
Grand Prix in Hockenheim. 

21 & 22 juli 2018 
 

Om 4.30 uur moesten verzamelen bij de Gustav Mahlerlaan voor onze busreis naar de GP in 
Hockenheim. Na nog een paar mensen te hebben opgehaald in Arnhem rijden we richting 

Hockenheim. We hebben prachtige tribune plaatsen onder het afdak want helaas regent het. 
Overal hoe ver je ook kijkt zie je oranje dus Max Verstappen fans. Het begint met de vrije 

training daarna en Porsche kwalificatie en om 15.00 uur beginnen de F1 kwalificaties. Zodra het 
duidelijk wordt dat Max de hoek om komt worden er oranje vuurwerkbommen afgestoken en de 
hele tribune veert overeind en begint te juichen. Het gaat echt heel hard. Wij hebben uitzicht op 
een aantal scherpe bochten. Max eindigt 4e. Na de wedstrijd rijden we met de bus naar ons hotel 
in Darmstadt. Groot hotel met mooie, ruime kamers en een luxe badkamer. We eten een hapje en 

gaan naar bed. Morgen de grote dag. 

                                

 
 

Na een heerlijk ontbijt zijn we weer rond 11 uur in Hockenheim. Als we aankomen is de Boss 
Grand Prix bezig. Daarna de Porsche Mobil 1 Supercup en gevolgd door de Formule 1 Drivers  

Parade. Op de tribune is het erg gezellig. De wave wordt gedaan met alle tribunes, liedjes 
gezongen en oranje vuurwerk afgestoken. Om 15.10 uur start de Formule 1 wedstrijd. Super 

spannend en iedereen hoopt op regen. Nog nooit meegemaakt dat er tijdens een festival om regen 



wordt gevraagd. Er zijn nog een paar crashes. Uiteindelijk eindigt Max op de 4e plaats. Als de 
wedstrijd klaar lopen we allemaal terug naar de bus en dan begint het te regenen. En hoe???? 

Bliksem en heel veel water. Ik sta tot mijn enkels in het water. Het lijkt wel een tsunami. Drijfnat 
komt iedereen terug in de bus. Op de terugweg staat alles vast in een flinke file. Gelukkig hebben 
we een chauffeur die de omgeving en ook de binnenwegen goed kent. Veilig komen we allemaal 

thuis. Wat een ervaring. 

 


