhebbers bezoeken het TT Circuit Assen dan in
het kader van hun vrijetijdsbesteding.
Het gaat te ver om alle evenementen te benoemen
die worden georganiseerd, daarvoor zijn het er
te veel en ook te verschillend. Zo worden er door
vijftien verschillende organisaties rijvaardigheid- en
circuittrainingen aangeboden. Op de website ttcircuit.

com staat de volledige kalender en ook de gegevens
van de verschillende organisaties die deze trainingen
aanbieden. Naast trainingen, demonstraties en
introducties is het TT Circuit Assen bij het grote publiek
vooral bekend om de grootschalige evenementen. De
Motul TT Assen is daarvan de grootste exponent, maar
ook andere evenementen worden door (tien) duizenden
toeschouwers bezocht. Te denken valt dan aan de
Gamma Racing Day, het Truckstar Festival, Viva Italia of
de Hankook finale races.

TRUCKSTAR FESTIVAL

Het hoogtepunt voor iedereen die iets met trucks
heeft. Ruim 2500 trucks staan op het TT Circuit Assen
opgesteld, waarvan een geselecteerd gedeelte meedoet
aan de Truck van het jaar verkiezing. Er is een uitgebreid
entertainment programma met optredens van bekende

artiesten en er is een ruim opgezette markt en een
kermis.

AUTOSPORT

Gedurende het jaar staan er autoraces in verschillende
klassen op de kalender van het TT Circuit Assen. Naast
de diverse races zijn er aantrekkelijk programma’s op
de paddock waar de mooiste en bijzondere auto’s zijn te
bekijken. Ieder organisator heeft zijn eigen stijl en sfeer.
Om een goed idee te vormen kan het best de website
van de desbetreffende organisator worden bezocht.
Een goed overzicht staat op de eventspagina van www.
ttcircuit.com
(Bovenstaand is een greep uit de kalender van het TT
Circuit Assen. Een volledig (en actueel) overzicht is te
vinden op ttcircuit.com/events
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16-17-18 AUGUSTUS

GAMMA
RACING DAY
Gratis toegankelijk familie evenement waar autosport, motorsport
en kartracen op een aantrekkelijke manier in een tweedaags
programma is verwerkt. Naast wedstrijden is er een ruim aanbod van
aantrekkelijke demonstraties en stunts. De Gamma Racing day trekt
jaarlijks tienduizenden bezoekers.
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MOTOGP

»

TM

2019
KTM FAN TRIBUNE
BESTEL NU JE
KTM FAN-PAKKET!

MotoGPTM. Het summum van motorracerij op asfalt. De snelheid. Het geluid. De
emotie. Racen met exotische, puur voor dit doel ontwikkelde motoren, met de
meest geavanceerde techniek en de ultieme precisieonderdelen. Moto3, Moto2 en
MotoGPTM – KTM is in alle klassen READY TO RACE.
Met een KTM FAN-PAKKET kun je dit ultieme spektakel van snelheid, magistrale
rijkunst en motorexotica nog intenser beleven, waarbij je laat zien dat je bloed
oranje door je aderen stroomt en je je favoriete rijders in stijl kunt aanmoedigen.
Bestel nu je KTM FAN-PAKKET voor één van de MotoGP races via
www.ktm.com//nl/fanpackage of via de KTM dealer.
Het KTM FAN -PAKKET omvat behalve de tickets voor de race o.a. de volgende

EXCLUSIEVE VOORDELEN:

» Zitplaats op de KTM Fan Tribune
» KTM T-Shirt
» KTM Cap
» KTM keycord
» KTM oordopjes

24 t/m 30 juni

RIDERS

FOR HEALTH

Wanneer het april is, breekt het raceseizoen op het TT Circuit Assen weer aan. Zoals
elk jaar begint het met het WK Superbike. Daarna volgen voor Riders for Health nog
vele evenementen waarbij je ons op het circuit kan vinden zoals de TT, Gamma Racing Day, Truckstar en dit jaar ook het DTM. Zoals gewoonlijk sluiten we het seizoen
af met de altijd spannende British Superbikes. Daarna houden de werkzaamheden
voor Riders for Health niet op. Gedurende het jaar hebben wij contact met ons project
in Gambia. Omdat wij liever geen geld sturen geven zij aan welke goederen ze nodig
hebben en wij gaan dan op zoek naar deze goederen. In een tot de nok toe gevulde
container worden goederen gestuurd die men in Gambia goed kan gebruiken. Hierbij
valt te denken aan motoren, helmen en andere veilige motorkleding, stellingmateriaal, gereedschap, hefbruggen voor het onderhoud aan auto’s en vrachtwagens, maar
ook kantoormeubilair en verbandmiddelen. Ook de zeecontainer wordt in Gambia gebruikt als bijvoorbeeld een kantoorunit of een opslag. Zo kan Riders for Health Gambia gezondheidswerkers blijven ondersteunen bij hun noodzakelijke werk. Om geld in
te zamelen kun je bij Riders for Health tijdens de grote evenementen je helm stallen,
of iets leuks kopen bij onze merchandise stands. Je kunt onze grote helmengarderobes vinden onder de Hoofdtribune en bij de Stekkenwal. Zo hoef je niet het hele
evenement met je helm te lopen en steun je de gezondheidszorg in Gambia. Win-Win!
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ikwilvanmijnmotorfietsaf.nl
Ik wil van mijn motorfiets af en dat zo simpel mogelijk voor
een goede prijs. Het is te lang voor een webadres, maar wel
het uitgangspunt voor de mensen achter de site “Ikwilvanmijnmotorfietsaf.nl” Oprichter en eigenaar Kerim Gilbers
(rechts naast TT directeur Peter Oosterbaan) is vijf jaar na
de start van zijn verkoopplatform nog steeds enthousiast
over het concept. “Thuis aan de keukentafel je motor verkopen, dat is het eindresultaat waar we met z’n allen aan
werken. Je zet je motor te koop voor een bepaalde prijs, gegarandeerde kopers doen biedingen en uiteindelijk wordt
je motor thuis opgehaald door een van onze deelnemende
motorhandelaren. Die regelt dan ter plekke de vrijwaring
en betaling. Zonder gedoe dus!”
Probleemloos je motor verkopen, dat begint volgens
Gilbers al bij de aanmelding op de site. “We bellen dan
eigenlijk met iedereen die z’n motor zo wil verkopen om
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te overleggen over de verkoopprijs. We doen een voorstel
gebaseerd op gegevens uit onze database en onze verkoopervaring. Vind je die prijs te laag, dan mag je gewoon
stoppen en hoef je niets te betalen. Je kunt het altijd proberen, want je zit nergens aan vast.”
Maar ook aan een eventuele verkoop hangt voor de motoreigenaar geen prijskaartje. Want de kosten voor de
verkoopbemiddeling betalen de deelnemende dealers.
Zij hebben toegang tot het biedingssysteem van ikwilvanmijnmotorfietsaf.nl, waar alle te verkopen motoren
zichtbaar zijn. Niet alleen is het aanbod anoniem, ook de
biedende dealers blijven in het systeem anoniem. “De handelaren zijn gecontroleerd, hebben een RDW-verklaring
en kunnen dus thuis vrijwaringen uitschrijven. Maar het
belangrijkste voor de verkoper is, dat zo een veel grotere
markt van serieuze kopers bereikt wordt. Zeven dagen per

week, niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en
België. En daar hoef je dan zelf niets voor te doen,” aldus
Gilbers. Een goede dienstverlening aan verkoper én koper,
daaraan werkt het team van Ikwilvanmijnmotorfietsaf.
nl dagelijks. “Inmiddels hebben we al heel wat bemiddelingen gedaan, kunnen helpen met tips en tricks bij de
verkoop. Want door te werken in meerdere landen weten
we ook welke motor waar het beste verkoopt. Koper en
verkoper zijn anoniem, alleen wij kunnen zien wie wat te
koop heeft. En omdat we onze dealers kennen, nemen we
soms zelf contact op als er iets van hun gading aangeboden
wordt. Zo bieden we een totale dienstverlening waar handelaren graag voor betalen. En kom je als motorrijder op
een eenvoudige manier van je motorfiets af.” Als motorliefhebber weet Kerim Gilbers dan wat voor velen de volgende
stap zal zijn. “Kun je weer op zoek naar een mooie nieuwe!”

OFFICIAL TIMEKEEPER

TISSOT T-RACE M
MotoGP™
AUTOMATIC LIMITED EDITION 2018.
AUTOMATIC MOVEMENT AND FEATURES
INSPIRED BY MOTORBIKES.
TI S S OT WATC H E S .CO M
TISSOT, INNOVATORS BY TRADITION
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Sommige lezers zijn wel eens minder blij met MotoPlus. Onze tests zijn nu eenmaal objectief, keihard maar
altijd eerlijk. Of een enkele fabrikant of een importeur daar nu boos over wordt of niet. Met MotoPlus
krijg je elke twee weken het laatste motornieuws, reportages en volop motorpassie. En nu ook een eerlijk
aanbod: 5 nummers voor 10 euro. Vul nu de bon in, bel 0251-257932 of ga naar www.motoplus.nl

✂
Ja, dat kan ik waarderen. 5x MotoPlus voor € 10,– i.p.v. € 19,75
Naam:

m

v

machtig Volgas producties B.V. € 10,-

Adres:
Postcode:

Ik neem een proefabonnement en

Handtekening voor machtiging

van mijn rekening af te schrijven. Dit

Woonplaats:

IBAN-nummer:
Telefoon:
E-mail*:

proefabonnement stopt automatisch.
* Op dit e-mail adres wil ik van
MotoPlus en haar partners interessante
aanbiedingen en informatie ontvangen
over haar diensten en/of producten.

52 Stuur de bon gratis op in een enveloppe naar Antwoordnummer 3, 7050 VB Varsseveld.

In België alleen aanmelden via internet: www.motoplus.nl

Alles wat motorrijders boeit

Liefde voor
De gemeenschappelijke factor is

de motorsport
en dat tonen de vrijwilligers door zich in verschillende functies nuttig te
maken op en rond het circuit.
Voor meer informatie over vrijwilligerswerk op TT Circuit Assen: officials@ttcircuit.com

53

VOORVERKOOPADRESSEN
AMSTERDAM

HILLEGOM

Contactweg 131
+31 (0)20 689 33 99

Arnaoudstraat 2
+31 (0)252 51 52 29

TICKET+TRAVEL FORMULE 1 BV

MOTOPORT HILLEGOM

ASSEN

HOOGEZAND

Nieuwe Huizen 17
+31 (0)592 30 08 14

A. Plesmanlaan 11
+31 (0)598 49 19 19

CIGO WILLEM

MOTOPORT ASSEN

MOTOPORT EXPRESS

LEEK

Industrieweg 11
+31 (0)592 40 60 61

MOTOPORT LEEK

TABAKSSPECIAALZAAK HAVANNA

LEEUWARDEN

Rolderstraat 116
+31 (0)592 33 02 32
VVV ASSEN

Marktstraat 8-10
+31 (0)592 24 37 88

Zernikelaan 6-A
+31 (0)594 51 13 49
MOTOPORT LEEUWARDEN

Jupiterweg 19
+31 (0)58 28 00 100
NIEUWLEUSEN

TEN KATE MOTOREN

BEST

Rollecate 55
+31 (0)529 48 88 10

Populier 9
+31 (0)499 39 15 76

ROTTERDAM

ROAD RACE TRAVEL

MOTOPORT ROTTERDAM

BREDA

Strickledeweg 110-112
+31 (0)10 462 55 56

Spinveld 29
+31 (0)76 51 42 240

TUBBERGEN

MOTOPORT BREDA

BOSA REIZEN V.O.F.

DEN BOSCH

Casparhof 3
+31 (0)546 62 29 97

Reitscheweg 33
+31(0)73 64 80 590

UITHOORN

MOTOPORT DEN BOSCH

MOTOPORT UITHOORN

ECHT

A. Philipsweg 5-7
+31 (0)297 54 01 63

Edisonweg 33
+31 (0)475 48 53 00

VELDHOVEN

MOTOPORT ECHT

MOTOPORT VELDHOVEN

EMMEN

De Run 5202
+31 (0)40 20 12 542

Hoofdstraat 117
+31 (0)591 64 20 00

ZELHEM

TUI REISBUREAU

MOTOPORT ZELHEM

ENSCHEDE

Brinkweg 15a
+31 (0)314 621 849

Gronausestraat 1120
+31 (0)534 61 30 22

ZWOLLE

PRIMERA JAN HAAST

GORREDIJK
HB SERVICE

TT MOTOREN ZWOLLE

Marsweg 1
+31 (0)38 46 58 058

Stationsweg 8
+31 (0)513 46 57 57

VOORVERKOOPADRESSEN
TT ASSEN EN WK SUPERBIKE
TT CIRCUIT ASSEN
Postbus 150 9400 AD Assen
0900 - Dutch TT
(0900-388 2 488)

HOTELS
BUNGALOWS
DE BONTE WEVER
Stadsbroek 17
9405 BK Assen
www.debontewever.nl
Tel. +31 (0)592 35 60 00
info@debontewever.nl
HOTEL DE JONGE ASSEN
Brinkstraat 85
9401 HZ Assen
www.hoteldejonge.nl
Tel. +31 (0)592 31 20 23
receptie@hoteldejonge.nl
VAN DER VALK ASSEN
Balkenweg 1
9405 CC Assen
www.hotelassen.nl
Tel. +31 (0)592 85 15 15
assen@valk.nl
NH GRONINGEN HOTEL DE VILLE
Oude Boteringestraat 43-45
9712 GD Groningen
Tel. + 31 (0)50 318 1222
nhhoteldeville@nh-hotels.com
NH GRONINGEN
Hanzeplein 132
9713 GW Groningen
Tel. + 31 (0)50 584 8181
nhgroningen@nh-hotels.com
HOF VAN SAKSEN
Veldweg 22-24
9449 PW Nooitgedacht
www.hofvansaksen.nl
Tel. 0900 - 1971 (€ 0,20 p. min.)
reserveringen@hofvansaksen.nl
GOLFLODGE
Ten Oeverstraat 13
9489 TH Zeijerveen (Assen)
www.dgcc.nl/golflodge
Tel. +31 (0)592 37 96 80
info@golflodge.nl
VAN DER VALK HOTEL
GRONINGEN-ZUIDBROEK A7
Burgemeester Omtaweg 4
9636 EM Zuidbroek
www.hotelzuidbroek.nl
Tel. +31 (0) 598 45 37 87
zuidbroek@valk.com
HOTEL RESTAURANT
TEN CATE
Noordbargerstraat 44
7812 AB Emmen
www.hoteltencate.nl
Tel. + 31 (0)591 617 600
info@hoteltencate.nl
RCN VAKANTIEPARK
DE NOORDSTER
De Noordster 105
7991 PB Dwingeloo
www.rcn.nl
Tel. 0800 4050 730
noordster@rcn.nl
HOTEL VILLA NOVA
Dorpsstraat 38
8437 PB Zorgvlied
Tel. + 31 (0)521 38 72 12
info@villa-nova.nl

RCN VAKANTIEPARK
DE ROGGEBERG
De Roggeberg 1
8426 GK Appelscha
www.rcn.nl
Tel. 0800 4050 730
roggeberg@rcn.nl
TIMMERHOLT WESTERBORK
Gagelmaat 4
9431 KT Westerbork
www.timmerholt.nl
Tel. +31 (0)593 33 26 41
info@timmerholt.nl

WITTERZOMER
Witterzomer 7
9405 VE Assen
www.witterzomer.nl
Tel. +31 (0)592 39 35 35
info@witterzomer.nl
CAMPING GRASWIJK
Graswijk 26
9405 TD Assen
www.camping-graswijk.nl
Tel. +31 (0)592-40 92 76
info@camping-graswijk.nl

WITTERZOMER
Witterzomer 7
9405 VE Assen
www.witterzomer.nl
Tel. +31 (0)592 39 35 35
info@witterzomer.nl

NATUURKAMPEERTERREIN
PAPENVOORT
Papenvoort 2
9447 TV Papenvoort
www.mariahoeve-papenvoort.nl
Tel. +31 (0)6-53340010
info@mariahoeve-papenvoort.nl

FLETCHER FAMILIEHOTEL
Groningerweg 19
9765 TA Paterswolde
www.familiehotelpaterswolde.nl
Tel. +31 (0)50 3 09 54 00
info@familiehotelpaterswolde.nl

MOTORCAMPING
‘T REESTDAL
De Haar 5
7707 PK Balkbrug
www.reestdal.nl
Tel. +31(0)523 65 62 32
info@reestdal.nl

VAKANTIEPARK
WESTERBERGEN
Oshaarsweg 24
7932 PX Echten
www.westerbergen.nl
Tel. +31 (0)528 25 12 24
info@westerbergen.nl
KASTEEL COEVORDEN
Kasteel 29
7741 GC Coevorden
www.kastelcoevorden.nl
Tel. + 31 (0)524 522009
info@kasteelcoevorden.nl

TIMMERHOLT WESTERBORK
Gagelmaat 4
9431 KT Westerbork
www.timmerholt.nl
Tel. +31 (0)593 33 26 41
info@timmerholt.nl
TT CAMPING UBELS
Graswijk (nabij centrum)
9405 TD Assen
www.ttubels.nl
josubels@gmail.com

BRINKHOTEL ZUIDLAREN
Brink Oostzijde 6
9471 AE Zuidlaren
Tel. + 31 (0)50 409 1261
info@brinkhotel.nl

VAKANTIEPARK WESTERBERGEN
Oshaarseweg 24
7932 PX Echten
www.westerbergen.nl
Tel. +31 (0)528 25 12 24
info@westerbergen.nl

HOTEL BRINKZICHT
***SUPERIOR
Brink 14
8381 BE VLEDDER
Tel. +31 (0) 521381403
info@brinkzicht.com
www.brinkzicht.com

RCN VAKANTIEPARK
DE NOORDSTER
De Noordster 105
7991 PB Dwingeloo
www.rcn.nl
Tel. 0800 4050 730
noordster@rcn.nl

CAMPINGS

RCN VAKANTIEPARK
DE ROGGEBERG
De Roggeberg 1
8426 GK Appelscha
Tel. 0800 4050 730
roggeberg@rcn.nl

TT CAMPING ASSER BOYS
TT Circuit Assen
de Haar Assen
Tel. +31 (0)592 37 13 77
tt-camping@asserboys.nl
TT CAMPING SEINEN
Witterhaar 9
9405 VJ Witten
www.tt-camping-seinen.nl
Tel. +31 (0)592 35 00 24
info@tt-camping-seinen.nl
DE OMMEKEER
(Tevens bed&breakfast)
Witterzomer 12
9405 VG Assen
http://campingommekeer.com
Tel. +31 (0)592 35 08 87
info@campingdeommekeer.com

CAMPING FRAAI
Hoofdweg-boven 41
8433 LC Haulerwijk
Tel. +31 (0)6 41376036
info@campingfraai.nl
TT CAMPING ACV
Kortbossen 1
9405 BM Assen
ttcampingacv@gmail.com
HOTEL BRASSERIE WELLNESS
DE STOBBE
Westerstraat 84
7963 BE Ruinen
Tel. +31 (0) 522 471 224
Fax. +31 (0) 522 47 27 47
info@stobbe.nl
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Het motorhotel van het
Noorden!

TROTS PARTNER VAN:

Assen is natuurlijk motorstad nummer één en met het TT-circuit
op steenworp afstand durven wij te zeggen dat we HET motorhotel
van het Noorden zijn. Vanuit De Bonte Wever bent u in mum van
tijd bij het circuit en daarnaast heeft u een ideale uitvalsbasis voor
prachtige toertochten in het mooie Drenthe.

Vanuit ons viersterrenhotel bent u bovendien ook snel in de binnenstad
van Assen waar volop vertier is ten tijde van de grote motorevents als
de TT van Assen en Superbikes. Met onder andere twee restaurants,
gezellige barretjes waaronder een motorcafé, bowlingcentrum, zwemen saunaparadijs en meer, vindt u in De Bonte Wever zelf ook vele
faciliteiten die uw verblijf compleet maken.
Meer informatie vindt u uiteraard op onze website. Mocht u vragen
hebben of willen reserveren neem dan gerust even contact met ons op
via 0592-303 777 of info@debontewever.nl
Gratis wifi
Rolstoelvriendelijk
Gratis parkeren

www.debontewever.nl
/DEBONTEWEVER

Klaar voor
een Super Start?

MotoPort: Alles voor jou en je motor!
Bij MotoPort vind je het grootste motor & scooter aanbod van Nederland. Met meer dan 3.000 motorﬁetsen
van alle merken op voorraad vind je altijd wel de motor van je dromen. Bij elke motor hebben wij de bijpassende
motorkleding en motorhelmen en ook voor accessoires, het onderhoud van je motor en verhuur ben je bij MotoPort
aan het juiste adres! Maak dus snel een pitstop bij één van de MotoPort Stores of kijk voor het totale aanbod op
motoport.nl, ook voor de webshop!

We’ve got more in store

motoport.nl

