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Autosport 

Autosport een naam voor allerlei races met voertuigen met 
vier of  meer wielen. 
Dit boek gaat vooral over races met eenzitters, de Formule 1. 
Je krijgt in dit boek antwoord op vragen als: 
 Wat is een autorally? 
 Wat heeft de naam Formule met autosport te maken? 
 Hoe wordt de startvolgorde bepaald? 
 Hoeveel kilometer lang is elke race ongeveer? 
 Wat betekenen de kleuren van de vlaggen op de baan? 
 Waarom is de Formule 1 een teamsport? 
 Waarom zijn de banden in een race zo belangrijk? 
 Wat is een pitstop? 
 Hoe ziet het stuur eruit van een Formule 1 wagen? 
 Waarom is een race-plan belangrijk? 
 

 



1. Soorten autosport 

In de autosport gaat het altijd om een race tussen auto’s.  
Zo’n race kan wel heel verschillend zijn. 
Dat heeft veel te maken: 
1. met het soort auto en  
2. de plaats waar de race gehouden wordt. 
Dit zijn voorbeelden van soorten autoraces: 
 

 

De eenzitters (1) 
In een eenzitter is alleen plaats voor de chauffeur.  
De auto’s worden speciaal gebouwd en ze racen 
met hoge snelheden op een speciale baan of circuit. 
De eenzitters zijn verdeeld in klassen.  
Bekende klassen zijn de Formule 1, de Formule 2 en 
de Formule 3. 

Sportwagens (2) 
Sportwagens kun je gewoon op de 
weg tegenkomen. Alleen bij de races 
zijn ze omgebouwd en aangepast.  
Er zitten twee stoelen in. Er zijn twee 
of drie chauffeurs. Ze wisselen elkaar 
af, want een race kan wel 6, 12 of 24 
uur duren. Ook sportwagens rijden op 
een circuit en rijden in klassen. 



 

Rallysport (4) 
Bestaande auto’s rijden op minder belangrijke wegen 
en paden die afgezet zijn voor de race. Ze racen apart 
tegen de klok. Wie heeft de snelste tijd?  
De chauffeur wordt geholpen door iemand die 
kaartleest en informatie geeft over naderende bochten 
en moeilijke delen in het parcours. 

Toerwagens (3) 
Toerwagens zijn bestaande auto’s die je gewoon in de 
straat tegen kunt komen. Ook hier zijn allerlei klassen 
die verdeeld worden naar de sterkte van de motor.  
Er mag aan de bestaande auto’s niet veel veranderd 
worden. Een race kan bestaan uit dezelfde autotypen, 
maar ook uit verschillende.  
De race vindt plaats op een circuit. 



2. Formule 1 

Hoogste klasse 
Net zoals de Eredivisie de hoogste klasse bij de 
voetbalsport is, is de Formule 1 dat bij de 
autosport. Elke race wordt verreden op een 
ander circuit in de wereld.  
Het raceseizoen bestaat uit 21 races.  
Zo’n race wordt de Grote Prijs genoemd.  
Een voorbeeld is de Grote Prijs van Australië (1). 
Er doen in totaal 10 teams mee. Elk team bestaat 
twee coureurs met hun auto’s. Bij een Grote Prijs 
zie je dus op zijn hoogst 20 racewagens op het 
circuit. De allereerste Grote Prijs (2) werd al in 
het jaar 1950 gehouden. 
Formule 
De naam Formule heeft te maken met alle regels 
die met de wagen te maken hebben. 
Door de strenge regels verschillen de wagens niet 
veel van elkaar. Zo is er meer wedstrijd tijdens 
een race. Er zijn strenge regels voor motoren, 

b a n d e n  e n  d e 
luchtweerstand. 
De wagens halen op 
rechte stukken een 
snelheid van boven de 
300 kilometer per uur. 
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3. De Grote Prijs 

Een weekend 
Een Grote Prijs duurt meestal een heel weekend. 
De wedstrijd begint al op vrijdag en eindigt op 
zondag met de echte race. 
Vrijdag 
Op vrijdag zijn er twee vrije trainingen.  
De coureurs proberen de auto’s uit en monteurs 
kunnen problemen verhelpen.  
Op deze dag gaat het vooral om het testen van de 
auto’s en het circuit. 
Zaterdag 
Op zaterdag is er nog een vrije training (1).  
Daarna wordt de startvolgorde (2) bepaald voor 
de race van zondag. De auto’s racen niet 
onderling tegen elkaar. Elke coureur probeert een 
zo snel mogelijke ronde te maken.  
De coureur met de snelste tijd start vooraan.  
De coureur met de op twee na snelste tijd start op 
de tweede plaats, enzovoort. Je noemt het de 

kwalificatie.  
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4. De race 

 

Afstand 
Elke race bestaat uit een bepaald aantal ronden.  
Die ronden bedragen samen een afstand van 305 
kilometer  (1) of  iets meer.  
Een race mag niet langer dan 2 uur duren.  
Een race duurt gemiddeld 90 minuten. 
De start 
Voor de start krijgen alle coureurs met hun auto 
een opwarmronde. Ze maken tijdens die ronde 
hun banden goed warm. Warme banden zorgen 
ervoor dat de auto beter aan het asfalt kleeft.  
Zo vliegt een wagen minder snel uit de bocht. 
Na de opwarmronde staat elke wagen op de juiste 
plaats. Bij de start hangen boven het circuit 
startlichten. De lichten staan op rood (1) en als 
alle lichten uitgaan, mogen de auto’s starten. 
De start is erg belangrijk. De wagen die als eerste 
de eerste bocht ingaat, heeft de beste plek. 
Alle coureurs vechten voor een goede plek (3) in 

de eerste bocht . 
Voor die allereerste 
bocht gebeuren vaak de 
meeste ongelukken. 
 

GROTE PRIJS VAN BELGIË 

Het circuit is 7 kilometer lang. 
305 km : 7= 43,6 ronden 
De coureurs rijden dus  
44 rondjes op  
dit circuit. 
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Veiligheid 
Veiligheid is belangrijk tijdens de race.  
Vlaggen (A) waarschuwen de coureurs.  
Bij een gevaarlijke situatie komt er een gewone auto 
de baan op: de safety car (veiligheidsauto) (1). 
Alle wagens rijden langzaam achter deze auto aan. 
Er mag niet ingehaald worden.  
Als de baan weer veilig is, verdwijnt de 
veiligheidsauto. De race gaat weer verder. 
De coureur 
Lekker in een auto zitten en hard racen.  
Daar hoef  je niet sterk voor te zijn, denk je natuurlijk. 
Coureurs moeten vooral sterk in hun armen, nek (2), 
rug en benen zijn. Lenige, sterke armen die tijdens 
de race het stuurwerk aankunnen zijn belangrijk.  
En sterke benen om te remmen.  
Tijdens de race schudt het hoofd van de coureur 
heen en weer, vooral in de bochten. Een sterke nek 
is dus ook belangrijk. Het hart van een coureur klopt 
tijdens een race wel 170 slagen per minuut.  

Een coureur moet dus een 
goede conditie hebben.  
Tijdens een race verliest hij 
wel zo’n drie liter vocht. 
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1. Olie, water of wrakstukken op circuit. 

2. Gevaarlijke situatie. 

3. De race wordt gestopt. 

4. Een snellere wagen krijgt voorrang. 

5. Onsportief of gevaarlijk rijgedrag. 

6. Gevaar voorbij. De baan is weer vrij. 



Monteurs 
Wagen en coureur zijn het belangrijkst.  
Monteurs zorgen voor de juiste afstelling van de 
motor, de goede wegligging en de remmen van de 
wagen.  
Daarom is de racesport een teamsport (1).  
Zonder monteurs is er geen goede racewagen. 
Het hele raceweekend proberen de monteurs de 
auto zo goed mogelijk af  te stellen. 
De banden 
De banden zijn heel belangrijk voor de auto.  
Er kan gekozen worden uit drie soorten banden: 
1. Harde banden met de witte rand. De coureur 

kan er lang op blijven rijden, maar minder snel. 
2. Zachte banden met de rode rand. Hier kan een 

coureur heel hard mee rijden, maar ze slijten 
veel sneller. Dus ze moeten eerder gewisseld 
worden. 

3. Medium banden met de gele rand. Ze zitten 
tussen hard en zacht in. 

 
De coureur start met de 
banden waarmee hij op 
zaterdag de kwalificatie 
gereden heeft. 
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1. De cockpit 
De stoel en ruimte zijn op maat 
gemaakt voor de coureur. 
De plek is nauw en warm. 

De wagen 
De auto is gemaakt om zo hard mogelijk te 
rijden. De coureur is de man die de 
snelheid op veel manieren kan bepalen.  
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2. De voorvleugel 
Deze vleugel duwt de auto goed 
op het wegdek. Zo blijft de auto 
beter op de baan. De coureur 
kan de stand van de vleugel 
aanpassen. 

3. De achtervleugel 
Deze vleugel is belangrijk 
bij het inhalen van andere 
auto’s. Net voor het inhalen 
verandert de coureur de 
stand van de vleugel. 

5. De remschijf 
Remmen is belangrijk. Durf je 
later te remmen in een bocht 
dan je tegenstander? Dan kun 
je hem misschien voorbij. 
De remmen worden 
bloedheet. Ze worden 
gekoeld door stromende 
lucht. 

4. De motor 
De motor heeft de sterkte van 900 
paarden. Bij een gewone auto zijn dat 
150 paardenkrachten. 
De topsnelheid van de auto ligt boven 
de 300 km per uur. 
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Het stuur 
Het stuur van de coureur zit vol knopje.  
Wat kan een coureur met die knoppen regelen? 
1. Met deze flipper schakelt hij naar een andere 

versnelling. 
2. Meer turbokracht bij het inhalen. 
3. De achterbanden opwarmen voor de 

wegligging. 
4. De toevoer van brandstof  regelen. 
5. Drinkwater naar zijn mond sturen. 
6. De stand van de achtervleugel veranderen. 
 
Een race-plan 
Voor een race heeft elk raceteam een plan voor 
de race gemaakt: 
 Ze kiezen de juiste banden. Dat verschilt per 

steeds per circuit. 
 Ze bepalen wanneer de auto naar de pit of  

werkplaats komt om banden te wisselen.  
Tijdens de race kan dat plan steeds veranderen. 

R e g e n ,  f o u t e n , 
o n g e l u k k e n  v a n 
tegenstanders kunnen 
er voor zorgen dat het 
plan verandert. 
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PUNTEN PER RACE 

De pit of  werkplaats 
De coureur moet met zijn wagen tijdens een race 
op zijn minst één keer een pitstop maken. 
Hij verlaat het circuit en mindert vaart in de 
pitstraat. In de pit worden na een ongeluk snel 
kapotte onderdelen verwisseld. 
In de pitstraat (1) zijn de werkplaatsen van alle 
teams. Elk team heeft zijn eigen plek. 
Heel belangrijk is de bandenwissel.  
Met een snelle bandenwissel op het juiste moment 
in de race kan een coureur de race winnen. 
Het wisselen van de vier banden gebeurt binnen 
drie tellen. 
Wereldkampioen 
Een zwart-witgeblokte vlag laat zien dat coureurs 
de finishstreep gepasseerd zijn.  
De eerste tien coureurs krijgen punten.  
De coureur die na twintig races op de 
verschillende circuits de meeste punten heeft, is 
dat jaar de wereldkampioen. 

 P1 – 25 punten 
P2 – 18 punten 
P3 – 15 punten 
P4 – 12 punten 
P5 – 10 punten 

P6 – 8 punten 

P7 – 6 punten 

P8 – 4 punten 

P9 – 2 punten 

P10 – 1 punt  

1 



5. Filmpjes 

Het Klokhuis: Formule 2 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-

formule-2/#q=formule%201  

Autocoureur: Max Verstappen 

Klik hier 
https://schooltv.nl/video/wie-is-max-

verstappen-formule-1-coureur-in-hart-en-
nieren/#q=formule%201   

https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-formule-2/#q=formule%201
https://schooltv.nl/video/het-klokhuis-formule-2/#q=formule%201
https://schooltv.nl/video/wie-is-max-verstappen-formule-1-coureur-in-hart-en-nieren/#q=formule%201
https://schooltv.nl/video/wie-is-max-verstappen-formule-1-coureur-in-hart-en-nieren/#q=formule%201
https://schooltv.nl/video/wie-is-max-verstappen-formule-1-coureur-in-hart-en-nieren/#q=formule%201






Bronnen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Autosport  

https://en.wikipedia.org/wiki/Formula_racing  

https://auto.howstuffworks.com/auto-racing/motorsports/formula-one4.htm  



Colofon en voorwaarden 
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