Waarom heeft Rob van Gameren deze campagne gestart?
Rob van Gameren is een die hard F1 fan die al jaren droomt van een Grand Prix in
Nederland.
Hoe wil Rob van Gameren dat bereiken?
Zo veel mogelijk mensen mobiliseren zich uit te spreken voor de komst van de F1 naar
Nederland. Er zijn honderdduizenden Nederlanders die zich enorm vermaken met de F1.
Tienduizenden reizen naar buitenlandse circuits om Max aan het werk te zien. Laat hem
racen in ons eigen land!
Waar kunnen mensen deze petitie ondertekenen en de campagne ondersteunen?
Op www.F1naarNederland.nl kun je de petitie tekenen en heel Nederland laten weten dat je
deze campagne steunt.
Waarom kies je voor een burgerinitiatief om te bereiken dat Formule 1 naar Nederland
gaat? Hier beslissen de gewone Nederlanders toch niet over?
Als genoeg Nederlanders, bekende en onbekende fans, achter mijn oproep gaan staan, dan
wordt de kans veel groter dat de F1 met hulp van overheid en het bedrijfsleven een keer in
Nederland wordt gehouden.
Wat zijn de vervolgstappen als het zover komt?
Het ultieme doel is om de petitie aan te bieden aan de Chase Carey, de F1-baas.
Waarom steunt Ziggo Sport de actie van Rob van Gameren?
Ziggo Sport zendt alles uit wat met de F1 heeft te maken. Ontzettend veel kijkers zijn daar
blij mee. Dus een initiatief om de F1 naar Nederland te halen, heeft de volledige steun en
geeft het enthousiasme rond de F1 en natuurlijk rond Max een extra boost.
Waarom stelt Ziggo Sport hiervoor een platform beschikbaar?
Ziggo Sport zendt alles uit wat met de F1 heeft te maken. Ontzettend veel kijkers zijn daar
blij mee. Dus een initiatief om de F1 naar Nederland te halen, heeft de volledige steun en
geeft het enthousiasme rond de F1 en natuurlijk rond Max een extra boost. Wij helpen graag
actief om Robs initiatief te ondersteunen. Door inzet van de F1-ambassadeurs en door het
openen van een online platform.

