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Er is een tijd geweest, dat men van Drenthe niet 
veel meer wist te vermelden, dan dat er turf  werd 
gegraven en dat er hunebedden te vinden waren. 
Maar toen in 1925 de eerste motorwedstrijd in 
onze provincie werd georganiseerd, veran-
derde dat snel. Het kwam zelfs voor, dat men 
in schoolatlassen op de kaart van Drenthe ter 
hoogte van Assen een motorrennertje zag staan 
en in de tekst stond vermeld: ‘In de buurt van 
Hooghalen worden elk jaar TT-races gehouden; 
het circuit is 16,536 km lang’.

Dat er in Midden-Drenthe en ook in Hooghalen 
geschiedenis is gemaakt, is te danken aan het initia-
tief  van de Motorclub ‘Assen en Omstreken’. Deze 
club werd in 1922 opgericht. Er liggen wel heel wat 
jaren van strijd, financiële risico's, soms wanhoop, 
maar vooral doorzettingsvermogen en succes aan 
ten grondslag.
Een voorbeeld van dat financiële risico was de eerste 
wegwedstrijd in Rolde. Nog voor het startschot was 
gelost, was er welgeteld een bedrag van twee cent 
in kas en de onkostennota vermeldde een bedrag 
van f. 5.000.1

De motorclub ‘Assen en Omstreken’ spande zich in 
om Nederland zijn eerste motorrace op de weg te 
geven. Men vond een prachtig 28,4 km lang circuit, 
een wegendriehoek die Rolde, Borger en Schoon-
loo met elkaar verbond. Precies een week voor het 
evenement kwam de ministeriële ontheffing af; er 

mocht worden gereden. Het trainen gebeurde door 
het plaatselijke verkeer heen.
De KNMV eiste, dat de renners verzekerd moesten 
zijn. Het was niet gemakkelijk een maatschappij te 
vinden die de risico's wilde dekken. De premie die 
voor 35 renners op f. 5000 kwam, was voor het or-
ganisatiecomité niet op te brengen. Penningmeester 
H. Mulder beschikte immers over slechts twee cent. 
Dan moest er maar onverzekerd worden gereden. 
De KNMV stemde toe.2
In 1950, een kwart eeuw later, bedroeg de totale 
begroting voor de T.T.-wedstrijd van dat jaar twee 
en een halve ton. Dat is nogal een verschil met het 
eerste jaar. Echter, die bedragen zijn niets vergeleken 
bij de enorme bedragen die nu voor het organiseren 
van de moderne T.T. nodig zijn.

De eerste T.T.
Het leven in Drenthe was in 1925 kalm en vredig 
vergeleken met de verkeersdrukte van nu. Het 
was nog rustig op de weg. Kippen konden zonder 
gevaar langs de wegen een graantje oppikken. Mo-
torwegwedstrijden werden alleen in het buitenland 
georganiseerd.
De Asser motor-enthousiasten bedachten, dat zo'n 
race ook best in Nederland kon plaats vinden. In 
1925 hadden Rolde en Borger de primeur.
Na de training werden de machines gekeurd door 
‘Ome’ Willem Breeman; hij was erg streng. Er kwa-
men 27 renners aan de start op de Brink van Rolde. 
Twee in de 250 cc klasse, dertien in de 350 cc en elf  

De officiële opening te Rolde op zaterdag 11 juli 1925 door mr. J.T. Linthorst Homan, commissaris 
der koningin in de provincie Drenthe.
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in de 500 cc.3 De klassen werden vijf  minuten na 
elkaar gestart. De kwart liter klasse reed een afstand 
van 223 km. De beide andere klassen reden 285 km. 
Er waren veel uitvallers. Er kwamen slechts vier ren-
ners over de finish. Niet iedereen was gelukkig met 
zo'n spektakel. Velen vonden het onvoorstelbaar, 
dat artsen, politiemannen en militairen hun mede-
werking hadden gegeven aan zoiets stompzinnigs als 
een motorwedstrijd. Maar de Asser mannen zetten 
onvermoeid door om dit evenement tot een groot en 
in de hele wereld geroemd evenement uit te bouwen.
Na een jaar werd er verhuisd naar een ander circuit. 
De proef  in Rolde was aardig geweest, maar men 
had ervaren, dat er nog al wat verbeterd moest wor-
den. Zandwegen en onverharde bochten konden 
niet worden getolereerd. De wegen zouden moeten 
worden aangepast. Het gemeentebestuur van Borger 
wilde daar evenwel geen medewerking aan verlenen. 
Daarom moest er naar een ander circuit worden 
uitgekeken. Een oplossing werd gevonden, toen 
men bij Assen een nieuw circuit ontdekte.
Veel steun kregen de organisatoren van de com-
missaris van de koningin, J.T. Linthorst Homan, 
die zelf  oud-motorrijder was en zich ook later 
bijzonder ingespannen heeft voor het behoud van 
de race in zijn provincie. De gemeenten Beilen en 
Assen wilden wel hun medewerking verlenen. Wie 
had toen kunnen denken, dat de wegrace jarenlang 
door onder meer Hooghalen zou komen?
Bartels Bocht, Oude Tol, Hooghalen en Laagha-
lerveen werden binnen korte tijd beroemde punten 
van het circuit. De breedte van de weg varieerde van 
2.50 tot 3 meter, met uitzondering van de start bij 
De Haar, die 4 meter bedroeg. De conditie van de 
wegen werd geprezen. Er kwam zelfs 8 km asfalt in 
het circuit voor. De rest bestond uit grindwegen, met 
uitzondering van een klinkerweg door Hooghalen.
Naast de races in de 250 cc, de 350 cc en de 500 cc 
Masse werd het programma in 1926 uitgebreid met 
een 750 cc en een 1000 cc klasse.

Er werd gewed om een kistje sigaren dat men op het 
nieuwe circuit een gemiddelde snelheid van 100 km 
zou halen. Er waren rijders die ronden van 110 km 
per uur gemiddeld haalden. Maar bij het opnieuw 
opmeten van het circuit in 1936 bleek dat het 750 
meter korter was dan men steeds had vermeld en dat 
daardoor de gemiddelde snelheden te hoog waren. 
Kwam dat omdat Assen graag het circuit wilde zijn, 

Toeschouwers bij de Oude Tol

Toeschouwers in Laaghalen in 1934
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In 1927 werd voor de derde keer de TT georganiseerd. Het was voor de tweede keer dat het cir-
cuit door Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen liep.

Enige dagen voor de TT werd deze foto op de 
Beilerstraatweg (nu: Asserweg) nabij Oude Tol genomen. 
De schrijver: 'Men lette op het feilloos-vlakke wegdek.'

De bocht in Hooghalen. In het eerste jaar was er wat 
kritiek op deze bocht geweest, omdat deze te scherp 
zou zijn om 'de snelheidsrivalen in staat te stellen 

hun gang te handhaven'. Men had daarom de bocht 
'uitgelegd'.

Aan de Beilerstraatweg (nu: Asserweg) 
bij Hooghalen was een tribune gebouwd.

De 'namiddagstart' vond om 14.30 uur plaats. Links de 
pits (met daarachter het rondebord), rechts de overdekte 
tribune. 'overal een geweldige volte'.

Tijdens de races kwam de Nijmegenaar 
Bretveld in botsing met bomen langs de route. 
Op de foto wordt hij door 'Rodekruissoldaten' 
weggedragen.

Na afloop van de races werden de winnaars gehuldigd. Op deze foto staan de volgende 
motorracers met bloemen: Debay, Brussel, Woods en Birmingham.
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waar de snelste ronden werden gereden?
Tien jaar lang waren er verkeerde tijden berekend. 
Dat was een slechte beurt.

In 1926 waren de verwachtingen op een massaal 
bezoek hoog gespannen.
Bij de start bij De Haar, in Hooghalen en in Laag-
halerveen waren tribunes gebouwd. Er waren ruime 
parkeerplaatsen. Bij elkaar was f. 15.000 geïnvesteerd. 
Doch de tribunes bleven half  leeg. In totaal werden 
er maar 2.600 kaartjes verkocht; de motorclub bleef  
met een strop van f. 5.000 zitten. Toch heeft men 
doorgezet.
Nu waren de races in die tijd een saaie vertoning. 
Het aantal deelnemers was gering en halverwege 
de wedstrijd waren er al zoveel uitvallers dat men 
slechts af  en toe een renner zag passeren. Maar in 
die tijd vond men het erg spannend. Men reed toen 
op machines zonder achtervering. De weg was nogal 
hobbelig, op sommige gedeelten, zoals in Hooghalen, 
erg hobbelig door de klinkers. Toch gebeurden er 
weinig ongevallen.

De T.T. werd in 1927 internationaal en daar was 
men in Assen bijzonder trots op. Zelfs de Norton-
fabriek had ingeschreven. Stanley Woods, toen al 
een beroemdheid, zou met de nachtboot aankomen 
en omdat men toen nog niet van buitenlanders kon 
verlangen te weten waar Assen lag, moest er iemand 
zijn om hem met zijn motor op de trein te zetten. 
In die tijd reisde men namelijk met de trein, of  de 
renners kwamen gewoon met hun racemachines over 
de weg naar de plaats van bestemming. De T.T. van 
1927 werd een succes. De Assenaren hadden getoond 
de organisatie van een internationale wegrace aan 
te kunnen. Opgewekt werden de voorbereidingen 
getroffen voor het vijfjarig bestaan van de club zelf  
met een wat rustiger evenement: een vossenjacht 
voor leden en begunstigers.

Hooghalen
De T.T.-tijd werd voor het anders zo rustige dorp 
wel een hele verandering en voor menig gezin een 
drukke, maar vooral gezellige periode.
Wanneer je langs of  vlakbij de baan woonde, bete-
kende dat, dat je er mee te maken kreeg of  je het nu 
wilde of  niet. Nu was dat voor de meeste mensen 
geen straf, hoewel het voor een enkeling vervelend 
was, bijvoorbeeld voor de broodventers.

Mijn indruk is toch, dat men het over het algemeen 
erg gezellig vond en er een jaar lang naar toe leefde.

Commissie
De T.T.-Commissie had in die eerste jaren verschil-
lende subcommissies naast zich. Een daarvan was 
de Commissie Hooghalen. De leden daarvan waren 
verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in 
ons dorp.
Van Dusseldorp was de eerste jaren, vanaf  1926, 
voorzitter van de T.T.-organisatie-commissie. Hij 
woonde in Dennenrode, het huis, waar nu Kunst-
galerie Wildevuur is gevestigd.4

Van Dusseldorp was scheepsmagnaat en hij han-
delde in effecten. Naar alle waarschijnlijkheid heeft 
hij nogal wat geld in de T.T. gestoken. Later is hij 
door de ‘beurskrach’ van 1929 failliet gegaan.5 Of  
hij daarom als voorzitter aftrad, is niet bekend. 
Kramer, de secretaris van de T.T.-commissie schreef: 
‘1932 zou ons nog een zware slag toebrengen. In oktober verliet 
ons voorzitter Van Dusseldorp, een man met verschillende 
begaafdheden, een prettige omgang, flinke werkkracht, zich 
geheel gevend aan de T.T. Het waren dagen van droefheid 
toen u afscheid van ons nam.’6
T.T.-commissieleden van de afdeling Hooghalen wa-
ren: P. van Veen, directeur van de melkfabriek en de 
heer A.L. Pool, directeur van de VAM. Pool woonde 
achter op Oosthalen, tegen het bos aan. Men noemde 
dat het Pools Plantsoen. De heer O. Eleveld vormde 
samen met nog enkele mensen uit Beilen de T.T.-
Commissie Hooghalen. Later kwam daar ook nog 
N. Jager bij. Hij was boswachter bij Staatsbosbeheer. 
Eleveld is al de tijd dat de T.T. door Hooghalen kwam, 
dus van 1926 t/m 1954, commissielid geweest.

‘Huize Dennenrode’, woonhuis van Van Dusseldorp.
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De Nederlander John Moos in de bocht te Hooghalen. 
Deze BSA-rijder bezette tijdens de races in 1929 
's morgens de vierde plaats in de 350 cM3-klasse, maar 
bleef  'des namiddags ver achter'.

In mei 1931 werd 
de weg van Assen 
naar Hooghalen, 
een gedeelte van 
het bekende circuit 
van de TT-
races, verbreed en 
geëgaliseerd.

Hoe druk het was ... Een blik op een deel van de massale auto- en motorparkeerterreinen bij De Haar. (Foto 1931)

'En hoe druk het was langs het circuit. De mensenmassa's op de nieuwe talud, aangelegd in het verlengde van de tribunes 
in de eerste bocht in de richting van Assen.'(1931)
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Van de Nederlandsche TT-races die Zaterdag voor de negende keer op het Circuit van Drenthe plaatsvonden, blijven 
de starts altijd tot de meest belangwekkende oogenblikken behooren. De lichte klassen vertrekken - in den morgen - de 
motoren slaan aan en de renners pogen zich, onder oorverdoovend tumult aanstonds een goede plaats te veroveren.

Persstemmen over de races in 1929
Provinciale Drentsche en Asser Courant: ‘Om half  tien was het zwart van menschen. Een geweldige belang-
stelling werd aan de startplaats betoond. In het autopark werden ongeveer 1500 automobielen en 2000 
motorrijwielen gestald, terwijl het aantal rijwielen ontelbaar was. Het officiële programma was reeds 
tegen 1 uur uitverkocht.
Het Nieuwsblad van het Noorden: ‘We hebben reeds eerder geschreven, dat deze wedstrijden een evenement 
van internationale beteekenis zijn geworden. We schatten het aantal bezoekers op 25-30.000! De T.T.-
records zijn alle gebroken door het geweldige rijden van Nott, Hicks, Simcock en Handley.’
Nieuwe Rotterdamsche Courant: ‘Nog nooit is de belangstelling voor de Nederlandsche T.T.-races zoo groot 
geweest als dit jaar. Den ganschen nacht daverde het over de Nederlandsche wegen van automobielen 
en motorrijwielen. Het schijnt dat meer dan 35.000 bezoekers getuigen zijn geweest van de wedstrijden. 
Ze zijn geworden een Europeesche gebeurtenis!’
Kölnische Zeitung: ‘Die Rennstrecke ist ideal, 17 Kilometer lang and lasst unheimliche Geschwindigkeiten 
zu. In den letzten Minuten ging ein schweres Gewitter nieder, aber die sportbegeisterten Zehntausend-
schaften hielten aus. Der Veranstalter kann stolz auf  dieses Rennen sein.’
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Vlaggen
Er is heel wat geregeld en er is veel gebeurd rond de 
T.T. in Hooghalen. Zo was er onder meer een buurt-
vereniging onder voorzitterschap van A.R. (Arend) 
Meijering.7 Hij heeft in 1947, toen alles schaars 
was, een aantal ambassades aangeschreven voor 
het beschikbaar stellen van de landsvlaggen voor 
ons internationaal evenement. Wie schetst mijn 
verbazing: bijna alle landen wilden meedoen, alleen 
de commissaris van de koningin van de provincie 
Drenthe schreef  in juni 1947: ‘Ik deel u mede, dat 

ik aan uw verzoek niet kan voldoen. w.g: de Com-
missaris der Koningin in de provincie Drenthe’. 
Vreemd eigenlijk!

Logeren bij de boer
Hier en daar logeerden de renners onder andere 
bij boeren.8 Zo verbleef  Lo Simons bij Semler op 
Laaghalerveen, Piet Knijnenburg bij Vrijs, Visback 
bij Beugel, Rietveld bij Talens, Ben Maltha bij Hul-
zebos en Stanley Woods bij Oosting.
De Italianen en de Nortonploeg logeerden bij Hotel 

1932; Van Dusseldorp bij twee winnaars; links 
Woods, internationaal kampioen 350 cc en rechts 
Van Wijngaarden, nationaal kampioen 350 cc.

O. Eleveld was van 
1926 tot en met 
1954 commissielid. 
Hij droeg met trots 
zijn T.T.- speldje.

Een keuze uit de brieven die Meijering van 
diverse ambassades ontving. Uit deze brieven 
blijkt, dat er een grote schaarste is wat de 
vlaggen betreft. De Zwitsers kunnen hun vlag 
alleen in bruikleen afstaan; de Belgen moeten 
hun vlag eerst nog herstellen en de Tsjechen 
bezitten geen reservevlag en kunnen dus geen 
vlag uitlenen. Met behulp van de erbij gevoegde
schets zou een vlag te maken zijn. 
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Mulder. Een enkel gezin stelde hun huis beschikbaar 
en woonde dan zelf  tijdelijk in het stookhok.
De renners sleutelden over het algemeen zelf  aan 
hun motoren.9 Een enkeling had zelf  een monteur 
bij zich, maar dat was grote luxe. Het sleutelen ge-
beurde op de deel of  in de woonkamer bij gaslicht. 
Als ik dat vergelijk met de tegenwoordige pits op de 
T.T.-baan in Assen, moet ik wel concluderen dat de 
verschillen met vroeger erg groot zijn.

Ontruiming
In 1948 moest er een schuur ontruimd worden, 
omdat er een paar bussen vol met vrouwen van 
lichte zeden waren gearriveerd. Zij hadden hun 
intrek genomen in een boerenschuur om daar hun 
beroep uit te oefenen.
Nu stelde de burgemeester van Beilen het niet op 
prijs, dat deze dames hun klanten in zijn gemeente 
bedienden. Daarom klopte hij ’s avonds bij poli-

tieagent Brouwer aan om samen met nog enkele 
agenten de schuur te ontruimen. Het animo om 
deze opdracht uit te voeren was niet groot, want 
dat zou betekenen, dat de politiemannen de hele 
avond op die dames moesten letten. Om van het 
‘gezeur’ van de burgemeester af  te zijn pakten de 
agenten het karwei met een onnodige hoeveelheid 
rumoer aan. De burgervader wilde het tumult dat 
toen ontstond ontvluchten. In zijn haast keek hij 
niet goed uit en belandde in een gierkelder. Tot zijn 
middel zat hij onder de drek. Hij maakte zich toen 
snel uit de voeten.10

Drukte
Veel mensen arriveerden vroeg. Zo werden er bij 
Oude Tol weken van te voren al tenten opgezet om 
de ca. 700 mensen een slaapplaats te bieden in het 
stro. Men sliep naast elkaar in lange rijen. Eerst stond 
er een tent, later was er een tweede nodig. Langs de 

‘De Engelsman Guthrie die tot op de 
helft in de race der 500 c.M.3 klasse 

eerste was, doch daar bij een val ernstig 
gewond werd.’ (1934)

Enkele winnaars in 1934, vanaf  
links: Ivan Goor (175 c.M3), J. Fijma 
(Ned. kampioen, 250 c.M3), Winkler 
(250 c.M3), J. Schot (Ned. kampioen, 
350 c.M3) en J. Simpson (350 c.M3).

A. v.d. Pluym werd in 1934 
Nederlands kampioen

in de 500 c.M3 klasse.
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weg was een bord geplaatst, waarop stond dat er 
slaapplaatsen waren bij de Oude Tol.11

Er sliepen ook veel mensen bij de boer gewoon in 
het hooi of  op het land in een opper. Bij Heling in 
Laaghalen sliepen soms wel 400 mensen in de schuur, 
hetgeen betekende, dat de boer zelf  geen oog dicht 
deed, want meestal was de schuur vol hooi dat voor 
de T.T. binnengehaald was, en brand, veroorzaakt 
door roken, kon snel uitbreken!
Slapen in het hooi leverde soms enig ongemak op. 
Het gebeurde wel, dat men door hooibroei na het 
slapen kletsnat opstond.12 Ook is er wel eens een 
hooivak ‘omgespit’, omdat iemand met een slok te 
veel op zijn kunstgebit had verloren.13

Veelal kwamen steeds dezelfde mensen naar de 
oude plek terug. Men leerde elkaar kennen, en het 
was dan leuk om elkaar het volgend jaar weer te 
ontmoeten. Er stonden dan overal langs het circuit 
op drukke punten kraampjes en in het dorp was het 
vrijdagsavonds erg gezellig. In die kraampjes werd 
toen vooral bier of  prik, chocolade, pinda's, druiven 
en tabak verkocht.14

Seidel, de groenteboer van het dorp, bracht onder 
andere haring uit de ton aan de man. Seidel had zijn 
winkel op het adres Hoofdstraat 36, waar Dijkstra 
zijn antiekwinkel had.
Ook particulieren wilden met de verkoop van kof-
fie en thee een cent extra verdienen. Zo verkocht 
Frans van Dinteren, die woonde wat nu ‘Frans zijn 
Bossie’ heet, koffie en soep op Laaghalerveen.15 
Bij Kalsbeek verkochten ze eerst ook zelf  hun 

producten, onder andere eieren; later verpachtte het 
gemeentebestuur de verkoop.16

Zo probeerden velen wat aan de T.T. te verdienen. Er 
was bijvoorbeeld een bakker uit Friesland, die dacht 
de slag van zijn leven te slaan. Hij wilde bij Stevens 
in de bocht een kar vol krentenbollen slijten, maar 
ach wat sneu! Iedereen was van brood voorzien en 
de man heeft zwaar teleurgesteld de hele handel bij 
Stevens achtergelaten. Nou waren krentenbollen 
een niet alledaagse lekkernij en dat heeft de familie 
Stevens geweten. Dagenlang moesten er krenten-
bollen worden gegeten. Niet alleen de gezinsleden, 
maar ook de varkens.17

Toeschouwers
De kleinste toeschouwers, de schoolkinderen, 
mochten de klompenbakken buiten bij het hek zet-
ten.18 Ze klommen daar bovenop en konden zo de 
trainingen zien.
Op verschillende plaatsen in het dorp stonden de 
rondeborden. Daarop werd de stand van de wed-
strijd bijgehouden. Ze stonden onder andere op de 
plaats, waar de militaire sportschool was en op de 
plaats waar nu het dorpshuis staat. Daar tegenover 
was een overdekte tribune gebouwd op het land van 
Snoeijing en langs de Laaghalerstraat waren taluds 
in de hof  van Seubring aangebracht.
Ook had men voor de toeschouwers loopbruggen 
over het parcours gebouwd. Ze stonden bij Seubring 
en ook waar de sportschool was.
De mensen die aan de baan woonden konden, al naar 

Al vroeg in de morgen togen 
duizenden fietsers naar 
Hooghalen en Assen om maar 
niets van de wedstrijden te 
hoeven missen.
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gelang men publiek verwachtte, kaarten bestellen via 
de gemeente. Die kaarten gingen soms voor nogal 
wisselende prijzen van de hand.
Ook was er een commissie van ‘aangelanden’.19 Dat 
waren mensen die aan de baan woonden en die ge-
zamenlijk hun eisen of  bezwaren konden spuien. Zo 
nam de belastingdienst wel eens luchtfoto’s en men 
kon met behulp van de opnamen de mensen per erf  
tellen. Op deze manier had de belastingdienst een 
bewijs van het aantal gasten. Het was dan moeilijker 
de belasting te ontduiken.20

Er zal flink verdiend zijn aan de toeschouwers. Zo-
doende hebben de kinderen van Bakker na de T.T. 
eens een nieuwe fiets gekregen. Er schoot dus wel 
eens iets over. Maar men had dan ook wekenlang 
drukte van de T.T. gehad. Op deze manier werd het 
werk dan wel vergoed.
 

Dorst
Tijdens de erg warme zomer van 1947 is er een 
rel geweest. Er was nogal wat beroering ontstaan, 
doordat er niet genoeg water voorhanden was. Er 
was toen nog geen waterleiding en men moest zich 
behelpen met pomp- of  regenwater.
Zo waren er mensen die meenden een kraan ontdekt 
te hebben. Jammer voor hen, maar de kraan bleek 
aan de giertank te zitten!
Met behulp van slootwater werd ranja aangelengd. Uit 
drinkbakken van de koeien werd gedronken. Koeien 
die in het land stonden, werden gemolken. Als bij 
de boeren de pomp leeg was, dronk men water uit 
de regenput. Het werd zo erg, dat de politie er aan 
te pas moest komen. Er waren zelfs mensen, die 
probeerden een melkbus te pakken te krijgen. Ze 
vulden die met water en verkochten dat langs de baan 
aan de dorstigen voor veel geld. In de volksmond 
werd verteld dat water voor f. 1,00 werd verkocht.
Een groenteboer uit Hengelo hoorde door de radio, 
dat er een groot watertekort was tijdens de T.T. Hij 
laadde een tank vol water op zijn V.W.-bus, reed naar 
Hooghalen en verkocht het.21 Enkele dorpsgenoten 

Toegangskaart 1947

Peters (nr. 59, Nederlands kampioen 350 cc) met 
zijn motor in de haakse bocht van Hooghalen. Hij 
wordt achtervolgd door Geiss (1936).

De S-bocht in Hooghalen. De motorrenners 
zijn: Visser, Port, Didier en Buys. Links 
wordt een rondenbord bijgehouden (1936).
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TT-circuit in 1935
In 1935 werd het circuit grondig aangepakt. De bochten werden verbreed en afgerond, terwijl de wegen 
werden verbreed. De foto’s komen uit het Noorden in Woord en Beeld, 17 april 1935 (collectie Roelof  Boelens). 

In 1935 voldeed de bocht Assen-Beilerstraatweg al aan 
de nieuwe voorschriften voor het circuit.

‘Bochten bieden sensatie, maar ook de grootste kans van 
valpartijen. Die te Laaghalen wordt verbreed en afgerond 

met minder kans op ongelukken als resultaat.’

Deze foto laat zien ‘welk een werk er met deze 
wegverbetering is gemoeid’.

‘Het zand dat men ter verbreeding en verbeetering noodig 
heeft, ligt onder onmiddellijk bereik. Men graaft het af  

langs den weg te Laaghalerveen.’

‘Men graaft aan de de kanten van de weg sleuven van 
ca. 1 meter diepte, welke met zand worden gevuld. Het 
afgraven en bergen van zand in vol bedrijf.’

‘De sleuven langs den weg worden met water 
gevuld, waarna het zand wordt gestort, waardoor 

met slempen een vaste massa wordt verkregen.’
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werden daarop beschuldigd van waterverkoop op 
hun land. Zij waren daar echter zelf  niet van op de 
hoogte. Dat leverde nogal wat misverstanden op, 
die uit de hand zijn gelopen.
Nu kan je je dat bijna niet meer voorstellen, maar 
sommige boeren moesten daarna zelf  veertien da-
gen lang water halen voor vee en eigen gebruik. Ze 
konden dat bij de melkfabriek krijgen, terwijl ze er 
zelf  geen cent aan hadden verdiend.

Toilet
De problemen met de wc of  wat daar voor door-
ging, waren ook niet gering. De beerput, als men 
die al had, werd van tevoren goed leeggemaakt en 
het tonnetje ook, want als er zo’n 400 mensen naar 
het toilet moeten, kon je wel bezig blijven met het 
leegmaken, en dat was geen prettige bezigheid.
Men deed daarom zijn behoefte nogal eens in de 
sloot. Zo was er een man bij Vrijs in Laaghalen die 
de gewoonte had om jaren achtereen dezelfde sloot 
te ‘vullen’. De vooruitgang had evenwel ook bij Vrijs 

voor verandering gezorgd. Toen de man moeizaam 
na gedane arbeid omhoog kwam, pakte hij de draad 
vast die daar altijd al had gezeten, maar die nu van 
stroom was voorzien. Bleek van de schrik kwam 
hij bij boer Vrijs binnen en vertelt zijn verhaal. “Je 
kunt toch maar beter op het tonnetje kruipen,” zei 
Vrijs lachend.22

Engelsman
Er gebeurden soms vreemde dingen. Zo was er een 
renner over het afrasteringsdraad gevlogen en er in 
blijven hangen. Men vroeg hem hoe het gebeurd 
was en wat hij wilde.
De man riep steeds: “Drinkwater!” Snel haalde men 
water, maar dat werd boos door hem afgewezen. Men 
begreep er niets van. Hij bleek een Engelsman te zijn 
die Drinkwater heette, of  iets wat daar erg op leek. 
Engels werd er hier toen nog weinig gesproken.23
Bakker van de Oude Tol weet te vertellen, dat er bij 
hen een motor uit de bocht was gevlogen en in brand 
was geraakt. Snel haalde hij het blusapparaat van de 

De eerste haakse bocht na 
Hooghalen. De bomen zijn later 

gekapt (1934).

Als de T.T. was afgelopen, moesten 
de bezoekers naar huis. Dat gaf  
in Hooghalen grote drukte (begin 

vijftiger jaren).
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Een motorracer in 1934 
in de Laaghalerstraat 
op weg naar Laaghalen 
passert een stilstaande 
auto langs de kant van de 
weg! Toeschouwers zien de 
racers ook van nabij!

Geert Timmer uit Assen, op New Imperial, werd in 
1936 nationaal kampioen in de 250 cc klasse.

Geert Timmer (Assen, 1908 - Norg, 22 augustus 
1978) was een Nederlandse motorcoureur.

In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog behaalde 
Timmer een aantal successen in de motorsport. Tijdens 
de TT Assen van 1926 werd hij eerste in de 175 
cc-klasse en in 1931, 1932 en 1936 was hij beste 
Nederlander in de 250 cc-klasse.
Na zijn actieve carrière was Timmer lid van de 
TT-commissie. Op het TT-Circuit Assen is een 
bocht en een tribune naar hem vernoemd. Voormalig 
sportbondbestuurder en commentator Jaap Timmer is de 
zoon van Geert Timmer.

James Guthrie heeft in 1936 zijn laatste rond afgelegd en komt als eerste in de 
500cc-klasse binnen.
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muur. Door de sloot rennend en struikelend over 
de molshopen, bleek hij bij aankomst bij de brand 
een leeg apparaat bij zich te hebben. Door de wilde 
tocht was de pal van het blustoestel losgeraakt, zodat 
het leeggelopen was.
  
Verhuizing
Dit zijn slechts enkele bijzonderheden over de T.T.-
tijd in en rond Hooghalen. In het kort komt het erop 
neer, dat men de T.T.- drukte over het algemeen erg 
gezellig vond. De hele familie uit de buurt, vrienden 
en kennissen kwamen op bezoek. Vaak bleven ze dan 
op strozakken slapen in de kamers. Ze kwamen veelal 
op de fiets of  de motor, een enkeling met de auto. 
Vrijdagsavonds werd dan met het hele stel gezellig 
feestgevierd om de dag erna van de T.T. te genieten.

Het volgende gedicht bevindt zich in mijn verzame-
ling van T.T.-materiaal.

T.T.-races over Drenthes velden, 
Gloriedag der dapp're motorhelden, 
Knalpijpgeknetter, clacksongeklank, 
Dag van sensatie, stof  en stank...

J. Vording, Hooghalen

Het is wel jammer dat de T.T. naar het huidige cir-
cuit verhuisde. Dat is natuurlijk veel veiliger dan het 
oude circuit met zijn veelal slechte wegen en bomen 
langs de weg. Met de snelheden die tegenwoordig 
gerealiseerd worden is zo'n stratencircuit levensge-
vaarlijk. Ook kun je je nu niet meer voorstellen, dat 
zo'n modern ‘circus’ over de wegen van het Drentse 
landschap zou scheuren.

Het oude en het nieuwe T.T.-circuit
In 1955 waren de bekende punten zoals Oude Tol, Hooghalen en Laaghalerveen geschiedenis geworden. 
De T.T.-races werden vanaf  dat jaar op een nieuw circuit geconcentreerd. Men ging hiertoe over, omdat er 
een provinciale weg Assen - Hooghalen was aangelegd. Dat was een kaarsrecht stuk geworden van 7 km 
lengte. In 1954 had men deze weg slechts gedeeltelijk gebruikt, omdat men de bochten bij de Oude Tol wilde 
handhaven. Dit was echter een noodoplossing geweest. De oude, smalle wegen van Hooghalen en Laagha-
lerveen naar De Haar staken toch wel schril of  bij de nieuwe, mooi geasfalteerde provinciale weg. Omdat 
het niet mogelijk was de oude stukken te vernieuwen, werd het ingrijpende besluit genomen een vrijwel ge-
heel nieuw circuit 
aan te leggen. Het 
zou een stuk korter 
worden dan het 
oude met zijn vele 
bochten, maar het 
zou een echt mo-
torcircuit worden. 
De weg zou een 
minimale breedte 
van 7 meter krij-
gen, zodat het ook 
voor zijspanraces 
geschikt was.
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Noten
1 T.T.-programma 1934, blz. 38.
2 ‘60 jaar T.T.’ door H. Harmze en H. van Loozenoord.
3 Er ontbreekt in de opsomming een renner (totaal 

26); de auteurs van het door mij geraadpleegde boek 
‘60 jaar T.T.’, Han Harmze en Hans van Loozenoord 
geven hiervoor geen verklaring.

4 Behalve ‘Dennenrode’ liet hij modelboerderij ‘Den-
nenhoeve’ en ‘Clasina-Adriana’ nog bouwen. Hier 
woonden later schrijver Anne de Vries en de familie 
H. Benning.

5 Informatie van Gerard Iepma, werknemer bij Van 
Dusseldorp.

6 T.T.-programma 1934, blz. 53
7 Hij is op jonge leeftijd aan tbc overleden.
8 Hooghalen zag er in die beginjaren van de T.T. toch 

wel anders en mooier uit. Tijdens de bevrijding, 12 
april 1945, werden een aantal boerderijen verwoest. 
Zie hiervoor Tijdschrift Historische Vereniging Gemeente 
Beilen, jaargang 2, nummer 2, mei 1990, blz. 57-58.

9 Informatie van dhr. Semler, Laaghalerveen.
10 Informatie van H. T. Uilenberg te Odoorn. Hij was 

bij politieman Brouwer in huis, toen de burgemeester 
Brouwer kwam halen voor de ontruiming. Uilenburg 
herinnert zich de naam van de burgemeester niet meer; 
het was mr. dr. H. J. Wytema (zie Tijdschrift Historische 
Vereniging Gemeente Beilen, jaargang 3, nr. 2, mei 1991, 
blz. 41).

11  Informatie van H. en J. Bakker; voormalige bewoners 
van de ‘Oude Tol’.

12 Informatie van L. Heling, Laaghalen.
13 Idem
14 Informatie van J. Brinkman.
15 Informatie van A. Semler, Laaghalerveen.
16 Informatie van mevr. Kalsbeek-Knegt, Smilde.
17 Informatie van F. Timmerman-Stevens.
18 Informatie van G. Bazuin, Assen.
19 Informatie van G. Oosting, Hooghalen.
20 Informatie van B. Streutker, Assen. 
21 Informatie van A. Nijland, Hooghalen.
22 Informatie van J. Vrijs, Deurze.
23 Informatie van E. Heling, Hooghalen.

Dit artikel is een bewerking van de artikelen ‘De T.T. in Hooghalen, deel 1 en 2’ van Willie Brinkman, in 
respectievelijk Historische Vereniging Gemeente Beilen, jaargang 4, nr. 2, april 1992, blz. 27-31 en Histo-
rische Vereniging Gemeente Beilen, jaargang 4, nr. 3, september 1992, blz. 26-31.
De gebruikte foto’s komen uit de particuliere verzameling van Willie Brinkman en uit de collectie Roelof  
Boelens, Emmen (Het Noorden in Woord en Beeld en Panorama).


