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Zondag 

Dit weekend wordt de zoveelste TT weer gehouden in Assen. De hoeveelste? Geen idee. 

Ik denk zo rond de negentigste maar ik heb geen zin om het op te zoeken. Veel te warm. 

Nooit heb ik de races van de TT meegemaakt. Tot vorig jaar. Zeg maar voor het eerst in 

zestig jaar. Ik kon er altijd onderuit komen. Ik moest altijd werken op zaterdag. Vorig jaar 

werd de TT voor het eerst in de geschiedenis op een zondag verreden. Enkele 

motorliefhebbers die geregeld op bezoek komen in de Cerck vonden dat het nu toch wel 

tijd werd dat ik naar de race ging. Ik zei dat ik als goed christen graag de zondag als 

rustdag wilde benutten. “Hoezo goed christen,” kwam als reactie,” Je voetbalde vroeger 

toch ook altijd op zondag?” “Ja maar dan was ik ook altijd heel blij als de scheidsrechter 

floot voor de rust.” Ik kon er niet meer onderuit. Ik dus mee vorig jaar. Toen kwam ik er 

achter wat ik al die jaren gemist had. We zaten op de tribune, ik geloof bij de Albert 

Timmerbocht. Ze zullen die bocht wel naar hem genoemd hebben omdat hij ook van die 

mooie bochtjes kan nemen in de Tour de France. Wist u dat Albert Timmer dit jaar voor de 

zevende keer meedoet aan de Tour? Dan weet u het nu. Maar goed, die eerste races 

waren prachtig. Zo af en toe ging er iemand met de motor onderuit wat tot groot tumult 

zorgde op de tribune. Tijdens de Moto GP brak de hemel open en werd de race tijdelijk 

stilgelegd. Ik was inmiddels zo nat en doorweekt dat ik er de brui aan gaf. Ik heb dus het 

moment suprême gemist. Ik kijk toch met zo’n goed gevoel terug op die prachtige dag op 

zondag 26 juni 2016 dat ik heb besloten om over zestig jaar weer naar de TT te gaan. 

Tenminste, als de race dan nog op zondag wordt verreden. Anders moet ik waarschijnlijk 

werken.                                                                                              

Aanstaande zondag is ook de verjaardag van Ome Lieuwe. Hij heeft beloofd om volgende 

week dinsdag op gebak te trakteren en dan geven wij, van de Cerck, hem ook zijn 

cadeaus die enkele mensen gebracht hebben voor hem. Er kunnen nog wel wat 

presentjes bij. Hij is erg blij met religieuze artikelen of iets van Majoor Bosshardt. Het mag 

ook iets van de Zangeres Zonder Naam zijn. U kunt uw giften nog inleveren bij de ons. Dat 

het een onvergetelijke dag voor Ome Lieuwe mag worden.        

 
Er zijn nog 55 kaartjes voor de voorstelling van Debby Petter op 11 oktober. 

 

Voor vanavond goede zaken en smakelijk eten! 


