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De duizend meest adembenemende mijlen door Italië. 
Dat blijkt uit het verslag van van Frank Sorée die het rondje 
Brescia - Ferrara - Rome - Brescia reed tijdens de Mille Miglia 
2009. En dat Ferrari won, een kniesoor die daar wakker van ligt. 
We publiceren fragmenten uit het verslag.   
TEKST: FRANK X. SORÉE • FOTO’S: STATE OF ART - RON TETTEROO / MCTAR - FRANK SORÉE
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We melden ons om half acht voor de techni-
sche keuring. En die nemen ze hier serieus. 
Dat kost tijd, maar je krijgt ook de zekerheid 
dat álle auto’s die over de startlijn rijden ook 
écht zijn en ook écht ooit eens hebben mee-
gedaan. Vanzelfsprekend krijgen de auto’s 
traditiegetrouw een zegel op het Piazza della 
Loggia, in Brescia. State of Art had hier een 
hospitality-stand ingericht voor alle rijders 
en de gasten.
Om een uurtje of zeven werden de moto-
ren gestart, de equipes van de Porsche 550 
maakten zich klaar. Uren later, om een uur 
of één komen we aan in Ferrara, na een paar 
honderd kilometer te hebben afgelegd door 
stampvolle dorpen en straten.De uitslagen 
van de eerste twee series proeven worden 
vannacht bekend.

’s Nachts staan de auto’s gewoon geparkeerd 
in de hoofdstraat van Ferrara. Met daarom-
heen en erónder groepjes monteurs die de 
laatste afstellingen verbeteren of juist de eer-
ste reparaties uitvoeren. En hoewel de 1000 
Miglia geen rally is over ruig terrein, worden 
de eerste uitvallers vannacht ook al weer naar 
huis gesleept.

Niet in ons team, gelukkig. Om zeven uur 
’s ochtends melden we ons bij de officials voor 
een nieuwe starttijd. Onze startnummers lig-
gen onderling nogal uit elkaar, maar ons team 
kent een paar rijders die er een sport van 
maken om juist zoveel mogelijk andere rijders 
tegen te komen. Vanaf de andere weghelft, in 
gelijke richting. Zo komen we vandaag zowel 
Bernhard als Gijs van Lennep veel eerder 
tegen dan verwacht en kunnen wij – met 
startnummer 109 – ook eens kijken hoe het 
er met de Bugatti’s aan toe gaat, die helemaal 
voorop rijden. 
Aan het eind van de dag komen we in de 
sneeuw terecht. Best koud, nadat je eerder 
die dag natgeregend bent. Lekker hard rijden 
dan maar, dan wordt de auto warm en drogen 
je kleren door de wind. Onze aankomst in 
Rome was dan ook comfortabel. En specta-
culair. Want ook dit jaar is ‘het dorp’ afgezet 
om in groepjes van zo’n tien, twintig auto’s 
de snelste toeristische rondrit (inclusief Sint 
Pietersplein en Collosseum) door Rome te 
geven. Het is laat. Half één. Om vijf uur 
gaat de wekker...

Een strakblauwe lucht. Het vooruitzicht 
dat we vandaag ongeveer zestien uur lang 

doorbrengen op niet altijd even goeie we-
gen, is nu een stuk rooskleuriger. Van onze 
equipes is niemand gekomen om te winnen. 
Kan ook niet, want conform Italiaanse tra-
ditie worden de bekers onderling verdeeld 
en moeten buitenstaanders al blij zijn dat ze 
er bij mogen zijn. Wij doen mee om aan te 
komen. Liefst snel.
En daar denken Bernhard & Annette en Gijs 
en Allard precies hetzelfde over. Opnieuw 
komen we elkaar bij de lunch tegen. Door 
de lunch over te slaan schieten Gijs en Allard 
aan ons voorbij en direct daarachter meldt 
de Oranje-equipe zich al weer. We knallen 
richting Firenze, blazen door Parma, gummen 
rondom Maranello en zien daarna ‘Brescia’ 
alweer op de borden verschijnen. Het zit er 
op. We hebben duizend mijl op de oude klok-
ken staan. RS
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