Teams
Het State of Art Rallyteam bestaat uit drie equipes.
Ten tijde van de deadline van dit magazine is de
bezetting van de derde auto nog niet vrijgegeven.
Wel bekend zijn:
Porsche 550 RS Spyder 1955:
Gijs van Lennep - Jan Peter Balkenende
Porsche 550 RS Spyder 1955:
Bernhard & Annette van Oranje

van de meest roemruchte en beruchte snelheidsextremiteiten over normale weggetjes en dwars door
steden en dorpen. Niemand minder dan Stirling Moss
vestigde er een -zelfs met moderne rallyauto’s nooit
meer geëvenaard- snelheidsrecord door de route
Brescia - Ferrara - Rome - Brescia (toch zo’n 1.500 kilometer) met een Mercedes-Benz 300 SLR af te leggen
in 10 uur, 7 minuten en 48 seconden.

McTAR Rallypreview

2009
Nog niet eerder was het aantal Nederlandse
equipes in de Mille Miglia zo groot als dit jaar. De
vijftienhonderd kilometer lange rally start op 14 juni
in Brescia en telt maar liefst zeven equipes uit ons
land waaronder die van Gijs van Lennep en Jan Peter
Balkenende.

DOOR FRANK SORÉE

S

lechts 24 keer werd hij ‘echt’ georganiseerd als
endurance straatrace van Italië: de Mille Miglia.
Twee Brescianen kregen in 1926 het idee met
hun automobielclub iets leuks te gaan doen. Zij hadden met een paar enthousiastelingen het plan een
race van duizend Romeinse mijlen uit te zetten
rondom hun geboortestad. Het resulteerde in een

Daarnaast is er nog een flink aantal Nederlanders
van de partij. Waaronder:
Talbot Lago Grand Sport 1949:
Han Brouwers - Frank Sorée
Talbot Lago Grand Sport 1950:
Bert Kersten - Thécla Bodewes
Bristol 400 1947: Andries Jans - Fons Jans
BMW 328 1937: Jeroen Hunfeld - Marc Straathof

Einde
In 1957 kwam een abrupt einde aan de Mille Miglia.
Een van de coureurs (Portago) crashte en nam -met de
finish in zicht- met zijn Ferrari twaalf mensen mee de
dood in. La Corsa più bella del Mondo werd verboden

en het duurde tot 1982 voordat de
race opnieuw jaarlijks werd
georganiseerd, maar dan als regelmatigheidsrally. Geheel in het perspectief van de oorspronkelijke
opzet mogen vandaag de dag nog
steeds alleen auto’s meedoen die
ooit tussen 1927 en 1957 ook op
het startpodium verschenen. Moss’
op methanol gestookte ‘658’ 300
SLR Mercedes is er dit seizoen
traditiegetrouw weer ééntje van.
Net als talloze andere museumstukken en veilinghuis-verwennerijen met daarin befaamde
coureurs als Mass, Ickx, Kalff en
leden van koningshuizen, parlementen en eiland-eigenaren, om
maar eens wat te noemen. Aan de
start tref je ook een mooie set
Nederlandse equipes, die vrijwel
allemaal onderdeel zijn van, dan
wel aanhaken bij Mille Migliahoofdsponsor State of Art.

Teammanager
Het State of Art rallyteam kent een
zeer rijke traditie als het gaat om
de Mille Miglia. Oprichter Albert
Westerman reed de rally zelfs maar
liefst zeven keer met een van zijn
Porsche 550 RS Spyders uit 1955.
En sinds 2006 werpt hij zich op als
teammanager om juist ànderen te
laten kennismaken en genieten
van deze ronduit unieke gebeurtenis. Sinds 2007 hebben wij de eer
er ook bij te mogen zijn en zullen
dit jaar -voor de derde keer in successie- de rally van binnenuit meemaken èn verslaan. Zowel op
www.McTAR.com
als
op
www.SateOfArt.com brengen we
dagelijkse verslagen en proberen
onderweg ook zoveel mogelijk
foto’s en resultaten te publiceren.
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Route
In hoofdlijnen is de route van de
Mille Miglia al sinds de oorsprong
hetzelfde. Altijd wordt gestart
en gefinisht in Brescia. Vóór de
oorlog deed men dat ‘tegen de
klok in’ naar Rome en via Ferrara
terug, en wel in één keer, tegenwoordig rijden we precies
andersom en doen we dat in drie
dagen:
Etappe 1, donderdag 14 mei:
Brescia - Desenzano - Solferino Pozzolengo - Verona - Ostiglia Ferrara
Etappe 2, vrijdag 15 mei:
Ferrara - Ravenna - San Marino
- Assisi - Spoleto - Terminillo Rieti - Roma
Etappe 3, zaterdag 16 mei:
Roma - Viterbo - Pienza - Siena
- Firenze - Modena - Parma Cremona - Brescia

Stirling Moss in 1955.
Dat wordt dit jaar lastiger dan ooit. Niet dat we te
maken hebben met krappere tijden of beperktere
beschikbaarheid van internet onderweg (beide factoren zijn altijd al dramatisch geweest), nee, nog nooit
bestond de Nederlandse enclave uit zoveel equipes als
deze editie. En dat maakt volledig zijn in een uiteen-

lopend deelnemersveld niet handig. Hoe dan ook, wil
je op de hoogte zijn en blijven van de voorbereidingen en prestaties tijdens de Mille Miglia 2009?
Check dan regelmatig www.McTAR.com en
www.SateOfArt.com én koop de volgende editie van
Onschatbare Klassieker magazine! ■
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