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De opbrengst van 
dit verdomd geinige 

boekje... ... komt geheel ten goede 
aan de drankrekening van de 

jongens van de F1-quiz.
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VOORWOORD

Wanneer in 2015 een stelletje gepassioneerde formule-1 mafketels besluit 
om een spelletje wat zij al jaren in kleine kring speelden voor een wat groter 
publiek toegankelijk te maken, gaan zij flink aan de slag. Er wordt een 
eenvoudige website gebouwd en het spel kan beginnen. Tenminste, als er ook 
deelnemers zijn natuurlijk. Het handjevol vrienden waarmee dit spel al eerder 
werd gespeeld doet natuurlijk mee, maar uiteraard is er een diepgekoesterde 
wens dat heel F1 minnend Nederland zal gaan meespelen.

Om het spelletje en de bijbehorende site wat ruchtbaarheid te geven wordt 
er een twitteraccount geopend (@f1-quiz) en al snel ontstaat het idee om 
met behulp van cartoons te proberen om wat meer bekendheid voor dit spel, 
genaamd ‘de F1-quiz’, te genereren. Er wordt een format gezocht voor deze 
cartoons. Doorgaans bestaat een cartoon uit een tekening met tekst, maar 
aangezien tekenen niet de sterkste kant is van de quizmeesters is de keuze voor 
een “Kakhiel-meets-Fokke&Sukke-format” snel gemaakt.

Voor de liefhebbers hebben we de leukste cartoons gebundeld in dit boekje.

Veel plezier

Uw quizmeesters
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In 2015 debuteert Max in de formule 1. 

max Verstappen
Denkt dat Jos dit jaar hele  
grote stappen zal maken.

Kijk, mij begeleiden in 
de formule 1, dat is natuurlijk allemaal nieuw voor 

mijn vader, maar ik moet zeggen, hij pikt het gewoon heel 
erg goed op. Kijk, hij zal natuurlijk wel foutjes maken maar 

dat mag, het is tenslotte een leerjaar, en het team 
vangt ‘m ook heel goed op!

www.F1-quiz.nl

2018 F1-quiz.nl

Alles uit deze uitgave mag overgenomen en gepubliceerd worden.

Met dank aan:
Sjef van Alebeek, George Ongkiehong, Peter Hoogkamer,  
Jacco den Hollander, Marcel Elzinga.
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Max blijkt al snel een coureur die zich door niets en niemand van de wijs laat brengen. Max ontmoet Olav Mol.

max Verstappen
Worstelt soms nog een beetje  

met bepaalde talen...

... “sodeknetter”,  
“holy macaroni”, “ah men” en 

“résumée-overvlakkee”... Oh, je zat bij Olav?

www.F1-quiz.nl

max Verstappen
Laat zich tijdens het racen door  

niets en niemand afleiden.
... en in dat boetiekje 

kocht ik nieuwe oorbellen  
en die kleurden gewoon perfect 

bij dit gele pakje... ehhh, ja, nou 
inderdaad zeg...

www.F1-quiz.nl
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Villeneuve kreeg al snel gezelschap van Felipe Massa, die Verstappen roekeloos rijgedrag verweet 
nadat de jonge Nederlander tijdens de race in Monaco achterop Grosjean reed en crashte.  

Twee weken later herinnerde Max hem tijdens een persconferentie in Canada aan  
het feit dat Massa zelf een identieke crash had in de Canadese GP van 2014. 

Jacques Villeneuve vindt het onverantwoord dat Max al zo jong formule 1 rijdt.

CANADA

HET JAAR 2014

CIRCUIT

GILLES VILLENEUVE

CRASH

ACHTEROP

SAHARA FORCE INDIA

SERGIO PEREZ

felipe massa
Deed de Max geheugentrainer.

www.F1-quiz.nl

Jacques villeneuve
Vindt dat er een hele logische verklaring is  

voor de prestaties van Verstappen.

 
... het is gewoon puur 

geluk voor Max dat die andere 
19 coureurs stomtoevallig 

steeds nèt hun dag niet 
hebben...

www.F1-quiz.nl
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Een korte neus (op een F1-wagen) zou beter zijn dan een lange neus, volgens de kenners.Ten tijde van de Oostenrijkse GP bereikte de Pokemon-gekte zijn hoogtepunt.

ferrari
Gaat Mercedes vet klop geven!

... en hier weer 
een Pokemon, we 
zitten nu op 410 ...

Mooi! Die eikels 
van Mercedes hebben 

er nog maar 360.

Ik kijk daar 
verderop nog 

even!

www.F1-quiz.nl

Ome huub Rothengatter
Vindt al die ophef over “korte neuzen” maar onzin. 

Emerson Fittipaldi had ook 
bepaald geen korte neus en hij 

werd daar tóch maar liefst 2 keer 
wereldkampioen mee.

... en dan heb ik het 
nog niet eens over zijn 

bakkebaarden...

www.F1-quiz.nl
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Jos is een uitstekende, zeer nuchtere en vooral eerlijke mentor voor Max.Max leerde ook van de fouten van Jos. 

max Verstappen
Begint te begrijpen waar het verkeerd ging 

met de carriere van z’n vader.

Ik moest 
altijd een half uur voor de 
race ontzettend pissen.... 

en dat deed ik dan in 
Frentzen z’n helm!

 Ja, en wie kocht 
uiteindelijk jóuw stoeltje 
onder je reet vandaan bij 

Arrows?

 Ja, maar daar heeft 
‘ie minder lang plezier 
van gehad dan van die 

natte helmen!

www.F1-quiz.nl

max Verstappen
Kon er echt niks aan doen...

... dus hij was maar zo 
hoog, grijs haar, keek niet 

uit in de pitstraat en toen je ‘m 
raakte zag je een brilletje door 

de lucht vliegen? 

Ja...

 ... tja, dan heb je 
dus Bernie voor z’n 

flikker gereden...

www.F1-quiz.nl
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Alle media in Nederland duiken massaal op Max Verstappen.Huub reed vroeger zelf formule 1, onder andere in een wagen van team Spirit.

Ome Huub vertelt over vroeger.

Wat zeg je? 
Francorchamps? 

Ja daar moest je vroeger wel de 
goede Spirit voor hebben...

 ... en mijn Spirit ging 
meestal na een paar 

rondjes al kapot.

Ome huub Rothengatter

www.F1-quiz.nl

Maar Baku, 
dat ligt toch binnen de 

bebouwde kom?

...(laat die muts maar lullen Max)
Finisht Ocon vóór Perez? ...Wie zet ‘m 

op pole? ... dat zijn tenminste géén 
domme vragen!

Waren bijna vergeten de F1-quiz in te vullen.

max en jos Verstappen

www.F1-quiz.nl
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Giedo van der Garde steekt zijn bewondering voor Max niet onder stoelen of banken.Overal waar Max verschijnt heeft hij goede teksten.

max Verstappen
Alle gekheid op een stokje.

Is het geen plaatje?

www.F1-quiz.nl

max Verstappen
Heeft ook zo z’n grenzen.

Ze zeggen dat jij 
zo’n groot hart hebt, 
even voelen hoor...

Ja, en grote ballen 
heb ik ook, maar daar 
blijf je mooi vanaf met 

je poten!

www.F1-quiz.nl
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Italia a Zandvoort ‘driven by Max Verstappen’ trekt veel pers en toeschouwers.Jos was in Singapore niet gediend van de teamorder aan Max om Sainz voorbij te laten.

max Verstappen
Hoorde zijn vader dreigende taal uitslaan.

Volgende week is het 
uitverkoop bij de glaszetter, 

dus ben ik van plan om daar een 
heleboel ruiten in te slaan...

...eeehhh?

www.F1-quiz.nl

max Verstappen
Wordt soms de oren van het hoofd gevraagd.

... en heb je al een 
vriendinnetje? Knipt je 

moeder je haar? Wat is je 
lievelingskleur? 

... aan deze kant 
zit z’n oor er gelukkig 

nog aan...

www.F1-quiz.nl
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Toto Wolff was bloedlink nadat Hamilton en Rosberg elkaar in Barcelona van de baan reden. Verstappen had vanaf zijn karttijd al goed contact met Mercedes baas Toto Wolff.

max Verstappen
Had weer eens zo’n gesprek wat  

hélemaal nergens over ging.

Zo’n kwalificatie in de 
regen is toch een beetje een 

loterij... ... ja geen idee, 
ik ben meer van de 

Toto...

www.F1-quiz.nl

Max Verstappen
Vond dat de baas van Mercedes na de race

bepaald niet goed gemutst was...

Max Verstappen
Vond dat de baas van Mercedes na de race

bepaald niet goed gemutst was...

www.F1-quiz.nl
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Jacques Villeneuve vindt dat Max Verstappen snelheid tekort komt.Felipe: blijft ‘ie of blijft ‘ie niet?

felipe massa
Zegt dat ‘ie zich geen zorgen maakt.

Het zweet breekt je 
wel een beetje uit nu je nog 
steeds geen contract voor 

volgend jaar hebt? Welnee, hoe 
kom je daar  

nou bij?

www.F1-quiz.nl

Fernando Alonso
Heeft het wel een beetje gehad  

met Jacques Villeneuve.

Max Verstappen komt 
nog een beetje snelheid 

tekort... ...en wat kom jij dan 
allemaal tekort, vriend?  

Gezond verstand, aandacht, 
hersencellen...

... ben ik nog 
iets vergeten?

www.F1-quiz.nl
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Jacques Villeneuve wordt door velen niet langer serieus genomen.Als een coureur het snelst van iedereen is in een bepaalde sector van de baan dan wordt zijn tijd in 
het paars weergegeven. 

jacques villeneuve
Was vroeger ook wel eens paars in alle sectoren.

www.F1-quiz.nl

jacques villeneuve
Weet van geen ophouden.

Pas jij nou maar op dat 
je straks geen voortanden 

tekort komt...

Goed oppassen 
Mauricio! Ferrari  

komt nog wat snelheid 
tekort.

www.F1-quiz.nl
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Italia a Zandvoort ‘driven by Max Verstappen’ was groot succes.

bernard van oranje
Denkt aan een nog ‘mooier’  

Verstappen-evenement op Zandvoort.

Een gezellig 
stukje Limburgs 

carnaval erbij! En bij €10 aan 
boodschappen een 

Bernard-brilletje 
gratis!

www.F1-quiz.nl

Ferrari kwam in 2017 sterk uit de wintertests.

ferrari
Wil niet te vroeg juichen.

Waar is het 
feestje dan?

Hee zeg! Jullie 
gaan wel heel kort 

door de bocht!

Ik kijk daar 
verderop nog 

wel even!

www.F1-quiz.nl
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Max had een uitgebreide ontmoeting met Bernie Ecclestone.Veel kritiek op de nieuwe Red Bull RB13 van 2017.

Donald trump
About the new RedBull RB13.

The car is a complete 
fake! All the wings are fake, 

the steering wheel is fake, the 
shark fin is fake... ...and no extra 

horsepower, all lies!
Helmut Marko, Adrian Newey 
and Christian Horner are all 

big liars...

www.F1-quiz.nl

max Verstappen
Heeft in korte tijd écht heel veel 

geleerd in de formule 1.

... dus toen ik de bak in 
moest wegens omkoping heb 

ik dat gewoon afgekocht...

...een kleine 
75 miljoen, maar dat zijn 
bedrijfskosten, en die zijn 
dus gewoon aftrekbaar. 

Hihihi...

Dat zal wel 
een aardig centje 
gekost hebben?

www.F1-quiz.nl
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Max heeft in 2016 een slecht weekend in Monaco.

JOS Verstappen
Had z’n race-overall te heet gewassen.

 Ach, het loopt 
wat ongemakkelijk 

maar die vlekken zijn 
er tenminste uit!

www.F1-quiz.nl

JOS Verstappen
Had altijd een goed verhaal als hij was uitgevallen.

 Ach kijk, niemand 
is volmaakt, en daar ben ik 
natuurlijk zelf het perfecte 

voorbeeld van...

www.F1-quiz.nl
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Na de promotie van Max naar het team van RedBull besluit Jos dat  
het beter is om wat minder op de voorgrond aanwezig te zijn. 

Max ging meedoen aan de RedBull zeepkistenrace in Valkenburg.

JOS Verstappen

Met de motor 
verwacht ik dit 

weekend inderdaad 
geen problemen...

Is er toch niet helemaal gerust op.

 ... maar de bandjes 
daarentegen...

www.F1-quiz.nl

jos Verstappen

En bovendien, hier 
op de tribune heb ik het 

prima naar mijn zin!

Kijkt voortaan niet meer vanuit de pits naar de race.

www.F1-quiz.nl
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Max viel uit op Francorchamps in 2017 met motorpech.

Max en ricciardo
Praten nog wat na over hun ervaringen op Spa.

... dus toen ik uit de auto stapte 
merkte ik dat het Nederlandse 
publiek hard op zoek was naar 

een zondebok...

...en ’t viel me nog 
mee hoe hard ‘ie kon 
rennen in dat oranje 

leeuwenpak.

www.F1-quiz.nl

Max valt uit in Spa in 2017.

Waren bijna vergeten mee te doen met de F1-quiz.
max en jos Verstappen

Maar voorzover 
ik kon zien deed je 
parking-assist het 

nog wel?

...(laat die muts maar lullen Max)
Wat heb jij bij de pole-tijd? ... en bij 
vraag 9? ...Dit zijn tenminste géén 

domme vragen...

www.F1-quiz.nl
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Max kan in Nederland niet meer stuk. 

de nederlanders
Hebben nog steeds alle vertrouwen in Max Verstappen.

...nee schat, geen 
zorgen, volgens Max 

kan Eau Rouge dit jaar  
vol gas! ...

...dus we nemen 
straks effe een 
aanloopje vanaf  

La Source...

www.F1-quiz.nl

Spa 2017. De motor bleek helemaal niet stuk te zijn, het boordcomputertje bleek gecrashed.

max Verstappen
Praatte nog even na met Bernie.

Ja, alleen de  
climate-control en de  

parking-assist  
werkten nog.

Ja, nu je het zegt,  
...je parkeerde ‘m inderdaad 
‘héél cool’ erg netjes langs 

de baan...

Die motor en vooral de 
software van Renault zijn 

echt bagger he?

www.F1-quiz.nl
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Max en Jos worden geinterviewd op Zandvoort.

max Verstappen
Heeft het niet van een vreemde.

Ik zou het ook 
niet weten...

In welk opzicht Max en 
ik verder nog op elkaar 

lijken? ...ehmm

www.F1-quiz.nl

Sauber had in 2015 op Spa de paddock-kaart van Giedo vd Garde ingetrokken.

Jos en max
Regelen wel even iets voor Giedo.

We jatten voor jou wel 
een paddock-pass van die 

mevrouw achter ons... ... die 
heeft er toch 

genoeg!

www.F1-quiz.nl
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Verkennende gesprekken tussen de lijsttrekkers in 2017.

Jesse en emile
Spelen ook mee met de F1-quiz.

Hé Emile, wat hoor ik nou? 
Jij voorspelt Marcus Ericsson  

op pole????

Jij hebt er echt de ballen 
verstand van he?

www.F1-quiz.nl

Velen zoeken naar een verklaring voor de prestaties van Max Verstappen.

kees van der staaij
Kijkt alweer uit naar de race van zondag.

... en op de Zevende Dag 
had God wel zin in een mooie 

Formule 1 GrandPrix met veel vette 
inhaalacties...

... en dus schiep Hij 
Max Verstappen...

www.F1-quiz.nl
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de lijsttrekkers
Zijn er maar druk mee!

... maar niet dus....

... zou het zomaar 
kunnen dat er 2 Saubers op 

de eerste startrij...

... ik zie 
McLaren niet snel 

uit de crisis komen...

Eh Jesse, 
die Danill rijdt 

voor Fiat zei je?

... ‘tuurlijk 
Emile...

www.F1-quiz.nl

Max zette Brazilië op stelten en ging in de regen in 15 ronden van P16 naar P3!

ivo opstelten
Keek de Braziliaanse GP nog eens terug.

...toch wel knap van 
die Max, met tien vingers in 

z’n neus van plaats 16 naar het 
podium!

... dat doe ik ‘m 
niet na...

www.F1-quiz.nl
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De kabinetsformatie duurde wel erg lang. Nóg een ronde verkennende gesprekken.

de tweede kamer
Is er al de hele week druk over bezig.

Die Roemer heeft er 
echt de ballen verstand van 
hè? Nu had ‘ie weer Stroll op 

pole voor China...

Nou en jij dan? 
Ferrari op 1 en 2? 

Sinds wanneer ben 
jij voor de rooien 

Mark?

... dus Palmer is 
binnenkort z’n zetel 

kwijt?

In de formule 1 noem 
je dat een stoeltje 

Lodewijk.

www.F1-quiz.nl

Tijdens het debat over de regeringsverklaring ging het over de winst van Max in Mexico in 2017.

Mark rutte
Raakte er maar niet over uitgepraat.

... en die Vettel dan. 
Helemaal in paniek omdat Max 
‘m voorbij ging, maakte hij weer 

eens flinke brokken...

... ik kwam niet 
meer bij!

www.F1-quiz.nl
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De F1-quiz doet niet mee aan de grapjes over de achternaam van minister Grapperhaus.

Mark rutte
Was nog steeds helemaal vol van de race.

Goeiedag zeg! Ik dacht 
dat Max al aardig gladde 

bandjes had....

... maar jij kunt 
er ook wat van!

www.F1-quiz.nl

Wilders gaat in heel veel gemeenten meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen.

geert wilders
Gaat in meer dan 60 steden meedoen.

In Maastricht doen 
we mee met de F1-quiz, in 

Deventer doen we mee met de 
F1-quiz...

... en in Emmen, Oss, 
Coevorden niet te vergeten en 
in Alkmaar doen we zelfs met 

een heel clubje mee aan de  
F1-quiz.

www.F1-quiz.nl
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Jos vertelt in interview dat er in 1994 op de wagen van Schumacher illegale zaken zaten.

Ome huub Rothengatter
Weet 100% zeker dat er “Alien Technology” in 
de Benetton van Michael Schumacher zat... 

... en als er dan een 
versnellingsbak stuk ging, 

nou dan kwamen ze 
weer langs hoor! 

Dan zag je hun vliegende 
schotel met geblindeerde 
ramen weer achter de pits 

geparkeerd staan.

www.F1-quiz.nl

In Baku ging de Red Bull erg slecht op de zachte banden..

Waren bijna vergeten mee te doen met de F1-quiz. 
max en jos Verstappen

Maar die zachte 
banden, konden ze 
die dan niet even 

oppompen?

...(laat die muts maar lullen Max)
Wat heb jij bij de pole-tijd? ... en bij 
vraag 9? ...Dit zijn tenminste géén 

domme vragen...

www.F1-quiz.nl
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Fernando Alonso gaat de Indy 500 rijden.

Jacques Villeneuve
Heeft natuurlijk heel veel ervaring met de Indy 500.

Vooral als ik op 
Indianapolis een bocht naar 
rechts maakte vond ik het 

doodeng. Maar Indianapolis heeft 
toch helemaal geen bochten 

naar rechts?

Ja, daarom 
juist.

www.F1-quiz.nl

Max noemt een wedstrijdcommissaris in Austin een Mongool. 

Ome huub Rothengatter
Zal het woord “Mongool” nooit gebruiken.

Maar ik vind “Down 
Syndroom” ook geen 

passende term. Ze zijn nooit 
down die gasten!

... al heb ik soms 
wel de indruk dat ze niet 

helemaal goed bij hun 
hoofd zijn.

www.F1-quiz.nl
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Max met nieuw kapsel.

max Verstappen
Zag zo’n Stan Laurel kapsel wel zitten

www.F1-quiz.nl

Lewis Hamilton had (volgens de geruchten) in Barcelona 2016 zijn kleedkamer vernield.

max Verstappen
Wil ook z’n kleedkamer gaan verbouwen...

Een grotere 
prijzenkast natuurlijk, 

wat dacht jij dan?

En wat ik dan 
precies in elkaar wil 

gaan timmeren?

www.F1-quiz.nl



54 55

Ook de vluchtelingencrisis was niet onopgemerkt aan Max voorbij gegaan.

max Verstappen
Vond de aanblik van de “arme stakkers” in 

hun bootjes best indrukwekkend

... maar waar zijn deze 
mensen dan eigenlijk voor 

op de vlucht?

Voor de fiscus 
jongen. ... daar zijn ze 

als de dood voor!

www.F1-quiz.nl

De breuk tussen de disc-jockeys Mattie en Wietze is dagenlang wereldnieuws in Nederland.

Had ook iets van de breuk meegekregen...

...tsja, ik 
viel midden in die uitzending en 

ik hoor “Mattie wel, Mattie niet”, dus ik dacht 
eerst dat ze het weer over mij hadden!...

JOS Verstappen

...zucht

www.F1-quiz.nl
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Peter R de Vries heeft opeens ook verstand van de formule 1.

peter r de vries
Over de Formule 1.

Laten ze nou eerst 
maar eens dat bumperkleven 

in de formule 1 veel harder 
aanpakken...

... en dan niet volstaan 
met zo’n lullig tijdstrafje, 

maar gewoon meteen DRS 
met dwangverpleging!

www.F1-quiz.nl

Schokkend nieuws in België: Een inmiddels overleden rijkswachter blijkt lid te zijn geweest van de 
bende van Nijvel. In Nijvel bevond zich vroeger ook een (F1) circuit.

jan lammers
Over de bende van Nijvel.

Ja, op het circuit van Nijvel 
hadden we destijds een enorme 

crash in de tweede bocht...

... en dat was 
toen echt een 

verschrikkelijke 
bende!

www.F1-quiz.nl
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Rob Kamphues won de F1-quiz, maar weigerde de prijs:“Ik lust geen bier.”

Jacques villeneuve
Baalt er van om steeds maar ‘herkend’ te worden.

... en dan roepen ze 
dingen als “Hee Kamphues, 

moet jij niet als de sodemieter 
naar je F1-café?”, ...echt 

onbegrijpelijk...

www.F1-quiz.nl

Tom Coronel, of is het Tim?

tom coronel
Kan tweelingen altijd heel goed uit elkaar houden.

De Valvoline-zusjes 
zijn voor mij heel goed uit 
elkaar te houden want...

... die ene 
heeft een moedervlek 
waar die andere ‘m niet 

heeft!

Ja joh, en Tim heeft 
een moedervlek 

waar jij ‘m niet hebt 
Tom! Hihihi...

www.F1-quiz.nl
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2015

Vertelt zoon Max echt álle dingen die hij zelf 
tijdens z’n racecarriere heeft meegemaakt.

JOS Verstappen

...zucht

...dus ik zeg tegen die ober  
“wij hadden helemaal geen nummer 46 met 

sambal besteld. Ja, wel een 64 maar dan zonder 
sambal, en die Ku Yu Luk natuurlijk”. Nou en toen 

stond ‘ie me daar toch raar te kijken...

www.F1-quiz.nl

2017

Vertelt vriend Jos echt álle dingen die zij zelf 
tijdens haar modellencarriere heeft meegemaakt.

Amanda sodre

...zucht

...dus ik zeg tegen die ober  
“wij hadden helemaal geen Quattro Formaggi met 
olijven besteld. Ja, wel een Quattro Stagioni maar 
dan zonder olijven, en die Pasta Pesto natuurlijk” 

Nou en toen stond ‘ie me daar toch  
raar te kijken...

´

www.F1-quiz.nl
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Stoffel Vandoorne gaat weer eens stuk.

stoffel
Heeft écht zwaar de pest in.

Het is hier elke dag 
hetzelfde liedje... PLOF 

KNAL... en dan: 
”Hup daar is Willem met 

de waterpomptang”!

www.F1-quiz.nl

Als jij je biertje 
op hebt, zullen 
we dan gaan?

Had haast...

sebastian vettel

www.F1-quiz.nl
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Sfeer tussen Max en het team is uitstekend.

Clowns to the 
left of me...

... jokers to 
the right

max Verstappen
Doet het dansje uit de film ‘Reservoir dogs’.

♫

♪ ♫

www.F1-quiz.nl

Red Bull vindt dat Max zich wat te heftig uitlaat over de problemen met de motor.

Clowns to the 
left of me...

... jokers to 
the right

max Verstappen
Mag niets meer zeggen over Renault,

... dus zingt hij het maar. ♫♪

♫

♪ ♫

www.F1-quiz.nl
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De vader van Lance Stroll had in totaal 80 miljoen betaald om zoonlief in de Williams 
te krijgen. De helft van dit bedrag ging op aan testen op diverse F1 circuits over de  

hele wereld met een Williams wagen van 2014. 

papa stroll
Wil er wel het volgende over kwijt:

Ach, het kost een 
paar centen...

... maar dan heb 
je ook wat!

www.F1-quiz.nl

Er gingen stemmen op om de gridgirls af te schaffen. De nieuwe vriendin van Jos was ook ooit 
gridgirl (in 2016 was ze in Brazilië de gridgirl van Max).

Bestelde een rondje.

max verstappen

Hé Amanda... 
Die whisky wil je 

zeker ‘on the rocks’?

www.F1-quiz.nl



68 69

Bij Audi hadden ze Dokter Ulrich en de vader van Jolyon Palmer is Dokter Jonathan Palmer.
Nazoeken leerde ons dat Helmut Marko zijn dokterstitel heeft te danken aan zijn rechtenstudie.

Ome Huub zegt waar het op staat.

Helmut Marko...
“Dokter” Helmut Marko zelfs!
Heeft iemand enig idee waar 

die man dokter in is?

...‘t is wel een 
plattelandsdokter lijkt me! 
Heb je die boerenkop van 

‘m wel eens goed 
bekeken?? 

Ome huub Rothengatter

www.F1-quiz.nl

Sebastian Vettel maakt na 2 weken excuses over ‘Baku-incident’. 

Maar die Vettel 
heeft toch netjes 

sorry gezegd?

Waren bijna vergeten de F1-quiz in te vullen.

max en jos Verstappen

... Rijdt Alonso de race uit?...
Wie zet ‘m op pole?... Dat zijn 

tenminste géén domme vragen!

www.F1-quiz.nl
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Vult zijn voorspellingen altijd vlak voor Q1 in.
max Verstappen

www.F1-quiz.nl

Gewoon een verdomd leuk spelletje!



  

Binnenkort te verschijnen?


