
1

Sjoerd Rombout

Onderwerp: Camping Asser Boys wordt TT Circuit Motor Camping

Van: Events (TT Circuit Assen) [mailto:events@ttcircuit.com]  
Verzonden: maandag 5 december 2022 13:43 
Onderwerp: Camping Asser Boys wordt TT Circuit Motor Camping 
 
Beste TT-fan, (English below) 
 
Op het Britse eiland Man werd in 1907 de eerste TT gereden. Omdat de race werd gereden door toeristen op het 
eiland, werd de race tot ‘Tourist Trophy’ gedoopt. De race was een succes, werd erg populair en langzamerhand 
verspreidde de naam TT zich door heel Europa. Dat de naam TT door heel Europa werd gebruikt, werd op den duur 
een doorn in het oog van de Britten. Dit leidde ertoe dat de Britten besloten dat de naam TT door niemand anders 
nog gebruikt mag worden. Alle andere races moesten hun naam wijzigen, maar gezien de status van de race in 
Assen (sinds 1925) kreeg alleen Assen de officiële toestemming om de naam TT ‘ten eeuwige dage’ te gebruiken.  
 
Meteen vanaf het begin was de TT Assen ook een echte ‘Tourist Trophy’. Honderdduizenden motorliefhebbers uit 
de hele wereld trokken op hun motor, met alleen een tentje achterop, naar Assen voor een week met 
gelijkgestemden. Niet voor niets dat Assen de bijnaam Cathedral of Speed kreeg: Assen is sinds de start van de WK-
cyclus in 1949 als enige circuit ter wereld op de kalender blijven staan. Met hopelijk nog vele jaren voor ons. 
 
Aan de kern van het evenement is in bijna 100 jaar niets veranderd. De TT is van, met en voor motorrijders. 
Motorrijders die van heinde en verre komen, met hun geliefde motor en slechts een tentje en een tandenborstel in 
de tas op de rug. De afgelopen jaren heeft TT Circuit Assen vanuit deze doelgroep, die we kunnen omschrijven als de 
meest loyale bezoeker van het evenement, veel signalen ontvangen over het afnemende aanbod aan geschikte 
overnachtingsplekken in de buurt van het circuit. Het aantal campingplekken in de omgeving neemt in zijn totaliteit 
af, en de campings bieden ook nog eens voornamelijk ruimte aan caravans en campers.  
 
TT Circuit Assen wil terug naar de kern van het evenement en wil daarom de geliefde camping Asser Boys, op een 
unieke plek pal naast het circuit, ‘teruggeven’ aan de echte motorfan. Camping Asser Boys wordt hiermee 
omgedoopt tot ‘TT Circuit Motorcamping’, uitsluitend toegankelijk voor motoren en kleine tentjes. Op deze 
manier geven wij gehoor aan de wens van de meest loyale fans en gaan we terug naar de basis van het succes van 
de TT. Uiteraard blijven wij graag samenwerken met Asser Boys. De rolverdeling zal wel veranderen: Asser Boys 
zorgt voor de praktische begeleiding van de campinggasten, het circuit voor het commerciële proces. Het 
aanmeldloket voor geïnteresseerde campinggasten is te vinden op www.ttcircuit.com. Campingtickets zijn in de 
webshop verkrijgbaar vanaf 6 december.   
 
Belangrijke nieuwe voorwaarden 

         Het camping-ticket is geldig van 22 t/m 26 juni 2023 
         Het ticket biedt toegang tot 1 campingplek voor maximaal 2 personen, 2 motoren en 1 tentje 
         De prijs bedraagt €180 per ticket 
         De toewijzing van de plek geschiedt door een beheerder ter plaatse 
         Alleen motoren zijn toegestaan, geen auto’s en campers 
         Alleen tentjes zijn toegestaan, geen caravans en campers 
         BBQ’s, aggregaten en muziekinstallaties zijn niet toegestaan 

 
Met vriendelijke groet, 
 
Events Department 
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Asser Boys campsite renamed TT Circuit Motorcamping 
 
The first TT was held in 1907 on the British island the Isle of Man. Because the event was raced by motorbike 
tourists on the island, the race was christened the ‘Tourist Trophy’ or ‘TT’. The event was a success and became very 
popular, with the TT name slowly spreading across all of Europe. The fact that the name TT was used throughout 
Europe ultimately became a thorn in the side to the British, which led to the British deciding that the TT name could 
no longer be used by anybody else. All other races had to change their name, but given the high status enjoyed by 
the Assen event, which has been held here since 1925, only Assen was given official permission to use the name TT 
‘for all eternity’.  
 
Right from the start, the TT Assen was a real ‘Tourist Trophy’ too. Hundreds of thousands of motorbike enthusiasts 
from all over the world have made the trek to Assen on their motorbikes with nothing but a small tent on their back 
in order to spend a week with the likeminded. Not for nothing did Assen receive the nickname ‘The Cathedral of 
Speed’: since the start of the World Championship in 1949, Assen has been the only circuit in the world to remain on 
the calendar, and will hopefully do so for many more years to come! 
 
Over the past 100 years or so, almost nothing that lies at the heart of the event has changed: the TT is by, with and 
for motorcyclists: bike riders who come from hither and yon, bringing with them only their beloved motorbikes and 
a bag on their backs containing a small tent and a toothbrush. In recent years, TT Circuit Assen has heard from many 
in this target group, which we can describe as the most loyal visitors to the event, who have been telling us about 
the declining availability of suitable accommodation near the circuit. The overall number of camping spaces in the 
vicinity is falling, with local camping sites primarily reserving their spaces for caravans and campers too.  
 
Well, TT Circuit Assen wants to return to one of the key features of our event, which is why it wants to ‘hand back’ 
the much-loved Asser Boys campsite - which occupies a unique spot right by the circuit - to the real motorracing 
fans. The Asser Boys camping site is hereby rechristened ‘TT Circuit Motorcamping’, and will be solely available for 
bikers who arrive on their motorbikes with small tents. In this way, we are responding to the wishes expressed by 
our most loyal fans and are ‘going back to our roots’, namely to what the TT’s success is founded on. Naturally we 
want to keep working with Asser Boys. However, the allocation of roles will change: Asser Boys will handle the 
practical support and assistance given to the campsite users, whilst the circuit will look after the commercial 
aspects. Campsite users interested in staying at this campsite can apply to do so at www.ttcircuit.com. Camping 
tickets will go on sale in the webshop on 6 December.   
 
Important new terms and conditions  

         The camping ticket is valid from 22 to 26 June 2023 inclusive 
         The ticket grants access to 1 camping pitch for a maximum of 2 people, 2 motorbikes  

and 1 small tent  
         The price is €180 per ticket 
         The pitch will be allocated to you by an onsite warden  
         Only motorbikes are allowed - no cars or campers  
         Only small tents are permitted - no caravans or campers 
         BBQs, power units and music systems are not permitted 


