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THEMA: DE FORMULE 1 – WORDT JIJ LATER OOK COUREUR?

Het begin van de Formule 1:
In 1906 vond in het Franse „Le Mans“ de eerste race plaats, die de titel Grand Prix droeg. De 
coureurs zaten in snelle auto‘s en reden om het hardst. 
In 1925 werd er voor de eerste keer een WK-titel weggegeven - maar niet aan de coureurs, ech-
ter aan de voertuigfabrikant. 
Algauw werden auto‘s speciaal voor de wedstrijden ontwikkelt, 
bijvoorbeeld door Bugatti, Alfa Romeo, Auto Union, Fiat, Talbot en 
Mercedes. 
In 1950 vond in het Engelse Silverstone de eerste Formule 1 wereld-
kampioenschappen plaats. 
De titel „Grand Prix“ mocht sindsdien enkel nog maar voor wedstrij-
den gebruikt worden, die tot de wereldkampioenschappen behoren.

Hier een kleine keuze van vlaggen, die de coureurs het volgende seinen:
Kleur de vlaggen overeenstemmend met de beschrijving in!

Zwart-wit geblokte vlag:
De training of wedstrijd is beëin-
digd.

Blauwe vlag:
Een coureur staat op het punt 
om gedubbeld te worden en moet 
aan de snellere wagen(s) voor-
rang verlenen.

Groene vlag:
Einde van het gevaar; inhaalver-
bod geldt niet meer.

Vlag met verticale rode en gele strepen:
Bij het zwaaien van de vlag: het wegdek is glad en ge-
vaarlijk. (Er ligt olie of water op de baan.) 

Rode vlag:
De training of wedstrijd wordt 
meteen afgebroken.

Gele vlag:
Er is gevaar; de coureurs moeten 
snelheid minderen en mogen el-
kaar niet inhalen.

Witte vlag: 
Een Formule-1-wagen of een an-
dere wagen rijdt langzaam. Deze 
vlag wordt getoond om ongeluk-
ken te vermijden.
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Beroemde coureurs:

o Michael Schumacher
Hij heeft zeven wereldkampioenschapstitels behaald, vijf daarvan op een rij. Dat is een record.
Met vijf jaar reed Schumacher zijn eerste kart-wedstrijd. In 1991 nam hij voor de eerste keer 
deel aan een grote Formule 1 wedstrijd en behaalde reeds drie jaar later zijn eerste wereldkam-
pioenschapstitel.
o Ayrton Senna
Hij werd drie keer wereldkampioen.
Met vier jaar kreeg Senna een go-kart cadeau. Zijn eerste kart-race reed hij echter pas toen hij 
13 jaar was. In 1984 kwam hij bij de Formule 1, in 1994 verongelukte hij bij de Grand Prix in Imola 
dodelijk, toen hij met 300 km/h in een bocht tegen een muur botste.
o Alain Prost
Hij werd vier keer wereldkampioen en zette records voor de meeste Grand-Prix-overwinningen  
en de snelste ronden neer. Alain Prost was een enthousiaste voetbalspeler. Maar toen hij met 16 
jaar een paar ronden op een go-kartbaan draaide, ontdekte hij zijn talent voor het racen. Hij be-
zocht vervolgens een race school en behaalde tussen 1980 en 1993 in totaal 51 Formule 1 Grand 
Prix overwinningen. 

Ri-Ra-Raadsel opgelet!
De hoofdletters van het juiste antwoord leiden tot het gezochte begrip: 

1. Wat maakt een circuit veiliger? 2. Wat is de Pole Position?
B) Strobalen aan de zijkanten O) Het hokje van de race-commentatoren
F) Uitloopzones uit gras en grind A) Omschrijving voor een ruimte im het 
S) Recht parcours  zwembad
  E) Benaming voor de eerste positie bij de start

3. Waar was het eerste formule 1 wereldkampioenschap?
N) In Amerika
R) In Engeland
L) In Japan

4. Waar worden tijdens de race 5. Dragen F1-rijders een veiligheidsriem?
 de banden gewisselt? 
R) Pitstraat A) Altijd, want het is verplicht
S) Renstal K) Nooit, een gordel is niet aanwezig
J) Raketstraat O) Alleen op gevaarlijke trajecten

6. Wie is de succelvolste coureur 7. Wat seint een witte vlag waarmee
 aller tijden?  gezwaaid wordt?
U) Niki Lauda L) Pas op, olie op het wegdek
R) Michael Schumacher O) De race is afgelopen 
G) Jos Verstappen I) Een wagen die langzamer is, is op het parcour

FERRARI


