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12 december 2021. Twintig race-auto’s staan klaar op het circuit van Abu Dhabi.

Dan begint de race! Hamilton rijdt meteen voorop. Maar Max blijft hem volgen.
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Max wereldkampioen

Het is 12 december 2021, bijna 5 uur in de middag. 
Twintig race-auto’s staan klaar op het circuit van 
Abu Dhabi. Ze moeten nog even wachten. De race 
begint om 5 uur precies.
Op de tribunes zitten 60.000 mensen. Er zitten 
ook veel Nederlanders, allemaal met een oranje 
shirt. En in Nederland zitten miljoenen mensen 
voor de tv. Zij willen ook de laatste Formule 1-race 
van het seizoen zien. 

Het is spannend: wie wordt er wereldkampioen? 
Onze eigen Max Verstappen of de Engelsman 
Lewis Hamilton? Max en Hamilton hebben 
evenveel punten: 369,5. Pas nu, in de laatste 
wedstrijd, zal de winnaar van 2021 bekend worden!
Iedereen voelt de spanning in het stadion. Het is  
nu 1 minuut voor 5. Max heeft de beste startplaats, 
helemaal vooraan. Vlak achter hem staat Hamilton. 

Dan begint de race! Max is niet goed weg.  
Hamilton rijdt meteen voorop. Maar Max blijft  
hem volgen, 58 rondes lang. Beide coureurs rijden 
gevaarlijk hard door de bochten. Het lijkt alsof  
de mannen geen angst kennen. Het publiek 
schreeuwt en juicht. 
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Hamilton blijft op de eerste plaats rijden. Maar in 
de laatste ronde haalt Max hem in. Het is een 
brutale actie. Hamilton probeert nog terug te 
komen. Het lukt bijna, maar Max is toch sneller. 
Dan de laatste meters naar de finish. Daar staat  
de man met de zwart-wit geblokte vlag. De vlag 
zwaait en Max steekt zijn vuist in de lucht. De 
24-jarige Max Verstappen is wereldkampioen! 

Veel Nederlanders zijn erg blij met de overwinning 
van Max. Ze gaan dit WK nooit meer vergeten. 
De laatste race in Abu Dhabi was echt geweldig! 
Veel fans vroegen zich af: wat kunnen we nog  
meer van Max verwachten? Nou, dat weten we nu. 
Hij wordt in 2022 wéér wereldkampioen. Wat 
natuurlijk een heel mooie prestatie is.

Maar vóór Max Verstappen die twee wereldtitels 
behaalde, gebeurden er ook allemaal spannende 
dingen. Want: hoe kwam Max Verstappen zo ver in 
de Formule 1? Wie is hij? Hoe is het allemaal 
begonnen?
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Max Verstappen in 2021. Hij is voor het eerst wereldkampioen en  

viert de overwinning met zijn team.
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Sjef, de overgrootvader van Max, heeft een autosloperij. Die autosloperij  

moet er ongeveer net zo uit hebben gezien als deze in Vijfhuizen.
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De familie Verstappen

Sjef Verstappen woont in Limburg, in een klein 
dorpje. Daar haalt hij oude auto’s uit elkaar. Op zijn 
terrein staan schuren vol met oud ijzer. Ook liggen 
er honderden autowrakken. De zaken gaan goed, 
want oud ijzer brengt veel geld op.

Sjef woont in een caravan bij zijn oude auto’s, 
met zijn vrouw en drie kinderen. Zoon Frans is de 
oudste. Frans is een echte sporter. Hij doet aan 
judo, voetbal en wielrennen. In elke sport wil hij 
de beste zijn en winnen. Hij is altijd fanatiek. 
Later wordt Frans de eigenaar van een café. Hij 
trouwt en krijgt twee kinderen: dochter Gerda en 
zoon Jos. 

Kleine Jos speelt vaak op het terrein van zijn opa. 
Hij vindt oude auto’s prachtig. Hij haalt de auto’s 
uit elkaar en probeert zelf nieuwe autootjes te 
bouwen. Op een dag zet Jos een echte motor in 
zijn skelter. En het lukt! Jos rijdt om het terrein 
van zijn opa heen. Hij houdt met vriendjes 
wedstrijden in de autootjes die hij zelf heeft 
gebouwd. En hij wint altijd.

1
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Als Jos acht jaar is, neemt vader Frans hem mee 
naar een straatrace. Jos ziet daar voor het eerst 
karts rijden, kleine racewagens. 
De karts racen over de straat. Wat gaat het hard, 
ook in de bochten! De geur van benzine, het geluid 
van motoren, de snelheid! Jos vindt het allemaal 
prachtig. En zijn vader ook. Vader Frans koopt 
meteen een kart voor Jos. Het wordt een groot 
succes. Jos wordt in 1984 en in 1986 jeugdkampioen. 
Maar Jos en zijn vader willen veel meer. Ze willen 
naar de top! Daarom doen ze mee aan wedstrijden 
tegen de beste karters in heel Europa. Ze rijden 
samen in een busje naar de wedstrijden toe.

Frans is niet alleen de vader van Jos, maar hij is ook 
zijn monteur en coach. Als Jos wint, is alles goed. 
Maar vader Frans kan ook heel streng zijn. Op een 
dag rijdt Jos tijdens een race zijn kart kapot. Frans 
sluit hem op in het busje. Kleine Jos huilt en slaat 
op het raam. Maar zijn vader laat hem er niet uit. 
Dat gebeurt pas als Jos weer rustig is.

Vader en zoon zijn beiden erg snel boos. Ze maken 
ook vaak ruzie. Maar dan wint Jos gelukkig weer en 
is de ruzie voorbij. In 1989 wint Jos twee Europese 
titels. De dromen van vader en zoon worden nu nog 
groter: de Formule 1, het hoogste in de autosport. 
Wat mooi als Jos dát kan bereiken! 
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En dan komt inderdaad het grote succes: in 1994 
mag Jos Verstappen meedoen in de Formule 1. 
Hij komt in het team Benetton. 
Jos heeft daarna nóg meer geluk. Hij ontmoet 
kartkampioene Sophie Kumpen. Ze trouwen met 
elkaar en ze krijgen twee kinderen: Max en zijn 
zusje Victoria.

Jos wordt de beste autocoureur van Nederland. 
Twee keer haalt hij een derde plaats in de Formule 1. 

Jos Verstappen op het circuit van Zandvoort in 1996.
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Opa Sjef en vader Frans zijn erg ‘sjtols’ op Jos. 
Dat is Limburgs voor ‘trots’. 
In 2003 stopt Jos Verstappen met de Formule 1, 
want het gaat niet goed meer. Maar nu heeft hij 
wel meer tijd voor zoontje Max van zes jaar. 
Dit jongetje heeft het echte ‘racersbloed’. Max kan 
de familie Verstappen nóg trotser maken!
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Karten

Een kart is een kleine raceauto. Tijdens het karten zit je in 

een stoeltje, laag bij de grond. Je hebt een autogordel om 

die op vier punten goed vast zit. Die gordel zorgt ervoor 

dat je stevig blijft zitten in de bochten. 

De motor zit meteen achter je stoeltje. Bij je rechtervoet 

heb je het gaspedaal. En bij je linkervoet zit het rempedaal. 

Tijdens het karten draag je speciale kleding; je racepak. 

Je moet een helm op, met een nekbeschermer. En tot 

16 jaar is ook een rib-beschermer verplicht. Verder is 

het verstandig om stevige schoenen en handschoenen  

te dragen. 

Wil je met een gehuurde kart op de kartbaan rijden? 

Dat kost ruim 1 euro per minuut. Een race van een uur 

kost ongeveer 75 euro.




