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Afgelopen mei werd weer de Mille Miglia gereden,
de historische wel te verstaan. Dit evenement
wordt traditiegetrouw weer door veel
Nederlanders gereden en net als vorig jaar
krijgt u een verslag van Frank Sorée. De drie
dagen waren volgens hem weer super.

MCTAR RALLYREPORT FRANK SORÉE

W
Inspectie vooraf.

as het Mille Miglia-ballotagesysteem vorig
jaar al ondoorgrondelijk en een klein wonder er bij te zijn, ditmaal heeft de nieuwe
organisatie op vele punten er een nog groter probleem van gemaakt. Uit liefst 1.700 aanmeldingen
zijn begin februari slechts 375 historische scheurijzers
geselecteerd. Han’s Talbot Lago was er één van! Een
eerdere deelname bleek echter geen garantie voor

toelating tot de Mille Miglia 2008. Vele deelnemende
equipes van eerdere edities werden teleurgesteld,
maar niet Brouwers/Sorée. En evenmin Bert
Kersten/Thecla Bodewes (eveneens Talbot Lago),
Andries Jans/Fons Jans (Veritas) en twee Porsche 550’s
uit de State of Art-collectie, gereden door niemand
minder dan Gijs van Lennep/Jan Lammers en Bernhard
van Oranje/Menno de Jong.
Maar liefst 25 jaar lang was de Mille Miglia Revival in
handen van de ongekend aimabele Constantini
Franchi. Ik kan me nog goed herinneren hoe vorig
jaar deelnemerstranen vloeiden op de finish, wetende
dat dit het laatste jaar was van Franchi’s bezielende
kracht achter de organisatie van de mooiste straatrace
voor museumstukken. Niet dat hij te oud was of zo.
Maar simpelweg omdat Europa een aanbestedingswetgeving kent en wat ‘handige jongens’ zich er wel
even tussen wilden werken. Na wat rechtzaken
zegevierden zij en was een vier minuten(!) durend
applaus het laatste verdiende schouderklopje dat
Constantini in ontvangst mocht nemen tijdens de
2007-prijsuitreiking nabij het Piazza della Loggia.
Onder de partners, sponsors en natuurlijk ook deelnemers heerste sindsdien een sceptische, afwachtende
stemming rondom de 2008 editie van de befaamde
duizend mijl.
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Op weg met onze Talbot-Lago.

Als je door State Of Art uitgenodigd wordt deel uit te
maken van een rallyteam, hoef je je helemaal nergens zorgen over te maken. Ook niet over een nieuwe
organisatie, geloof me. Vanaf Eindhoven konden we
al op woensdag met een select gezelschap privévliegen, rechtstreeks op Brescia, terwijl Hamer met
een supertruck een hele serie eligible auto’s Italië
invoerde. Niet zonder eerst een klein afscheidsfeestje
te hebben gevierd, was het vroeg op, donderdagochtend. In tegenstelling tot ‘weleer’ werden de deelnemende equipes niet verwacht op het Piazza della
Loggia, maar in het Brescia Expo Center. Geniaal! Niet
langer één meisje dat aan 375 equipes de stickers en
tasjes hoefde uit te delen, noch één dokter die achter
een houten tafeltje op een plein tegen betaling van
€ 50 medische goedkeuringen én racelicenties(!)
verleende. En: ook aan het publiek was goed gedacht.
Alle deelnemende auto’s vonden mooie plekjes op
álle pleinen en straatjes van Brescia, een superaanrader voor liefhebbers in 2009!

DAG 1: BRESCIA - FERRARA
Volledig conform tradities was het rond zeven uur
‘s avonds een puinhoop in de stad. Vele tienduizenden
toeschouwers snelden naar Viale Venezia om de start
te kunnen aanschouwen. Echter, ook 375 historische
raceauto’s volgden diezelfde route, evenals een
paar honderd volgauto’s, servicecrews en talloze

Hakkinen
groet ons.

persequipes. Mooi, toch nog iets typisch Italiaans chaotisch gebleven, waardoor wij ruim een uur deden
over een stukkie van vijf kilometer en nog maar nét
op tijd van start konden gaan. Zo niet Van Lennep /
Lammers. Zij kregen net als alle mensen met een startnummer boven de 250 een werkelijk enorme hoosbui
over zich heen, de 550 ging niet helemaal van start zoals gewenst.
Martin Utberg van TopSpeed
TV start er binnenkort zijn
televisie-uitzendingen mee.
Hou ‘m in de gaten!
In Brescia meteen vier proeven én alleen maar enthousiaste mensen. Ongekend! Via de kade van
Desenzano (opnieuw wat proefjes) naar een stempel in Pieschiera, Verona en Ostiglia om uiteindelijk door een uitzinnige menigte in Ferrara (snel
even wat pizzapunten gescoord en een beetje
brandstof voor Bert) welkom geheten
te worden op de finish van de eerste
leg. Uurtje of twee was het denk ik. En
toen nog een biertje met Menno en
Bernhard. Shuttle pakken, inchecken,
vier uur eindelijk slapen. Om zes uur
weer op want iets na zevenen weer
starten. Dat wordt wat...

Bijna helemaal
vol gestickerd.

DAG 2: FERRARA - ROMA

Toen stond alles
even stil.

We staan op plaats 162. Bijna honderd plekken beter
dan de uitslag van vorig jaar, maar nog altijd 63 plaatsen verwijderd van onze ambitie: top 100. Even inkomen nog, hoop ik. Vandaag hebben we in ieder geval
volop de kans om onszelf te bewijzen. We dalen honderden kilometers af naar Rome en hopen rond mid-

dernacht het laatste stempel te
kunnen pakken. Ik kan me van
vorig jaar herinneren dat we vanaf
de start nog zo’n twee uurtjes
moeten rijden om op de écht
mooie weggetjes terecht te komen.
Bij de start staat Mika Häkkinen
achter ons. Die mag van het
museum van Mercedes Benz de SL
Panamericana even lekker afraggen in Italië. Doet-ie goed, kan ik
je zeggen.
Ferrara is leuk, mooi rondje om het
park en dan knallen naar
Gambelotta, waar de eerste van
zo’n 104 stadskoninginnen van deze
monsterrit met gepaste sjerp en
kroon mooi staat te zijn. En de meiden van Red Bull, die knallen ook
van dorp naar dorp om de dorstige
deelnemers vooral wat extra vleugels toe te werpen, vooral in San
Marino, dat vanwege het stratencircuitje toch echt een van mijn favoriete plekjes blijft.
In Urbino verspeelden wij vorig jaar écht veel punten
rondom de lunch. Die slaan we dus nu voor het gemak
maar over en gelukkig maar: het stadje staat vast en
we klokken nog maar nét op tijd door. Hier gaan we
punten mee winnen! Het publiek is onafgebroken
enthousiast en ook niets minder enthousiast als er
ineens een VW Kever voorbij komt. Het leuke van de
‘nieuwe club’ is namelijk dat ze écht uit álle auto’s
hebben gekozen die ooit de 1.000 Miglia hebben
gereden, niet alleen de allerduurste.
Het zit er op. We zijn in Rome. Het is een uurtje of
negen. Toch zal het nog tot vier uur duren voordat we
slapen. Waarom? Wel, opnieuw gaan we in allerlei
rijen op om langs camerateams over een podium onze
opwachting te maken. En daarna een superuitgebreide (écht mooie!) tour te maken door de stad. Om
vervolgens vanuit het noorden van de stad een hotel
te moeten opzoeken in het zuiden, terwijl onze
koffers in het centrum liggen. Tot overmaat van ramp

Het Nederlandse team Prins/Prins onderweg.

Een luisterende Gijs van Lennep en Jan Lammers.
blijkt dat één van onze teamleden onwel is geworden
en is opgenomen in een ziekenhuis. Andries Jans hebben we moeten achterlaten (maakt het inmiddels
weer top) en is in Nederland herstellende. Sterkte
Andries! Met veel charme hebben we nog één biertje
kunnen regelen en maar weer naar bed. Voor een
minuutje of negentig...

DAG 3: ROMA - BRESCIA
Dit is ronduit de langste dag, in ieder geval in kilometers. Maar we herinneren ons hoe we vorig jaar vanaf
Maranello de laatste 150 kilometer vooruit konden
knallen om zo vroeg mogelijk over de finish te gaan.
Wel: hier komen we!
Het klassement ziet er SUPER uit. We staan op 71,
ruim 15 plekken boven onze helden Jan Lammers en
Gijs van Lennep. We hebben de proeven gisteren dus
excellent gedaan. Vasthouden is voldoende zou je
denken. Nou, het checken van je apparatuur ook. De
batterijen van onze Schnittrechner
blijken op. Desondanks slechts drie
van de zes proeven verknald.
Bracht ons meteen terug naar een
104e positie. Moet alsnog te doen
zijn, vonden ook wij. Totdat we een
aanvaring kregen in Radicofani
met een equipe die het spelletje
klaarblijkelijk helemaal niet begrepen en zelfs dachten dat ze een
andere equipe -die naar hun zeggen achteraf nog iets kon betekenen in het klassement- wilden hel-

Mercadanti/Bastoni met hun Isetta.
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pen. Wel, bedankt! Door het
bewust blokkeren van een finishlijn
rolden wij nog eens 24 plekken
terug, terwijl we de rest van de tijd
op 0,16 en 0,22 seconden wisten
te houden... Han, ik ben trots op
je!!!
Dag drie van de Mille Miglia is een
waanzinnige. We gaan door prachtige stadjes als Lago di Vico,
Viterbo,
Radicofani
en
Buonconfento en ontmoeten in
Pienza opnieuw een mensenmenigte die je je als Nederlandse
rallyrijder gewoonweg niet kunt
voorstellen.
Kort daarop de allerlaatste proeven en -volledig tegen onze verwachtingen in- daarna
ineens nog een tweetal (overigens afgeladen) stadjes
waar een stempeltje op ons wacht. Dit weerhoudt
Han overigens geen seconde om er flink overheen te
gaan, want we willen zoveel mogelijk deelnemers
inhalen. In Maranello gingen we als 180ste van start.
In Mantova liggen we 80ste. En
eenmaal in Brescia (op een verzamelplek, niet bij de finish) staan
we om 21:30 uur als 40ste. Hulde!
Totdat blijkt dat het hele gebeuren hier opnieuw op nummer
gezet wordt en we los van de lol
geen tijdwinst uit de inhaalrace
konden halen. Om 00:30 uur
komen we zeer voldaan over de
finish. Man, man, man, wat mooi.
Als je de kans hebt: grijp ‘m! Zo
Stanga 750 Sport uit 1951 wordt
niet rijden, dan wel kijken... ■
afgevlagd.

Bernhard van Oranje/Menno de Jong
in hun State of Art Porsche.

Hoera, we hebben het gehaald!

