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Nieuwe Haarbochttribune
-----------------

-----------------

Het TT Circuit 
werkt hard aan de 

toekomst en dit 
jaar was het de 

beurt aan de nieu-
we Haarbocht- 

tribune. Een kort 
onderzoek onder 

de lezers van 
MOTO73 laat zien 

dat de reacties 
heel positief zijn 

en dat de nieuwe 
tribune, die 4,6 

miljoen euro heeft 
gekost, een echte 

aanwinst is. 

Positieve geluiden na vuurdoop

           Ad van de Graaf

‘ Geweldige 
zitplaatsen 
en een ruim 
overzicht 
over het  
circuit’

Louis van Dongen 
Heerlen
‘Heel bewust ga ik elk jaar 
alleen naar de TT. Met de 
zitplaats voor aan de tribune 
ben ik heel content. Je ziet de 
start goed, met daarna de 
Haarbocht, de Noordlus en de 
Strubben. Vooral de snelheid 
van de motoren geeft mij een 
kick. Het enige nadeel is dat je 
niets hoort van het wedstrijd-
commentaar.’

Ger van de Oetelaar 
Vlijmen
‘Na een kort ziekbed is mijn 
vrouw twee maanden 
geleden overleden. Ze wilde 
graag dat ik doorga met het 
leven. Daarom kocht ze voor 
mij een kaart. Nu ik hier zit, 
kan ik echt genieten. Ze 
hebben hier in Assen echt 
goed werk geleverd.’

Fred Bouwknegt 
Nieuwleusen 
‘Ik ben blij dat ik lekker 
hoog zit, want anders 
was ik echt zeiknat 
geweest, want daar 
komt het water vanaf het 
dak zo naar beneden 
gedruppeld. Verder is dit 
echt een supermooie 
tribune geworden met 
een schitterend uitzicht.’

Kees van Spronsen 
’s-Gravenzande 
‘Ik ben begonnen in het gras. 
Daarna werd het steeds beter 
met de tribunes, maar dit is 
echt GP-waardig. We zitten hier 
lekker onder een dakje en we 
worden niet nat. Ook het zit- 
comfort is helemaal top. Tel 
daarbij het fraaie overzicht 
over het circuit en dan is het 
het geld echt waard. ’

Marien Trienekens, Gemert
‘Wat een geweldig mooie 
tribune. Het enige nadeel is 
dat je wel een geweldig mooi 
overzicht hebt, maar we 
missen een stukje van de 
Geert Timmerbocht. Daar 
staan de reclameborden waar 
we tegenaan kijken. Anders 
zou je bijna een derde van het 
circuit de race kunnen volgen 
en met een groot televisie-
scherm de rest op scherm 
kunnen zien.’

Berry Kamphorst, Barneveld
‘Samen met mijn vrienden zitten we 

sinds twaalf jaar op de Haarbocht- 

tribune. In 1977 ging ik voor het eerst 

naar Assen en kreeg daar als winnaar 

Wil Hartog. Maar wat is dit mooi, echt 

een aanwinst. We zitten boven aan de 

tribune en hebben een dak boven ons 

hoofd. Als het regent, zitten we droog. 

En wat een mooi overzicht hebben we 

hier, dat is echt grandioos. Op de oude 

tribune zat je lager en had je duidelijk 

minder overzicht.’

Peter Pijnacker 
Bodegraven 
‘Wat een groot verschil met 
vroeger, toen ik voor het eerst 
naar Assen ging. Deze nieuwe 
Haarbochttribune is echt zijn 
geld waard. Ik zat in het begin 
nog even te twijfelen, maar ik 
zit hier lekker hoog en droog 
te genieten van de races. Mooi 
baanoverzicht en comforta-
bele zit. Wat wil je nog meer?’

Angela Romijnsen, Dordrecht 
‘Ik heb mijn vader voor Vaderdag 
een kaart voor de nieuwe Haar- 
bochttribune cadeau gedaan. Als 
kind ging ik al mee naar de TT en 
andere motorsportwedstrijden. 
Dat was voor mij de reden om mijn 
vader een keer te verrassen met 
een tribunekaart. Wat een gewel- 
dige ambiance is het hier. Heel 
comfortabel, geweldige zitplaat- 
sen en een ruim overzicht over het 
circuit. Onder de tribunes kun je 
diverse versnaperingen kopen.’

Duck en Lita Vinju
Amsterdam
‘We zitten voor het eerst in 
dertig jaar op een tribune. Toen 
we hoorden over de bouw van 
deze tribune hebben we meteen 
kaarten gekocht. Ik kan je wel 
zeggen dat het ons prima is 
bevallen en volgend jaar zitten 
we weer hier. De sfeer en het 
uitzicht op de baan zijn super.’

Danny Postma 
Spijk (Gr.) 
‘Het is nog moeilijk om een goed com- 
mentaar te geven op de nieuwe Haar- 
bochttribune, maar het feit dat je zo 
dicht bij de baan zit, gecombineerd met 
het geweldige overzicht, maakt het 
perfect. Vorig jaar zat ik voor het eerst 
in de Haarbocht en het zal zeker niet de 
laatste keer zijn. Maandag ga ik kaarten 
bestellen voor 2018!’

Els en Frank Bouwman 
Lith
“Al jaren komt we naar de 
TT, maar dit is echt een 
aanwinst. Wat een gewel- 
dige ambiance hebben  
ze hier neergezet. Daar 
mogen ze heel trots op 
zijn.’


