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De zon is al even op, als de eerste deelnemers aan de  
TT Run hun warming-up rondjes draaien. Waar de zon 
 het door de dichte bewolking voorlopig nalaat om voet 
aan de grond te krijgen, testen de deelnemers inmiddels  
het “Heilige Asfalt“. Het gevoel om daar te presteren waar grote namen als Valentino 
Rossi en Dani Pedrosa hebben gepresteerd geeft een speciaal gevoel. Het 
evenement, de TT Run trekt jaarlijks duizenden deelnemers richting het circuit.  
Het hardloopevenement, waar sinds 3 jaar ook door sporters met een beperking aan 
deelgenomen kan worden, is uitgegroeid tot het grootste hardloopevenement van het 
Noorden. En wie wil daar nou niet aan deelnemen? Naast handbikers en skeelers, 
zijn de Racerunners van de partij. Max Pasman (8), die hier vorig jaar nog zijn debuut 
maakte met de Racerunner, wordt nu vergezeld door zijn 3 trainingsmaatjes. Dat zijn 
Bram Kornelis (13), Stein ter Maat (10) en Anja Knijp (36). Samen trainen ze 
inmiddels bij AAC’61 in Assen onder leiding van de trainers Harry Jan Keizer en Bart 
Rosien.  
   
Het is 11.00 uur als de deelnemers richting het 
startpunt vertrekken van de 200 m sprint. Gestart 
zal worden in de Geert Timmer bocht, waarna er 
gesprint zal worden naar de start/ finish locatie van 
het circuit. De spanning bij de deelnemers is te 
snijden als de man met het startpistool in positie 
komt. Handen knijpen in het stuur. En zenuwachtig 
staan ze gefocust te staren in de verte.  
 

Het startschot veroorzaakt een golf van adrenaline 
en als een raket starten de deelnemers weg. Hier 
worden vandaag wederom recordtijden gezet. Bram 
is duidelijk de snelste. Hij pakt al snel de kop. 
Daarachter op ruime afstand gevolgd door Anja, 
Stein en Max. Er wordt achterin hard gestreden voor 
de 2e, 3e en 4e plek. Uiteindelijk finishen alle 
deelnemers binnen recordtijd. Dat trainen loont 
wordt hier maar weer eens bewezen!  
 

 
Moe maar voldaan nemen de RaceRunning atleten 
allemaal trots hun medaille in ontvangst. Er wordt zelfs 
nog even geposeerd met wethouder Albert Smit 
(PvdA), maar natuurlijk ook met de zogenaamde 
Pitspoezen.  
Op de vraag of ze volgend jaar weer van de partij 
zullen zijn, wordt volmondig “ja” gezegd. 
 
 


