
Xavier Maassen over de heilige graal, 
passie, drive en teamwork

De voorliefde voor de autosport zit Xavier in de genen. Zijn 
vader, Servé, was in zijn jonge jaren een bekend autosport-
coureur die op menig circuit zijn sporen heeft nagelaten. Hoe 
frappant dat hij de racecircuits de rug toe keerde bij de ge-
boorte van Xavier, toen nog geen enkele notie hebbend van 
het feit dat juist deze zoon hem weer naar de paddocks zou 
leiden. “Mijn vader is radicaal gestopt toen ik geboren werd,” 
vertelt Xavier. “Het duurde vijftien jaar tot het weer begon te 
kriebelen. Tijdens een Racing Show in Genk kocht hij samen 
met mijn oom twee wedstrijdkarts en natuurlijk popelde ik als 
vijftienjarige om achter het stuur te kruipen. Gewoon voor de 
fun. Ik reed eerst eens een rondje, besloot eens mee te doen 
aan een wedstrijd en won later in de opstapklasse van het 
karting het kampioenschap. Na twee races stond ik eerste en 
hebben we hals over kop alle zaken moeten regelen zodat ik 
deel kon nemen aan de volledige kampioenschappen.”

Racing in Style:  Wie aan Xavier Maassen denkt, denkt aan fameuze internationale racecircuits, hoort ritmisch ronkende motoren, ruikt 
die kenmerkende rubbergeur, voelt de adrenaline pompen en proeft de sfeer van een uitzinnig publiek.  Dat is autosport in optima 
forma in de ogen van menig autosportfan en de ultieme jongensdroom, die door de Limburger Xavier Maassen belichaamd wordt. Al 
omvat de wereld van de autosportcoureur heel wat meer dan bulderende motoren en snelle bolides alleen. Want achter deze topsporter 
schuilt ook een gedreven en bedreven sportpromotor, stimulator, coach, trainer en bovenal een sympathieke jongeman, die oog en oor 
heeft voor de wereld om zich heen en een grote maatschappelijke betrokkenheid aan de dag legt. In deze Living in Style scheuren we 
samen met u over het asfalt. Racing in Style met Xavier Maassen.

Aim for the moon to land on the stars In 2000 waagde hij 
de grote overstap naar de formule racerij. Hij volgde een op-
leiding aan de Silverstone Racing School in Groot-Brittannië 
en sleepte datzelfde jaar nog een podiumplek in de wacht bij 
de Junior Formula Ford Winter Series. Het was het begin van 
een lange lijst met overwinningen, podiumplekken en ronde-
records. En het einde is nog lang niet in zicht, sterker nog, het 
gaspedaal van Xavier’s carrière is tot de bodem ingetrapt. Xa-
vier weet wat hij wil en gaat met een duizelingwekkende snel-
heid op zijn doel af. “Mijn ultieme droom is het winnen van de 
’24 uur van Le Mans’. Iets mooiers kan ik me op dit moment 
niet voorstellen. Het zal absoluut niet gemakkelijk worden, 
maar je moet een doel hebben in je leven. Alleen zo kun je 
groeien, boven jezelf uitstijgen. Het trekt je uit je eigen com-
fortzone, daagt je uit en stimuleert je het beste uit jezelf naar 
boven te halen. Aim for the moon, to land on the stars.”
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De heilige graal van de autoracerij De droom die Xavier na-
streeft, is een droom die hij deelt met vele collega’s in deze tak 
van racesport. De ’24 uur van Le Mans’ is de bekendste en oud-
ste endurance race en daarmee zo’n beetje gebombardeerd 
tot de heilige graal in de autoracerij. “Het is een race die het ui-
terste eist van de coureur en van de auto. De voet gaat zelden 
van het gas. Zo’n twintig van de 24 uur wordt het pedaal vol-
ledig ingetrapt wat leidt tot een gemiddelde snelheid van 225 
kilometer per uur. Daarmee ligt deze slechts vijftien kilometer 
lager dan die in de Formule 1 Grand Prix op Monza, één van 
de rapste circuits ter wereld.” Als Xavier zijn droom waarmaakt 
is hij de derde Nederlander die deze titel op zijn naam mag 
zetten. Hij treedt daarmee in de sporen van Jan Lammers die 
in 1988 de laatste Nederlander  was die deze prijs in de wacht 
wist te slepen.

The road to Le Mans in 2015  Erg onwaarschijnlijk is het niet 
dat Xavier deze titel weer naar Nederland zal halen. In 2007 
koos hij unaniem voor het GT-racen en boekte hij zijn mooi-
ste successen. Een podiumplek in de GT1-klasse op Le Mans in 
2009 en een eerste plaats op de ’24 uur van Zolder’ vorig jaar. 
Het was echter die tweede plek op het podium van Le Mans 
die de basis legde voor het onlangs gepresenteerde ‘The road 
to Le Mans in 2015’, het plan dat uiteindelijk moet leiden naar 
dat felbegeerde, prestigieuze goud in de LMP1-klasse. Toch is 
zijn blik niet alleen gericht op het goud dat gloort aan het ein-
de van de weg. “Ook de route daar naartoe is fantastisch. Te-
rugkijkend zijn het vooral ook die hele kleine momenten die je 
koestert. Het zijn vaak fracties van seconden die voor altijd op 
je netvlies gebrand staan. Ik denk aan het Formule Renault 2.0 

Daarom wil ik die passie delen en overdragen. Ik wil mensen 
inspireren hun dromen na te jagen, want dat kan altijd, maar 
is wel een bewuste keuze. We leven in een waanzinnig gecon-
ditioneerde wereld waardoor we bang zijn geworden om het 
vertrouwde los te laten. Mensen kiezen nog te vaak voor de 
veiligheid, de comfortzone, maar als je in die veilige cocon 
blijft zitten, leef je niet. Gelukkig zijn er ook steeds meer men-
sen die daar achter komen. De vraag “Is dit het nou?”, is bijna 
gemeengoed. Steeds meer mensen zijn bezig met de zinge-
ving van het leven. Dat uit zich in het ontstaan van verschijn-
selen als sabbaticals. Vroeger zou dit ondenkbaar zijn geweest 
en weggehoond worden, maar nu kun je veel meer zelf de re-
gie over je leven voeren.”

De passie in pacht  “Als je de passie en drive hebt, als je 
echt je dromen najaagt, je hart volgt, dan lukt dat ook. Door 
mijn passie voor de racesport en de talloze mentale sessies 
en bewustzijnstrainingen die ik voor het uitoefenen hiervan 
gevolgd heb, ontdekte ik dat achter deze passie nog een 
vele grotere passie lag. De passie om mensen te inspireren 
om net zoals ik dit gevoel te volgen en je dromen te leven. 
Het is frappant dat ik daar juist door de autosport achter ben 
gekomen. Was ik niet hierin beland, dan was ik daar wellicht 
nooit zo mee bezig geweest. Maar ik besef ook terdege dat 
niet iedereen in de positie verkeert zijn leven in te vullen zoals 
hij wil. Sinds 2008 ben ik ambassadeur van de Stichting ALS, 
omdat ik vind dat je als bekende topsporter ook een maat-
schappelijke verplichting hebt. Je kunt daardoor op een vele 
gemakkelijkere manier veel meer voor elkaar boksen. Je hebt 
een veel groter netwerk, een veel groter bereik. Ook dat moet 

Kampioenschap in Spa 2004, waar ik me zigzaggend tussen 
vijftig auto’s een weg moest banen naar de eerste rij. En dan 
ineens zit je daar, dat geeft een kick, dat is geweldig. Of de eer-
ste ronde door de straten van Monaco, straten die je kent van 
de televisiebeelden, maar nu rijd je er zelf. Dat zijn momenten 
die vergeet je niet, blijven je voor altijd bij. Terugkijkend op al 
die momenten in de afgelopen tien jaar heb ik toch een kleine 
jongensdroom geleefd.”

Ultimate teamwork on track  “Maar naar die momenten werk 
je ook een heel jaar toe. Het vormt hooguit zo’n dertig procent 
van waar je mee bezig bent. De resterende zeventig procent 
ben je op commercieel, financieel en sportief vlak bezig om 
zaken voor elkaar te krijgen. Zo zijn we nu druk in de weer met 
het opzetten van een samenwerking met een fabrieksteam. 
Dat is essentieel, want in Le Mans winnen geen coureurs maar 
auto’s en teams. Teamwork is één van de sleutelwoorden. De 
autosport is een sport waarbij je van veel mensen afhankelijk 
bent. Engineers moeten hun werk goed doen, teamgenoten 
mogen geen fouten maken. Je eigen acteerprestaties zijn niet 
allesbepalend. Er zijn heel veel dingen waar je geen controle 
over hebt. Dat betekent dat het lang niet altijd zo gaat zoals 
je zou willen, dat is balen. Maar op de momenten dat alles 
klopt is de kick dan ook des te groter. De perfecte balans, het 
ultieme samenspel. Het buikgevoel dat zegt: deze race ga ik 
winnen, deze zege is van mij.” 

Conditionering pur sang   “Ik ben een gelukkig mens. Ik heb 
van mijn passie mijn beroep kunnen maken. Ik heb de kans 
om mijn droom waar te maken en dat gebeurt nog te weinig. 

je ten volle benutten en als je vervolgens ziet dat je hiermee 
een concrete bijdrage kunt leveren, geeft ook dat een kick. De 
wereld is zoveel groter dan de racesport alleen. Het einde van 
mijn racecarrière zal dan ook niet allesomvattend zijn. Het is 
het einde van een geweldige periode, maar vooral ook een 
nieuw begin. Het belangrijkste is dat ik ook na de racerij nog 
diezelfde passie voel zoals ik die eerder al voelde in de straten 
van Monaco en zoals ik die zal voelen in 2015 op de hoogste 
trede van het podium in Le Mans.”

Tour de Mestreech  Om geld in te zamelen voor de 
Stichting ALS en Vrienden Kankeronderzoekfonds Lim-
burg organiseerde Xavier samen met zijn vader en Pierre 
en Joep Gubbels vorig jaar op 10 september de bene-
fietrally ‘Tour de Mestreech’. Een bont gezelschap van 
oldtimers en exotische bolides verzamelden zich in alle 
vroegte op de markt van Maastricht en volgden een 
door Classic Events uitgezet parcours. In totaal werd er 
30.000 euro opgehaald, hetgeen de aanleiding vormde 
voor het organiseren van een tweede editie die plaats 
zal vinden op 

1 september dit jaar. Meer hierover leest u uiteraard in 
een latere editie van Living in Style.  

Interview  |  Xavier Maasen Interview  |  Xavier Maasen

Xavier Maassen 
over de heilige graal, passie, drive en teamwork

Living in Style | februari 2012 15Living in Style | februari 201214


