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McTAR rallypreview

12e Rallye Monte Carlo
Historique 2009
Nederlands team met drie equipes naar Monte Carlo

Van 29 januari tot en met 4 februari staat de 12e Rallye Monte
Carlo Historique op ons menu. De legendarische rally door de
Franse Alpen, met de haven van Monaco als uitvalsbasis, wordt
georganiseerd door de Automobiel Club van Monaco (ACM, sinds
1911). Een nogal ondernemend clubje, zo is te zien bij het
bezoeken van hun website.

DOOR FRANK X. SORÉE

D

e organisatie van twee jaarlijkse topevenementen als de Formule 1 Grand Prix en de WRC is
natuurlijk al heel wat. Maar niet genoeg, vonden ze in 1997. Ter ere van het 700-jarig bestaan van
de Grimaldi-dynastie werd een historische versie van
de F1 op poten gezet. Sindsdien is ook de Grand Prix
Historique een jaarlijks terugkerend topevenement. En
alsof dat nog niet genoeg was, ontstond in 1998 de
Rallye Monte Carlo Historique, die in 2009 haar
twaalfde editie viert.

Ballotage
De spelletjes van de Automobile Club de Monaco vallen nogal in de smaak, moet je concluderen wanneer
je hoort dat elk evenement veel meer aanmeldingen
dan startplaatsen kent. Het moet dan ook een genot

zijn om onderdeel uit te
maken van de
Commission
Voitures
de
Collection. Die
zijn een paar
weken per jaar nogal gezellig bezig met het selecteren en balloteren van de vele honderden inschrijvingen. Afgelopen week maakten ze na maandenlang de
spanning te hebben opgebouwd bekend op welke
voitures gerekend wordt in Monaco. Je raadt het al...
Drie van de vier inschrijvingen van ons Nederlandse
team werden gehonoreerd. Best bijzonder, aangezien geen van allen eerder een Monte Carlo reed
terwijl die ervaring toch nogal zwaar schijnt mee te
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Lancia Fulvia 1.3 Sport
van Vroom/Vroom.

Fiat 2300 S Ghia Abarth Coupé
uit 1964 van Brouwers/Sorée.

Jans/Huis in ‘t Veld met
Lancia Fulvia HF.

ronde dat je auto’s mét serviceteams kunt huren die
de nacht vóór het begin van de etappe voorrijden om
pacenotes en icenotes te maken van de schijnbaar
oneindige optelsom van hairpins. De Rallye Monte
Carlo is weliswaar een regelmatigheidrally, tóch lijkt
het zo te zijn dat je op de legendarische colletjes zoals
Tourettes, Carri, Fayolle en natuurlijk Turini zo hard
moet gaan als je durft om straffeloos te finishen.

Vier startlocaties

Heidendahl en
De Rooy in
1953. Ze
werden 83ste.

wegen. De lol kon dan ook niet op voor Jans / Huis in
‘t Veld (Lancia Fulvia HF), Vroom / Vroom (Lancia Fulvia
1.3 sport) en Brouwers / Sorée (Fiat 2300 S Ghia Abarth
Coupé) toen de drie enveloppen met routeboeken en
reglementen op de mat ploften. Onder de deskundige begeleiding van twee serviceteams, beloven zij
hun uiterste best te doen om heel en veilig aan te
komen, en als het even lukt: een plaatsje in de top-100
te pakken.

Pacenotes
Om bij de honderd beste te eindigen, is verre van
eenvoudig. Niet alleen doen er maar liefst 370 equipes mee aan dit spelletje, een groot aantal daarvan is
uiterst ervaren en spaart kosten noch moeite om er
een topklassering uit te slepen. Er doen verhalen de
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Die 370 equipes starten overigens niet in Monaco,
zoals je wellicht zou verwachten. Nee, geheel traditiegetrouw wordt er vanuit vier plaatsen kriskras door
Europa begonnen. Zo’n dertig equipes kozen Oslo als
startlocatie, de overige deelnemers zijn verdeeld over
Turijn, Barcelona en Reims. De eerste etappe, het
Parcours Concentration, leidt de deelnemers vanaf
donderdagavond de nacht in, om hen pas op vrijdagmiddag - na bijna 24 uur onafgebroken sturen - de eerste vlag te laten zien op de Boulevard Albert I in
Monaco.
Van zaterdagochtend vroeg tot en met dinsdagnacht
02.00 uur zijn de deelnemende equipes vervolgens
‘en route’ tussen Monaco, Valence en Monaco om in
vier etappes tien sectoren zo strak mogelijk in de tijd
af te leggen. Daarbij zal het aankomen op uithoudingsvermogen, stuurmanskunsten en coördinatie tussen driver en co-driver, maar zeker ook tussen rijders
en hun serviceteams. Zij zullen namelijk in de proeven
razendsnel moeten wisselen van winterbanden naar
spikes en het is zeker ook niet uitgesloten dat de
auto’s, door de uitputtingslag onderweg, soms eens
een beetje aandacht nodig zullen hebben.

Rallyreport
In de maarteditie van Onschatbare Klassieker magazine leest u een uitgebreid rallyreport. Tot die tijd

kunt u voor meer informatie terecht op www.ACM.mc,
de officiële website. En zoals u inmiddels wellicht
gewend bent, houden we vanaf donderdag 29 janu-

ari tot en met dinsdag 4 februari elke dag een rallyreport bij op www.McTAR.com, volop voorzien van
heel veel beeldmateriaal. ■

1e Etappe - parcours concentation
Afstand in km
1 Reims - Langres
270
2 Langres - Flagy
94,5
3 Flagy - Baune
149
4 Baune - Bourgoin Jallieu
197
5 B. Jallieu - Saint Andres les Alpes
272,5
6 S.A. les Alpes - MC Beach Hotel
165,93
7 Monte Carlo - Monaco
3,63
Totaal 1e etappe
1152,56
2e Etappe - parcours de classement
Afstand in km
1 Monaco - Serres les Alpes
264,85
2 Serres - St. Nazaire en Royans
188,23
3 St. Nazaire - Valence
43,4
Totaal 2e etappe
496,48
3e Etappe - parcours commun - I
Afstand in km
4 Valence - St. Agreve
198,27
5 St. Agreve - Alboussiere
109,72
6 Alboussiere - Valance
26,9
Totaal 3e etappe - I
334,89
3e Etappe - parcours commun - II
Afstand in km
7 Valance - Eze Village
437,56
8 Eze Village - Monaco
9,2
Totaal 3e etappe - II
446,76
4e Etappe - parcours final
9 Monaco - Sospel
10 Sospel - Monaco
Totaal 4e etappe

Afstand in km
127,96
117,56
245,52
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