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Vrijdagochtend 29 november begon ons weekendje weg naar de GP van Abu Dhabi. We hadden het 

er vooraf al vaak over gehad over hoe absurd het eigenlijk was, maar vandaag ging het dan toch 

werkelijkheid worden. Het betekende vroeg uit de veren en op de tijd de trein pakken in Eindhoven 

naar Schiphol. Hier moesten we rond 10:00 vliegen naar Zurich, waar we een overstap hadden. Na 

een ruim uur met volop beenruimte omdat we bij een nooduitgang zaten kwamen we aan in Zurich, 

waar we een klein uurtje hadden om ons naar het volgende vliegtuig te begeven. Om 12:20 vertrok 

namelijk onze aansluitende vlucht naar Dubai. Tijdens deze 6 uur durende vlucht hebben we ons wat 

bezig gehouden met muziek en films. Ook kregen we nog een prima maaltijd voorgeschoteld en zo 

kwamen we om 21:30 plaatselijke tijd (3 uur later dan in Nederland) aan in Dubai. We hadden alleen 

handbagage bij dus we konden rechtstreeks naar de taxistandplaats. We werden direct welkom 

geheten in Dubai-stijl, want onze taxi naar het hotel was een erg luxe uitgevoerde BMW 5-serie. 

Onderweg hebben we links en rechts van de weg alleen maar wolkenkrabbers gezien, de ene hoger 

dan de andere. Na aankomst bij het hotel was het snel inchecken en zijn we de nabije omgeving van 

het hotel gaan bekijken. Er was een winkelcentrum vlakbij waarin alles blonk en zo’n beetje ieder 

Westers merk te vinden was met een eigen winkel. Winkels waren overigens niet het enige wat er te 

vinden want er was zelfs een heuse skihal aanwezig. Nadat we deze indrukken een beetje op ons in 

hadden laten werken zijn we op zoek gegaan naar een kroeg, want een biertje ging er onderhand wel 

in. Na een tip van de reisleider en muziek die we buiten konden horen zijn we een hotel binnen gestapt 

waar een kroeg te vinden was. Het is in Dubai gebruikelijk dat een kroeg zich in een hotel bevindt 

omdat alleen in hotels alcohol verkocht mag worden. We bleken een aardige keuze gemaakt te 

hebben want er speelde een leuk lokaal bandje met een erg fanatieke gitarist dat zijn best deed om 

Engelse nummers te vertolken. Dit was best gezellig, we moesten alleen niet te veel nadenken bij het 

bestellen van de consumpties.  

De volgende ochtend vertrok de bus om 11:00 naar het circuit, dus na een goed ontbijt kon de rit van 

ruim een uur naar Abu Dhabi beginnen. Na aankomst was het nog een stukje lopen naar de tribune 

waar we zaten en het bleken formidabele plaatsen te zijn, met uitzicht op een chicane gevolgd door 

een haarspeldbocht en een recht stuk. We waren nog net op tijd om het laatste stukje van de eerste 

race van de Formule 4 te zien. Hierna hadden we een uur om wat drinken te halen en wat rond de 

tribune te kijken, want om 14:00 begon de derde vrije training van de Formule 1. Dit was voorbij de 

eerste keer dat ik Formule 1 wagens in het echt zag en hoorde en vooral toen Max Verstappen voorbij 

sprak de glimlach op mijn gezicht boekdelen volgens Kevin. Ik heb het zelf ook als fantastisch ervaren 

en dat was dan nog niet eens het echte werk. Na de vrije training hadden we even de tijd om wat te 

eten en weer wat te drinken, want dat moesten we met een kleine 30 graden Celsius toch goed 

bijhouden. Met de maag gevuld en de dorst gelest konden we vervolgens een aantal supercars over 

het circuit zien gaan. Het was namelijk tijd voor Pirelli Hotlaps, hierbij kunnen mensen tegen betaling 

een rondje meerijden in supercar bestuurd door een professionele coureur. De coureurs probeerden 

hun rondjes zo spectaculair mogelijk te maken en er werd dan ook flink gedrift. Dit spektakel was nog 

niet afgelopen of we hoorden en zagen een aantal straaljagers overvliegen die ons en de andere 

bezoekers trakteerden op een half uur durende vliegshow. Hierbij werd echt alles uit de kast 

getrokken, zo trokken de vliegtuigen bijvoorbeeld strepen door de lucht in de kleuren van de vlag van 

de Verenigde Arabische Emiraten. Terwijl de rook langzaam optrok was er weer ruimte om wat te 

drinken zodat we om 17:00 klaar konden zitten voor de kwalificatie van de Formule 1. We zagen Max 

en zijn collega’s nu voluit in actie. Zowel het voorbij zien komen van de wagens als het geluid hiervan 



was een hele beleving. Verstappen zette uiteindelijk de derde tijd weg, na Hamilton en Bottas, maar 

mocht toch op P2 starten omdat Bottas achteraan moest starten door een gridstraf (vanwege een 

nieuwe motor). De circuit dag werd afgesloten met de eerste Formule 2 twee race. Waar het geluid 

van de Formule 1 al indruk maakte doet het geluid van de Formule 2 dat nog meer. Het geluid van de 

Formule 1 is namelijk al behoorlijk gedempt, maar de F2 wagens op het rechte stuk recht voor ons op 

het gas gingen ging dat gepaard met een aantal mooie harden knallen uit de uitlaat. Ook mooi om te 

zien waren de vlammen die uit de uitlaat kwamen bij het terugschakelen voor de chicane, waar we 

ook een mooi uitzicht op hadden. Hiermee was het programma op het circuit ten einde gekomen en 

na wat te eten konden we terug richting de bus die ons terug naar het hotel in Dubai bracht. We 

hadden al besloten om deze avond naar het centrum van Dubai te gaan en de Burj Khalifa (hoogste 

gebouw ter wereld) te gaan bezichtigen. We wilden ook graag de watershow voor deze toren zien, 

maar ondanks een goed doorrijdende taxichauffeur waren we hiervoor net te laat. Desalniettemin 

waande we ons in een droom. Alles rond de Burj Khalifa is hoog, straalt weelde en rijkdom uit en het 

gebouw zelf is onwerkelijk hoog als je er vlakbij staat. We hebben een ronde gelopen en de meest 

prachtige gebouwen gezien. Zelfs op sommige stoepen ligt marmer en alles wat je ziet is netjes en 

schoon. Bijna alles dan, want ondertussen wordt er dag en nacht gewerkt om nóg meer 

wolkenkrabbers uit de grond te stampen. We hebben de indrukken van deze avond daarna rustig laten 

bezinken onder het genot van een drankje. 

Op zondagochtend hebben we na het ontbijt uitgecheckt bij het hotel omdat de vanaf het circuit direct 

naar het vliegveld gaan voor de terugreis. Na het uitchecken konden we de bus in voor de rit naar het 

circuit. Als eerste stond vandaag de tweede Formule 4 race op het programma, maar hier waren we 

helaas al te laat voor. We hadden nu een tijdje niets op het programma staan tot de tweede Formule 

2 race begon. Na op zaterdag alleen water te hebben gedronken vanwege de forse prijs voor een 

biertje vonden we het nu een moment om dan toch maar eens een biertje te halen en hier rustig van 

te genieten in het zonnetje. Dit hebben we dan ook gedaan en hierna hebben we onze plaatsen op de 

tribune opgezocht voor de Formule 2 race. Kort hierna kwamen de supercars weer de baan op voor 

de Pirelli Hotlaps. We vonden het toen weer tijd voor wat drinken en na een flesje water om het vocht 

op peil te houden kregen we nog een biertje van een landgenoot, waarvoor wij zeer dankbaar waren. 

Vlak voor de daadwerkelijk Formule 1 race kwamen de straaljagers van de vliegshow nog een keer 

overvliegen en om 17:10 ging de race zelf van start. Max Verstappen ging dus van start vanaf positie 

2, maar werd helaas al snel ingehaald door Leclerc. Hamilton, die vooraan gestart is, is duidelijk de 

snelste en bouwt zijn voorsprong uit. Verstappen haalt met een mooie actie Leclerc in en weet de 

tegenaanval goed te pareren. De race is verder niet zo heel spannend, Hamilton wint makkelijk en 

Verstappen wordt tweede. Hij wordt daarmee derde algeheel. Dat betekent het einde van het race 

weekend in Abu Dhabi en na wat eten lopen we naar de bus die ons naar het vliegveld brengt. 

Daarmee zit ons weekendje weg er alweer bijna op. We vliegen ’s nachts van Dubai naar Zurich waar 

we weer een korte overstap hebben. Daarna het laatste stukje vliegen van Zurich naar Schiphol, 

vanwaar we het laatste stukje van de reis met de trein volbrengen. Maandagochtend komen we weer 

terug in Eindhoven en weer terug in de werkelijkheid. We hebben een fantastisch weekend gehad, 

onze ogen uitgekeken en genoten van al het racegeweld. We hebben een geweldige kans gehad en 

wij willen ACE daar ontzettend voor bedanken! 

 

 


