
 

 

 

 

DUTCH ROAD TRIP: FROM PORT TO ZANDVOORT 

 

 FACT SHEET 

 
 

LOCATIES 

“No flowers were harmed during the making of this film.”  

De scenes van de Dutch Road Trip zijn op verschillende locaties opgenomen; 

1. Rotterdamse Haven 

2. Polder (Maasland) 

3. Windmolens (Maasland) 

4. Bloemenkas (Naaldwijk) 

5. Bloemenveiling (Naaldwijk) 

6. Fietspad (Den Haag) 

7. Paleis Noordeinde (Den Haag) 

8. Grachten (Den Haag) 

9. Jeffrey Herlings spong (Scheveningen strand) 

10. Circuit Zandvoort 

 

DE AUTO’S 

Voor de Dutch Road Trip zijn de Red Bull Racing RB7 en RB8 Formule 1 auto’s gebruikt. 

Met beide auto’s zijn dubbele wereldtitels behaald. De RB7 haalde de constructeurs- 

en coureurstitel in 2011. De RB8 behaalde dit in 2012. Van de 19 races behaalde de 

RB7 18 pole positions, 12 overwinningen en 27 podiumplekken in 2011. Zijn opvolger, 

de RB8, scoorde zeven overwinningen, acht pole positions en 14 podiumplekken van 

20 races in 2012. Beide auto’s hebben een 2.4L V8 motor en halen een topsnelheid 

van 330 km/h, afhankelijk van het circuit… of het strand. 

 

FILMOPNAMES 

De totale productie, van start tot finish, bedroeg acht maanden. Er is in totaal vier 

dagen gefilmd in januari dit jaar, voordat de huidige Covid-19 maatregelen van 

kracht waren. In totaal heeft een film- en racing crew van 80 man, het voor elkaar 

gekregen om in 12 uur durende draaidagen, 10 terabytes footage en meer dan 8,000 

foto’s te schieten. Geen wonder dat de postproductie bijna 70 dagen in beslag nam.  

 

FUN FACTS 

• Het nieuws verspreidde zich snel door heel Nederland toen het Formule 1-team in 

het land was. Honderden enthousiaste Nederlandse fans kwamen naar de 

filmlocaties en politie-escorts waren nodig om het team van de ene locatie naar 

de andere te verplaatsen. Het was Max Mania “to the max”. 

• De eigenaar van de bloemenkas was zo blij met de donuts die de coureurs 

maakten, dat hij daarna de vloer bewerkte om ervoor te zorgen dat de 

bandensporen daar voor altijd op blijven staan.  



 

• Voormalig Red Bull Racing-coureur Robert Doornbos heeft tijdens de shoot 58 

rondjes op zijn Gazelle gefietst. Dat is net iets minder dan het gemiddelde aantal 

rondes dat hij per race reed toen hij bij het team was. 

• Op de laatste dag van de shoot kreeg het team windsnelheden van 60+ km / u 

om hun oren en moest het nieuwe Circuit Zandvoort meer dan 10 mm regen zien 

te verdragen. Ondanks dat Max en Alex absoluut weten hoe je in de regen moet 

rijden, viel de shoot toch letterlijk in het water en moest het hele team de volgende 

maand terugkeren.  

• Voor zover bekend was Koning Willem-Alexander niet aanwezig op Paleis 

Noordeinde toen de Bulls even gedag kwamen zeggen. Maar de Marechaussee 

hield een oogje in het zeil. 

• MXGP-kampioen 2018 Jeffrey Herlings warmde zijn handen op achter de uitlaat 

van zijn crossmotor, omdat het zo koud was op het strand. 

• Het starten van een Formule 1-auto is niet zo eenvoudig als het omdraaien van 

een sleuteltje - er is een volledig team van Red Bull-monteurs en -ingenieurs voor 

nodig. Vanwege de extreem koude omstandigheden op de eerste filmdag, 

stopte de startmotor van het team ermee, en de back-up ervan. Zonder auto's is 

er geen film en toen raakte de filmploeg lichtelijk in paniek. Gelukkig wist het team 

binnen twintig minuten nieuwe starters te maken in een geïmproviseerde 

werkplaats in de Rotterdamse haven en werd het filmen hervat; Dutch Road Trip 

shoot gered. 

 

TEAM 

Aston Martin Red Bull Racing bestaat sinds 2005 en heeft in totaal vier ‘Coureurs’ en 

‘Constructeurs’ wereldtitels achter elkaar behaald van 2009 tot 2012. Het team heeft 

inmiddels 62 overwinningen behaald, 170 podiumplekken en 63 pole positions.  


