
 

Plaatsen op circuits in Nederland en België 

 

Het fotograferen van autosport is niet altijd even makkelijk. Wanneer je geen 

perskaart hebt dan ben je aangewezen op de tribunes en de vlakken 

eromheen. En toch zijn er vaak op de circuits tal van plekken waar je mooie 

beelden kunt maken. 

 

Momenteel staat er alleen info van het circuit in Zandvoort. Althans, als het 

gaat om de juiste plekken. Het kost nogal wat tijd om de circuits te bezoeken 

en ik kan niet ieder weekend. 
 

  



 

 

 

Inleiding 

 

Laat ik eerst even beginnen met te vertellen dat dit artikel een momentopname is. Ik heb dit artikel 

in 2015 en 2016 gemaakt. Toen ik het schreef was alles zo. Maar circuits veranderen. Soms word er 

een bocht veranderd en ik kan dat niet allemaal bijhouden. Daar kom ik eigenlijk te weinig voor op de 

circuits. Ook kan het zijn dat hekken of borden geplaatst/verplaatst zijn. Het kan zijn dat er in dit 

artikel punten besproken worden die momenteel niet meer zo toegankelijk zijn. Bij voorbaat mijn 

excuses. 

 

Ik ga er vanuit dat ik je niet meer uit hoef te leggen hoe je autosport fotografeert. Als je toch nog 

worstelt met instellingen op je camera of hoe je bijvoorbeeld moet "pannen", dan wil ik je graag 

doorverwijzen naar onder andere het artikel over autosportfotografie. Daar ga ik wat verder in op de 

techniek en de creativiteit. Dit artikel gaat puur over de grote circuits in Nederland en België en waar 

je daar langs de hekken zou kunnen staan. 

 

Het fotograferen van autosport is voor vele een hobby. Ik loop van een aantal circuits de punten 

langs de baan af waar je zou kunnen staan om foto's te maken. Kleine tip; trek goede schoenen aan. 

Je moet stevig in de schoenen staan om een 'rondje circuit' te doen. Circuits zijn vaak enkele 

kilometers lang en een rondje eromheen lopen vereisen dus de nodige stappen die je zelf moet 

maken. 

 

In het algemeen is het niet alleen verstandig om stevige stappers aan te trekken maar ook om 

bijvoorbeeld wat drinken en eten mee te nemen. Natuurlijk zijn er langs de circuits tal van 

gelegenheden waar je iets kunt kopen. Maar dit is vaak in de drukkere stukken en achter op het 

circuit kun je vaak niet terecht voor een versnapering. 

 

Vergeet ook de rest van de kleding niet. Als je midden in de zomerzon staat dan is een shirt en korte 

broek wel lekker maar smeer je goed in. Ook kan het behoorlijk regenen of erg fris (zeg maar gewoon 

koud) zijn als je in het voor of najaar gaat. Houd hier rekening mee. Schuilen voor een hoosbui is er 

niet zomaar eventjes bij als je midden in de duinen achter op het circuit van Zandvoort staat. 

 

Om het een beetje realistisch te houden ben ik niet aan de slag gegaan met een 400mm objectief en 

een extender. Dat is niet voor iedereen te betalen. In alle gevallen ben ik op pad geweest met één 

camera en twee objectieven; een 17-35mm groothoek en een 70-200. Ik had wel een 2x-extender 

mee voor het geval. Nu zijn deze niet al te prijzig en het geeft een beetje meer tele. Maar om nu voor 

20.000 euro aan fotospullen mee te nemen en jou proberen uit te leggen hoe je enkel met een 

camera en een 70-300 objectief vooruit kunt leek me niet eerlijk. 

 

Voor mij was het alweer een jaar of zes geleden dat ik op de circuits geweest ben. En de laatste jaren 

dat ik er rondliep had ik een pershesje en mocht ik dichterbij staan. Dat fotografeert heel anders dan 

vanuit het publiek. Hoewel ik nu ook wel accreditatie zou kunnen regelen is het niet de insteek van 

het verhaal. De insteek is juist om foto's te maken vanuit het publiek. 

Natuurlijk gaat het met een perskaart makkelijker. Om een perskaart te kunnen krijgen, lees 

het stukje over de perskaart eens door. 

 

 

  



 

Circuit Park Zandvoort 

 

 
 

Het circuit van de Noord-Hollandse badplaats 

Zandvoort is het meest bekende circuit van ons 

land. In het verleden werd er zelfs nog met 

Formule 1 geracet. Die tijd is inmiddels lang en 

breed voorbij. Momenteel is het Duitse Tourwagen 

Kampioenschap (DTM) het grootse evenement wat 

er neerstrijkt. Maar daarnaast zijn er tal van 

andere autosportevenementen waar je 

rondrazende wagens kunt fotograferen. 

 

Het circuit van Zandvoort is een circuit wat zijn 

oorsprong vind in de jaren 30 van de vorige eeuw. 

Net voor de oorlog werd de eerste race gereden, 

destijds nog op een stratencircuit. Tijdens de 

oorlog werden de plannen voor het maken van 

een circuit gewoon doorgezet en in 1948 werden 

de eerste racerondes verreden op het door duinen omgeven circuit. 

 

Sindsdien is het circuit verschillende malen verbouwd. Het is een keer verkleind bijvoorbeeld. In 1948 

was het circuit ruim 4 kilometer lang maar in 1989 werd het ingekort tot iets meer dan 2.5 kilometer. 

Gelukkig werd in 1999 weer een groot gedeelte van het oude lange circuit bijgetrokken en kreeg het 

circuit haar huidige vorm. De totale lengte is nu 4.3 kilometer. 

 

Het circuit ligt midden in de duinen en dat heeft voordelen en nadelen. Voordeel is dat je soms 

gewoon echt een mooie omgeving hebt om foto's in te maken. Nadeel is dat de standpunten soms 

hoog zijn en het weinig spannende foto's van auto's oplevert. 

 

De buitenkant van het circuit is toegankelijk met het goedkoopste kaartje. En het is ook de plek met 

de grootste veelzijdigheid als het gaat om fotograferen. Voor het binnenterrein is vaak een toeslag 

vereist. En daarmee heb je een paar punten extra om te fotograferen. Ik loop even vanaf start finish 

alles met je door. 

  



 

1) Achter aan het rechte stuk 

 

 

Wanneer je achter de hoofdtribune langsloopt kun je het duingebied in. Het begint met een kleine 

klim, je moet natuurlijk omhoog. Al vrij snel kom je bij de eerste locatie aan. Aan het einde van het 

rechte stuk remmen de auto's voor de Tarzanbocht. De auto's die hier lang op de ideale lijn blijven 

rijden kun je niet makkelijk zonder hek in beeld brengen maar de auto's die vroeg naar rechts draaien 

wel. En ook in de Tarzanbocht kun je ze fotograferen. Weliswaar wel van achteren. 

 

Wanneer het DTM-circus op het circuit neerstrijkt zou je hier auto's met de nodige vlammen uit de 

uitlaat vast kunnen leggen. 

Op dit punt kun je met een 70-200 prima uit de voeten. 

 

Na het lange rechte stuk zijn de auto's hier op topsnelheid. Dik 200 kilomter per uur is voor de grote 

jongens niets bijzonders. Ook pakken ze hier een heel stuk de slipstream mee. En daarom is het einde 

van het lange rechte stuk het grote punt voor de inhaalactis op het circuit. 

 

2) Begin van De Tarzanbocht 

 

 

Net om het hoekje van het lange rechte stuk zit een poort. Je kunt de voorkant van je objectief er 

makkelijk doorheen steken. Je zult echter niet de enige zijn die dit zal willen doen en het vergt dus 

soms wat geduld. Naast de poort staat aan beide kanten een hek waar je net niet overheen kunt 

kijken. Of je moet ruim 2 meter groot zijn, dan misschien wel als je op je tenen staat. Sjouw je een 

trapje mee dan kun je hier overal wel staan. Je kunt ook door het gaas fotograferen en met wat 

mazzel en timing lukt dat wel. De delen van het hek voor de voorkant van je objectief vallen door de 

onscherpte grotendeels wel weg. 

 

Je staat hier, zeker op het midden van de dag, recht tegen de zon in te fotograferen. In de ochtend 

heb je er minder last van. En op bewolkte dagen natuurlijk ook. Bereid je in de regel dus voor op 

tegenlicht als je hier gaat staan. 

  



 

3) Uitkomen Tarzanbocht 

 

 

Het uitkomen van de Tarzanbocht is ook gezegend met een hek. Wederom is dit een mooi punt op de 

baan en ook hier zal het dus druk zijn. Wil je hier foto's maken dan zul je misschien even moeten 

wachten. Met wat mazzel staan er misschien wat vuilcontainers waar je op kan staan. Ook hier kun je 

wel weer door het hek heen fotograferen. 

 

Het licht is hier vaak mooier vergeleken met het begin van de Tarzanbocht. Het zonnetje heb je in de 

middag nog steeds een beetje op de voorkant van de wagens en dat doet het contrast in je foto veel 

goed. Met 200mm aan brandpunt kun je ook hier wel uit de voeten. 

 

4) Door de Gerlachbocht 

 

 

De auto's rijden om het pitsgebouw heen en draaien in de Gerlachbocht nog één keer naar het 

middengedeelte toe voordat ze de duinen in snellen. Bij het hek kun je er net overheen komen en de 

auto's aan het einde van de Gerlachbocht van achteren fotograferen. Niet de meest spectaculaire 

plek, maar voor iets creatiefs moet je hier wel een beetje uit de voeten kunnen. Het maakt eens een 

ander plaatje. 

 

5) De Slotenmakersbocht 

 

 

Niet de makkelijkste bocht om te moeten fotograferen. Het hoeft natuurlijk ook niet en je kunt hem 

net zo goed links laten liggen hoor. Door de hekken zit je namelijk vast aan één puntje waar je er net 

tussendoor kunt kijken. Timing is hier cruciaal, voor je heet weet heb je een stuk hek over de auto. Je 

zult er eigenlijk altijd wel een stuk hek op hebben. 

Ik heb de bocht erbij staan in dit overzicht. Maar als ik eerlijk ben had ik hem over moeten slaan. 



 

6) Opkomen Scheivlak 

 

 

Het Scheivlak bevind zich achterop het circuit en naast het asfalt is een grote grindbak. Zelf sta je dus 

wat verder van de baan af en je staat een behoorlijk stuk hoger. Daarom zijn de hekken hier lager. 

Laag genoeg om makkelijk overheen te kunnen fotograferen. En dat is mooi. 

 

Veel milimeters qua brandpunt heb je hier niet nodig. Tenzij je de auto's voor het opkomen van het 

Scheivlak wil fotograferen. 

 

Het Scheivlak is een mooi stuk om te staan. Binnen enkele tientallen meters heb je genoeg plekken 

om gevarieerde foto's te maken en het gaat door de lage hekken makkelijk. Ook bij de grote 

evenementen zal het hier net wat minder druk zijn waardoor je makkelijk uit de voeten kan. Het is 

namelijk een hele wandeling om er te komen en veel mensen zullen blijven hangen op eerdere 

punten. 

 

7) Verlaten Scheivlak 

 

 

Bij het verlaten van het Scheivlak kun je nog steeds dezelfde foto's maken als bij het begin; de 

rondrijdende auto's. Maar ik vind het altijd ook wel belangrijk om wat foto's te maken die laten zien 

waar je bent. Dit punt is wel een mooi punt om dat te bewerkstelligen. Je kunt er lekker overzichtelijk 

schieten. Vooral in de begin van de race als de auto hier nog dicht bij elkaar zitten kun je hier leuke 

foto's maken. 

 

  



 

8) Ingaan Mastersbocht 

 

 

Als je van het Scheivlak verder loopt met de rij-richting mee dan kun je op de duinen blijven. Je kunt 

op een gegeven moment ook echter over een smal paadje naar beneden, verder langs de hekken. 

 

Dit is zeker verstandig om te doen. Je staat een stuk dichter bij de baan en ook lager. De snelheid van 

de auto's ligt hier hoog maar je kun gewoon met minder dan 200mm vooruit. Door de snelheid is het 

misschien niet het makkelijkste punt om te fotograferen maar je kunt er wel mooie foto's maken. 

 

9) Uitkomen Mastersbocht 

 

 

Volg je het smalle paadje dan kom je om de hoek van de Mastersbocht en zie je de auto's aankomen 

vanaf het Scheivlak. Een mooi punt voor een overzicht. Inmiddels staat er wel een lelijk reclamebord 

over de baan. 

 

Wil je hier close-ups van de auto's maken dan kom je er niet met 200mm. Een 2x-convertor of een 

langer objectief is wel nodig. 

 

10) Richting Wilgenhagenbocht 

 

 

Het smalle paadje vervoegt zich weer op het grote pad. Maar de hekken blijven laag en dichtbij. Een 

stapje van het pad af en je staat zo weer met je toestel over de hekken heen te fotograferen. Mooi 

het zonnetje in de rug dus contrastrijke foto's van de racende wagens. En aan de linkerkant kun je ze 

mooi op de foto zetten als ze de Wilgenhagenbocht induiken. 

  



 

11) Wilgenhagenbocht 

 

 

D'r staat een hek in de bocht. Daarnaast ook vaak een kraan om de stilgevallen auto's weg te halen. 

Maar je kunt er soms net langs fotograferen. Op zich niet de meest interessante plek maar je kunt er 

net iets anders maken dan gebruikelijk waardoor je je serie foto's van die dag afwisselend kan 

houden. 

 

12) Uitkomen Wilgenhagenbocht 

 

 

Loop je de Wilgenhagenbocht om, dan loopt er langs het pad een kleine dijk waar je net over het hek 

heen kunt fotograferen. Net als bijvoorbeeld in de Tarzanbocht heb je ook hier te maken met het 

tegenlicht. Op de voorbeeldfoto lag de snelheid van de auto's echt belachelijk laag. Ik denk dat ze de 

60 niet aantikten, dus het straalt er niet zo vanaf. 

Maar tijdens een echte race kun je hier op zich ook wel leuk verschillende auto's achter elkaar 

fotograferen. 

 

13) Opkomen korte rechte stuk 

 

 

Wanneer de auto's door "bocht 8" komen, volgt een recht stuk naar de Audi-S-bocht. Het uitdraaien 

uit Bocht 8 is te ver weg. Wil je daar een foto van hebben dan kom je er ook niet met 400mm. Maar 

de auto's die het rechte stuk oprijden kun je vanaf de hoge duin best fotograferen. 

 

Voorheen was dit best een aardige plaats. Echter staan er nu wat hekken extra en dat is er niet 

fraaier op geworden. Het Scheivlak is een veel mooier punt en ook het stukje naar de 

Wilgenhagenbocht als het gaat om het maken van "panning-shots". Maar voor de volledigheid kan ik 

de bocht niet laten liggen. 



 

14) Einde rechte stuk, indraaien Audi S-bocht 

 

 

Loop je verder en je blijft boven op de duinen dan heb je een mooi overzicht over het rechte stuk. 

Het hek staat te dichtbij om voorbijrazende auto's te fotograferen dus je moet echt hoog op het duin 

blijven. Nadeel is dat je wat verder wegkomt en misschien met 200mm niet meer uit de voeten kunt. 

Ik gebruikte in ieder geval een extender. 

 

Zoals je ziet waren de auto's op. Het was een historisch evenement en er werd ook met motoren 

geraced. Maar dat maakt voor het verhaal natuurlijk niet zoveel uit. 

 

15) Uitkomen Audi-Sbocht 

 

 

Vanaf de buitenkant van het circuit kun je het doordraaien in de Audi S-bocht wel vergeten. Aan de 

binnenkant is het ook niet al te best hoor. Ietsjes beter maar dat later. 

 

Maar het uitkomen van de bocht is wel prima te fotograferen. Je staat wel een eindje van de baan af 

en met 200mm kom je er echt niet. 400mm is geen overbodige luxe (hoewel een auto wat groter is 

dan een motor natuurlijk) 

Omdat er vlak langs de rand van de baan vangrail en een rij banden staat, ontkom je er niet altijd aan 

om deze ook in de onderkant van je foto te hebben. Dat is wel een beetje zonde. Maar als het 

misgaat dan is dit stukje veiligheid voor de coureurs natuurlijk wel nodig. 

 

  



 

16) Buitenkant Kumbocht 

 

 

Net als achterop het circuit sta je hier redelijk ver weg en ligt er een grote grindbak. Daardoor 

kunnen de hekken laag blijven. Tussen de 200 en 400 milimeter aan brandpunt laten je hier ook wel 

prima foto's maken. 200mm voor de wat grotere overzichten en meer voor de racers wat dichterbij. 

Je kunt vanaf het uitkomen bij de Audi S-bocht tot aan het begin van het lange rechte stuk 

fotograferen. Keuze genoeg dus. 

 

En dan heb je je rondje aan de buitenkant van het circuit er wel opzitten. Ik liep met de rijrichting 

mee maar het staat je natuurlijk vrij om de andere kant op te sjokken. 

 

Wil je aan de binnenkant van het circuit foto's maken dan heb je soms een zogenoemde Paddock-

kaart nodig. Bij de kleinere evenementen is dit meestal niet nodig maar bij de grotere vaak wel. Dit 

kost iets meer dan een toegangskaart dus let hier vooraf op. 

Voegt het voor het fotograferen iets toe? Dat kan ik niet voor je beantwoorden natuurlijk. Er zijn ook 

aan de binnenkant een paar leuke punten waar je makkelijk foto's kan maken. 

 

17) Binnenkant Arie Luyendijkbocht 

 

 

Veel mensen zal Arie Luyendijk misschien niet veel zeggen. Maar de man is wel een Nederlandse 

coureur die de Indie 500 twee maal heeft gewonnen. En dan mag er toch wel een rappe bocht naar 

je vernoemd worden. Op het circuit is dat de allerlaatste bocht voor het opkomen van het lange 

rechte stuk naar de start/finish. 

 

Wanneer je de tunnel onderdoorloopt moet je voor deze bocht, en ook de binnenkant van de 

Kumbocht, rechtsaf. Via het betonnen pad naar boven ga je voor de Arie Luyendijkbocht rechts en 

voor de Kumbocht links. Pas wel op want hier kunnen een hoop stenen liggen waardoor je je 

vervelend kunt verstappen. 

 

Een extender is niet nodig, je staat dicht genoeg bij de baan. 

 

  



 

18) Binnenkant Kumbocht 

 

 

Loop je een stukje terug (of boven aangekomen links ipv rechts) dan kun je naar de binnenkant van 

de Kumbocht. 

Hoewel je hier wat verder wegstaat kun je op 200mm goed vooruit. Een mooi punt om te pannen. De 

auto's remmen aan voor de Kumbocht en zitten hoog in de baan. Zeker later op de dag als je de zon 

een beetje in de rug hebt. Vroeg in de ochtend zul je hem hier goed tegen hebben. 

 

19) Hunserug 

 

 

Loop je een stukje terug richting de pits dan kun je op een gegeven moment naar het oosten lopen. 

Daar ligt een grote duin met, zeker bij de grotere evenementen, ook een tribune die je al van verre 

kunt zien. Dit middenstukje biedt je zicht op wat ik één van de mooiste plekken vind; De Hunserug. 

 

Als de auto's door de Hugenholtzbocht draaien rijden ze volgas naar het Scheivlak. Op de Hunserug 

zie je ze vanaf de duin echt voor je neus voorbij razen. Het is daardoor een beetje lastig omdat je ze 

niet goed aan ziet komen. Maar houd even vol en je kunt hier lekker laag fotograferen. Dit omdat de 

bocht een beetje naar je toegebogen is. 

 

Het zal hier vaak druk zijn. Ik ben natuurlijk niet de enige die dit een mooi plekje vind 

 

  



 

20) Audi S-bocht 

 

 

Aan de andere kant van dit stukje duinen vind je het rechte stuk en de Audi S-bocht. Je hebt vanaf de 

duin vrij zicht op alles. Op zich wel mooi. Ware het niet dat je vrij hoog staat en de auto's op snelheid 

liggen. En daarnaast sta je het overgrote gedeelte van de dag tegen het licht in te fotograferen. Er 

zijn mooiere plekken op het circuit. 

 

21) Binnenkant Tarzanbocht 

 

Zonder foto. Je kunt hier namelijk mazzel hebben maar ook botte pech. Aan het einde van het 

paddock, voorbij het pitsgebouw, is nog wat ruimte over. Wanneer er veel ruimte op het circuit 

nodig is, dan zal het hier volgebouwd staan met tenten en vrachtwagens. Dan zie je niets van de 

binnenkant van de bocht. In ieder geval niets wat goed genoeg is om te fotograferen. 

 

Is er wel ruimte dan kun je redelijk dichtbij komen. Echter sta je wel aan het hek. Loop een stukje 

richting het einde van de Tarzanbocht en daar ligt een dijk. Sta je wat verder terug op het dijkje, dan 

kun je er overheen schieten. 

 

Helaas had ik pech deze dag en kon ik met geen mogelijkheid een fatsoenlijke foto aan de 

binnenkant van de Tarzanbocht maken. 

 

Als ik het even opsom. Wat zijn dan de beste plekken om te fotograferen langs het circuit van 

Zandvoort? 

Persoonlijk mening natuurlijk. Maar aan de buitenkant zijn het Scheivlak en de Mastersbocht wel 

mijn favorieten. Aan de binnenkant van het circuit de Hunserug. 

 

Zandvoort is een circuit waar je zonder perskaart prima uit de voeten kunt om te fotograferen.  

 

  



 

 

 

Circuit Asssen 

 

Internationale faam door de TT van Assen. De 

tweewielers in de hoogste klassen motorsport 

ter wereld strijken dat weekend neer op het 

circuit in de Drentse heide. Maar ook word er 

op het circuit van Assen met auto's geracet. Het 

circuit leent zich, persoonlijk dan, meer voor 

grotere evenementen dan Zandvoort. Het 

circuit van Assen is groter en ruimer van opzet. 

Maar de ligging is niet zo mooi als de duinen 

van Zandvoort. 

 

 

Ook het circuit van Assen begon ooit als een stratencircuit. Met een lengte van ruim 28 kilomter 

werd er in 1925 de eerste race verreden. Dat was niet over een circuit maar gewoon door de Drentse 

dorpen over klinkerwegen en zelfs een stukje onverharde weg. 

 

In 1955 werd er een permanent circuit in gebruik genomen. Van dat circuit word nu nog een klein 

stukje gebruikt en de huidige vorm van het circuit stamt uit 2006 en heeft een lengte van in totaal 4.5 

kilometer. 

 

Om foto's te maken zit je op Assen niet verkeerd. maar trek echt de stevige schoenen aan; je moet er 

soms veel voor over hebben. 

 

 

Circuit Zolder 

 

Om met de deur in huis te vallen; het circuit bij 

het Belgische Zolder is een ramp om zonder 

perskaart te fotograferen. Veel hekken die het 

zicht belemmeren en daardoor het aantal 

standpunten behoorlijk beperken. 

 

Het circuit van Zolder was een initiatief van de lokale motorclub. Begin jaren 60 van de vorige eeuw 

wilde zij hun evenementen beter aanpakken en besloten ze een circuit te maken. Zolder is dus een 

moderner circuit vergeleken met de andere grote circuits in de Benelux. 

 

Ook Zolder heefteen Formule-1 verleden. In de jaren 70 week het hele circus naar Zolder uit omdat 

er op het circuit van Spa-Francorchamps niet veilig genoeg geracet kon worden. Tot in de jaren 80 

van de vorige eeuw werd er door de snelle wagens rondgereden, daarna ging men weer terug naar 

het circuit in de Ardennen. Zolder heeft echter nog wel enkele grote internationale evenementen 

zoals de 24 uur van Zolder en het FIA Toerwagen Kampioenschap (WTCC) en het FIA GT1-racen op de 

kalender staan. 

 

Het circuit is in de ruim 50 jaar dat het oud is nagenoeg geheel intact gebleven. Er zijn kleine 

wijzigingen geweest maar ingrijpende verbouwingen zoals op Zandvoort of Assen hebben er nooit 

plaatsgevonden. Het circuit is op zich vrij vlak en heeft een lengte van 4 kilometer. 



 

 

 

Spa-Francorchamps 

 

 

Waar het circuit van Zolder een ramp is, is het 

circuit van Spa-Francorchamp het walhalla. Dit 

langgerekte circuit in de Belgische Ardennen 

biedt een schitterende omgeving en tal van 

punten waar het mogelijk is om mooie foto's te 

maken. 

 

Het circuit vind, net als vele anderen, ook 

ditmaal zijn oorsprong in een stratenrace. In 

1921 werd er voor het eerst geracet tussen de 

dorpen waar nu enkele bochten naar vernoemd 

zijn. Het circuit ligt midden in de Belgische 

Ardennen en staat dus garant voor een mooie 

omgeving. 

 

En die omgeving maakt het ook niet makkelijk te bewandelen. Het is met zijn 7 kilometer al een lang 

circuit maar met al dat heuveltje-op en heuveltje-af is het soms een hele klim. Het verschil tussen het 

laagste en hoogste punt is maar liefst 98 meter. En dat zul je als toeschouwer merken ook wanneer je 

eromheen loopt. 

 

Spa-Francorchamps is een groot internationaal circuit. Niet alleen de Formule 1 strijkt hier neer. Ook 

is er jaarlijks een grote 24 uurs-race. 

 


