
Interview: een leven vol klassiekers Rallye Monte-Carlo Historique Winter Trial 2009
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Het begon allemaal op vrijdagmiddag in een hal
van het Expo Centre in Reims. Daar stonden
met ons nog zo’n 120 auto’s opgelijnd voor de

mannen van de technische keuring én vele honderden
enthousiastelingen. En de praktijk bevestigde ons ver-
moeden: die Parcours Concentration, waarbij 24 uur
onafgebroken wordt doorgereden, is een rally op
zich. In Monte Carlo klonk om 19.00 uur het startsein
op het podium voor Hotel de Ville. Nachts rijden bete-
kent bijna geen verkeer en dus lekker doortrappen!
Dat kon ook omdat de routecontroles geen vaste

doorkomsttijden hadden. Wel veel feest want in de
dorpen onderweg had de bevolking niets nagelaten
om er voor ons een onvergetelijk minuutje van te
maken.
Tegen de ochtend naderden we Beaune. Daar had de
gemeente in een grote hal een Petit Dejeuner voor ons
klaar staan. En inderdaad, zo petit hebben we de
broodjes nog nooit gezien. Daarna nog honderden
kilometers doorrijden zonder spelletjes, dat is heftig
zonder nachtrust. 
Gelukkig stond er aan het eind van de dag nog wat

Van 29 januari tot en met 4 februari

deed McTAR rally & race met vier teams mee aan Rallye

Monte-Carlo Historique. Dat waren Koster/Koster met Daf 55 Coupé,

Jans/Huis in ’t Veld en Vroom/Vroom, beide met Lancia Fulvia, en

Brouwers/Sorée met een Fiat 2300 S. Hier volgt hun verslag.

DOOR FRANK SORÉE

Klaar voor de start. Jans/Huis in ’t Veld (li), Brouwers/Sorée, Vroom/Vroom (re).
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Fons en Rob offerden de dag op om de HF weer hele-
maal in orde te maken. Het probleem was de ben-
zinetoevoer en met vier man sterk is het natuurlijk
goed sleutelen aan de haven van Monaco.
Koster/Koster scoorde gisteren de minste strafpunten
van de NL-teams en de heren stonden strijdvaardig bij
het startpodium. Ook equipe Vroom/Vroom (lachen:
de Fransen denken allemaal dat het hun teamnaam is
in plaats van de combinatie van achternamen) zag er
optimistisch uit.

Col de Tourette
Vier proeven vandaag. De eerste op Col de Tourette.
Joehoeee! Kijk, als het dan toch op gevoel moet en je
bent gek op standje ‘snel’, dan doe je Tourette zo
hard als je kunt. De tweede en derde proef van van-
daag doen we iets minder hard. Daarmee zaai je ver-
warring bij achteropkomende deelnemers. Zoals
Vroom/Vroom. In plaats van hun eigen koers te varen,
bedachten ze dat Brouwers/Sorée het misschien wel
beter wisten. Niet dus. Dat werd beloond met veel
extra strafpunten én woordenwisselingen tijdens de
CH in Serres. Sorry...!
Tijdens proef 4 (La Cime du Mas, sneeuw en ijs, einde-
lijk!) hoorden we per SMS dat team Hamer onder-
weg was naar Valence en morgenochtend weer aan de
start zou verschijnen. Top. Voor Vroom/Vroom liep

dat mooie besneeuwde bultje bij Valence bijna ver-
keerd af. Met twee wielen bungelend over de rand
van een klifje, wist het stel in evenwicht te blijven en
emoties in bedwang te houden. Met behulp van een
plaatselijke inwoner kwam hun Fulvia weer vrij en
bereikten ze heelhuids de finish.

3e etappe: Parcours Commun
Vandaag hebben we een ‘ommetje’ gemaakt rondom
Valence. Veel strakke bergweggetjes en heel veel
regen. Met opnieuw een serie regularities in het voor-
uitzicht, hebben we nog eens gekeken naar de hape-
rende snelheidsmeter en tripmaster. Voor niets helaas
en met 67 minuten achterstand begonnen we aan
een stuk of zes proeven. Nou is Han natuurlijk Han. En
dat betekent dat je zo’n achterstand al vóór de eer-
ste tijdcontrole kunt minimaliseren tot 22 minuten.
Hahaa!
Voor de proeven ontwikkelden we ter plekke een
nieuwe strategie. We zouden net zo ver van onze
voorgangers als onze achterliggers blijven. Tussen
twee Porsches in wisten we een perfecte afstand te
houden waardoor we er van overtuigd waren in de
top 100 terecht te komen.
Maar helaas. Beide Porsches bleken prutsers en onze
strategie was daarmee al even waardeloos. Twaalf
plaatsen achteruit... Boehoeeee! Veel beter verging
het Koster/Koster die opklom naar een 212e plek en
Vroom/Vroom klom ruim twintig plekken naar voren.
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lekkers voor ons klaar. Bij de laatste CH (tijdcontrole)
vóór Monaco hadden Job en Jacco de bus slim gepar-
keerd en de spijkerbanden klaargelegd. In no-time
stonden onze drie voertuigen op vers rubber, klaar
voor pakken sneeuw en plakken ijs... Een oplettende
politieagent, echter, wist ons te wijzen op het feit dat
wij - reizend in de richting van La Bollène, de start van
de proef - bij het inhalen van wat bussen en auto’s de
doorgetrokken witte streep hadden overschreden.
Hoewel hij ook vond dat de streep slecht zichtbaar
was, was een schikking van € 90,- de enige oplossing.

1e etappe: Hairpins en Tripmaster
Terwijl wij al in enorme tijdsnood waren geraakt, kre-
gen we ineens de tripmaster niet meer strak. Ook het
vinden van de laatste afslag richting Col de Turini was
moeilijker dan ooit. Dan zakt het laatste beetje moed
je in de schoenen. Dankzij een snelle move van Han
(voordringen heet dat) waren wij een auto met cara-
van nét voor en konden we beginnen aan de eerste
proef. Je praat dan over 14.375 hairpins met een
gemiddelde snelheid van 47,2 kilometer per uur. Met
een kapotte tripmaster hadden we toch geen enkele
referentie, dus we zijn maar gegáán! Geweldig!
Dan via Sospel terug naar Monte Carlo. Ook
Vroom/Vroom was, weliswaar met wat strafminuutjes,
goed over het podium gekomen. Voor Jans/Huis in ‘t
Veld eindigde de dag in een klein drama. Na veel pro-
blemen met de afstelling van de Lancia HF, gaf hij het
op na Sospel. Bergaf rollend en daarna gesleept, arri-
veerde de HF bij het Parc Fermée. Ze mochten van de
organisator ACF kiezen: finishen of sleutelen. Fons
koos voor het laatste en ging niet over het podium. 

2e etappe: Parcours de Classement
Het Parcours de Classement, de eerste etappe die er
écht toe doet, startte zondagochtend en bracht ons via
een paar honderd kilometer heerlijke bergweggetjes
naar de tweede uitvalsbasis, Valence. Vandaag konden
we echt kennismaken met de regularity-proeven van
Monegaskse makelij. We moesten behoorlijk doortrap-
pen om de tijdcontrole op Champs de Mars te halen.
Job was er intussen achter gekomen dat een heel
klein teflon tandwieltje in de versnellingsbak geen

karteltjes meer had. Waardoor we géén juiste snelheid
en ook géén juiste afstanden konden aflezen. Hoe je
dan je regelmatigheidsproeven rijdt? Op gevoel!
Nog niet eerder was de start van een rally zo bijzon-
der. Tja, als je vanuit de pits van het Monaco F1-circuit
mag vertrekken, voel je je natuurlijk bijzonder vereerd.
Toen ons Carrera PanAm-rallymaatje Jeroen
Bleekemolen ons ook nog even kwam aanmoedigen,
was het auto-topsport-gevoel helemaal compleet.

Klaar voor pakken sneeuw en plakken ijs.

Rijden achter een Porsche in de regen. Vroom/Vroom in de Lancia Fulvia Coupé 1.3 S uit 1969.

Han Brouwers doet het op gevoel.Deze Porsche-rijders konden nog wel doorrijden.

Brouwers/Sorée
in de Fiat 2300
S Coupé uit
1964
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En Fons en Rob? Die reden (buiten mededinging) weer
lekker met ons mee.

4e etappe: Parcours Final
Dit zijn ze dan, de colletjes waar ‘de Monte’ zo om
bekend staat. Vannacht gaan we twee keer een flinke
lus doen met maar liefst vier special stages: Col de
Braus, Col de Turini, La Bollène Vesubie, Lantosque
en Luceram. En dan nog een keer. Life is beautifull!
Nu het deelnemersveld lekker begint uit te dunnen
(veel uitvallers door techniek én crashes) wordt het las-
tiger nog wat puntjes te pakken. Toch gaat het ‘op
gevoel’ doen van de proeven wonderbaarlijk lekker.
We doen tussen de overbruggingsstukken wat span-
nende scheurstukjes op trajecten die de WRC en IRC
ook aandoen. Gaaf!
Bij donker komen we aan in de haven van Monaco. De
laagste nummers gaan al van start voor de proeven,
als wij nog even een pizza pakken langs de boule-
vard. Dan kiezen wij ook de exit uit het lastige
Monaco. Eenmaal boven Monti, vlak bij Sospel op Col
de Braus, barst het feest los!
Tot twee keer toe doen we een set van twee proeven,
elk met een gemiddelde van bijna vijftig kilometer
per uur. Het betekent dat je echt hard moet gaan.
Dat die grens lastig te benaderen is, bewijzen een
equipe of zeven door hun auto - onder luid gejuich
van de duizenden toeschouwers - de besneeuwde
greppels in te sturen en met de finish in het vizier als-
nog uit te vallen. Niet wij, nee geen van ons. Het is
bijna vier uur ‘s nachts. Finish, we zijn er! Volgend
jaar gaan we weer! ■

Einduitslagen Nederlandse teams:
134. Pothoven/Van den Berg (9149)

181. Brouwers/Sorée (19149)
189. Koster/Koster (23731)
222. Vroom/Vroom (48309)

DNF. Jans/Huis in ’t Veld

Genieten op weg naar Monaco.

Vroom/Vroom rijdt door de finishpoort.

De finish is gehaald.

Ondanks de pech is de stemming bij Jans/Huis in ’t Veld
erin gebleven.
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