
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Mille Miglia 2020, of beter gezegd voor ons de Mille Famiglia 2020 is bijzonder goed 
verlopen. Na een keer door te zijn geschoven van de traditionele meimaand naar oktober 
vanwege de Covid 19. 
Als familie hebben we ons ingeschreven voor onze 4e Mille Miglia. Wat gaat dat hard, elk 
jaar van de Mille Miglia, die wij al vanaf 2017 rijden, is het weer anders. Hoe zou deze nu 
weer gaan verlopen was de vraag?! Deze keer zouden we met onze Alfa Romeo 6C 2500 
Turinga Sport Cabriolet rijden en de Lancia Astura Pourtout Coupé.  
Dezelfde Alfa waar we in 2018 ook mee zouden rijden, maar die een paar dagen voor de 
start van de Mille Miglia in Brescia met trailer en al werd gestolen, maar gelukkig na 8,5 

halve maand weer is teruggevonden in een 
boerenhoeve, door topprestaties van de 
Bresciaanse politierechercheurs. Een bijzondere 
schuurvondst dus! Inmiddels is de Alfa technisch 
weer helemaal nagelopen, evenals de Lancia om 
in elk geval de basis in orde te hebben voor de 
start. Het blijft techniek.  
 
 
Er komt veel bij kijken om deel te nemen aan de 

Mille. Inschrijven, alle documenten in orde maken, technische ondersteuning regelen, 
allerlei formaliteiten, documenten en gezondheidsdocumenten gereedmaken. Er gaat wat 
aan vooraf om te kunnen deelnemen. De support van hotels en de zaken achter de 
schermen zouden we dit jaar volledig zelf doen. Onze dochters Susanne en Evelinenemen 
deze keer geen deel aan de MM, maar zouden         samen met de twee kinderen van 



Susanne in een gehuurde camper onze twee teams  vergezellen. Zoals de “bagage” support 
en check-ins bij de hotels regelen. Geweldig! Zij hebben hun eigen Mille Miglia gereden.  
Nog even een laatste check: Auto’s gereed voor transport. Alles is geregistreerd?! Camper 
gereed? Nou, andiamo, op naar Brescia. 
 
Maandag 19 oktober is aankomst van de teams in het hotel. Heerlijk relaxed. 
Dinsdag 20 oktober aankomst bij het beursgebouw Brixia Forum. Inmiddels zijn de Alfa en de 
Lancia ook gearriveerd met het transport en kunnen we de auto’s gaan lossen. Wat geweldig 
om te zien wat er op het terrein allemaal aan prachtige auto’s wordt gelost. Eén groot 
rijdend museum!  
 
Nu de documenten in orde laten maken en de laatste formaliteiten regelen.  
Als de auto’s voorzien zijn van stickers met de startnummers kunnen we meteen door naar 
de keuring. De Lancia heeft het mooie startnummer 100 en de Alfa 116. Totaal zijn er ca. 350 
equipes, dus wij kunnen redelijk vroeg starten. Dat is het voordeel als je een prewar hebt. 
Met een jaren ‘20 auto start je zowat als eerste. Eerst komen de traditionele OM’s en daarna 
wordt er op bouwjaar gestart. Een 1957 auto start als laatste. Nu nog even rap wat kopen bij 
de Mille Miglia Merchandise stand en daarna onze mooie gelimiteerde Chopard Competitor 
horloges ophalen. 
 
Op naar de keuring en dan volgt meteen de sealing, het officiële deelnameloodje aan de 
stuurkolom. Dit ritueel gaat anders dan anders, want normaal gebeurt dat bij het overvolle 
en dynamische Piazza della Vittoria, maar nu vanwege de Covid vindt het plaats in het 
beursgebouw direct met de keuring. Helaas, een heel andere beleving dan anders. 
Alles is oké en inmiddels zijn we gereed om onder escorte van de Bresciaanse motorpolitie 
te vertrekken naar het oude centrum van Brescia, naar het Piazze della Vittoria voor een 
rondje over het Piazza.  
Onderwijl zien we ons serviceteam, de dochters met de twee kleinkinderen, Djaël en Zoë 
arriveren. Net op tijd voor de rijders in spé om achter in de Alfa Cabrio plaats te nemen en 
mee te gaan naar het Piazza. 
 

Susanne en Eveline maken rustig een aantal 
dingen in orde na een vermoeiende de rit met 
de camper. Vermoeiend, omdat de door de 
verhuurder als goed omschreven camper toch 
onderweg wel de nodige aandacht nodig had. 
Daarvoor zou je alleen al een serviceteam voor 
nodig hebben gehad.:-) 
 



Nu op naar het Piazza. Wat geweldig om weer mee te maken om onder begeleiding van de 
politie naar het centrum van Brescia te worden vergezeld.  
Jammer voor alle sponsoren die keurig hun stands op orde hadden, echter zonder dat 
iemand deze kon bezoeken, omdat op het plein niemand de auto uit mocht. Het was dus een 
defilé langs het toch wederom enthousiaste publiek, want dát is de Mille Miglia: een 
prachtige rally met interactie tussen de rijders en de bezoekers langs de weg. 
 
Nadat we het Piazza hebben verlaten zij we naar ons hotel gereden. Na een heerlijke 
nachtrust vertrekken we de volgende dag rond 11.00 uur naar het Mille Miglia Museum. 
Daar komen alle teams met hun auto’s bijeen voor een heerlijke lunch. En daarna …… op 
naar de vertreklocatie: het podium aan de Viale Venezia voor de start. 
De rit van het museum naar de start is even dynamisch als chaotisch. Veel deelnemers 
denken dat als ik maar voorop zit, dan mag ik eerder starten, maar zo werkt dat niet. 
Iedereen wordt keurig begeleidt door de Marshalls om op volgorde van het startnummer bij 
de start te kunnen verschijnen, al dan niet met veel getoeter en handbewegingen. En 
wederom een laan van bezoekers die de dynamiek met veel plezier aanschouwen. 
 

De 1e etappe is van Brescia naar Cervia Milano Marittima aan de 
oostkust. Als we uitgezwaaid worden door het enthousiaste publiek en 
familie vervolgen we onze weg naar ons 1e eindpunt. Het is belangrijk 
om de cadans te vinden in het verantwoord rijden en goed doorrijden 
om redelijk op tijd aldaar te arriveren. Onderweg is het een kakofonie 
van motorgeluiden van deelnemende auto’s en het publiek dat aan de 
kant van de wegen staat. Het roadbook heb je amper nodig, want naast 
de wegwijzers langs de weg wijst het publiek je ook de goed richting. En 

mocht je op een gegeven moment geen publiek meer zien, dan weet je dat je verkeerd bent 
gereden. 

Wat geweldig als we heelhuids en zonder 
technische problemen rond 22.00 uur 
aankomen bij de finish in Cervia Milano 
Marittima. Wat een onthaal. Dat kan toch 
alleen maar in Italië. Geweldig dat 
publiek! 
Nu snel naar het hotel. Een kleine check 
aan de auto’s en heerlijk om onze 
dochters en kleinkinderen te ontmoeten. 
Zij hebben de kofferservice en de incheck 
bij de hotels perfect geregeld. Ook zij 

hebben weer een dynamische rit achter de rug en hun eigen camper geserviced: dingen die 
aan de camper waren losgekomen weer vastgezet en ze genieten nog even van een drankje 
bij de camper. Het is tenslotte heerlijk weer! 



 
Na een heerlijke doch korte nachtrust vertrekken we de volgende dag in alle vroegte voor de 
2e etappe naar Rome. Je rijdt door een prachtige omgeving en komt op plaatsen waar je 
normaal niet mag komen met de auto of zelfs niet opengesteld is voor publiek. Fantastisch, 
wat een voorrecht.   
Onderweg nog een keer tanken. Je hebt gewoon geen tijd om moe te zijn, want je moet 
goed opletten en je wilt ook van het prachtige Italiaanse landschap met dorpjes genieten!  
 
Inmiddels hebben we er al heel wat uren op zitten en na een rit van 14 uur is het al aardig 
donker geworden. Extra opletten dus. Maar het publiek blijven we gelukkig nog steeds aan 
de kant van de weg zien, dus we zitten nog steeds op de juiste koers.  Het 1e bord van Rome 
komen we al tegen, maar het wordt doorzetten, want we zijn er nog niet. Na de nodige 
kilometers naderen we toch het park in Rome waar we moeten verzamelen om naar de 

finish te worden begeleidt. Heel bijzonder om mee 
te maken hoe chaotisch dat weer verloopt. Bij de 
finish worden we al opgewacht door ons 
serviceteam. Djaël en Zoë met een de 
Nederlandse vlag als mondkapje, worden in rap 
tempo in de cabrio getild om mee over de finish te 
gaan. Zeer ongebruikelijk natuurlijk, maar de 
Italianen houden ook erg veel van kinderen, dus 

deze actie werd zeker gewaardeerd! Een prachtig moment voor ons allen als herinnering. Na 
de finish wordt het goed opletten en goed aansluiten om vervolgens onder 
politiebegeleiding naar onze hotels te worden gebracht. 
Bij het hotel is het meestal drama met inchecken. Zelfs de goede geschreven namen met 
punten en komma’s worden toch nog verkeerd geïnterpreteerd. Dat kost naast ergernis ook 
heel veel tijd. Allemaal zaken waar wij als rijders van verschoond blijven, maar de dames 
heel veel tijd mee kwijt zijn. Als wij aankomen is het voor ons weer perfect geregeld. 
Nog snel wat eten en drinken, douchen en slapen.  
 
De volgende dag na een korte nachtrust weer fris en fruitig rond 7.00 uur aan de start voor 
de reis naar Parma. Eerst een flink stuk snelweg verorberen en dan komen we bij het Lago di 
Vico voor de lange regularity-rit. Hier zijn de Italianen expert in. Op de 100ste seconden de 
rit goed afleggen, nou dat is aan ons niet goed besteed.  Vervolgens komen we langs de 
prachtige plaatsen Viterbo, Radicofani in Siena om pauze te hebben. De aankomst in Sienna 
bij dat geweldig mooie “theaterplein” is fantastisch om me te maken. In de smalle straatjes 
weer volop publiek langs de kant.   
Na de pauze vertrekken we richting Lucca met Parma als eindbestemming voor deze etappe 
op het Parco Ducale. 



Ook de ontvangst in Lucca is hartverwarmend en overweldigend, ondanks de covid 
beperkingen. We maken hier een mooie ronde op de stadswallen met ook hier weer veel 
enthousiast publiek. 
Daarna door naar Parma. Hier komen we in het 
donker aan onder luid applaus van het publiek, 
die interactie verveel absoluut niet. Dan in en 
bij het hotel weer hetzelfde ritueel als de 
avonden ervoor: auto’s checken, eten, drinken, 
opfrissen en slapen. 
De volgende ochtend alweer vroeg starten in 
het Parco voor de laatste etappe naar Brescia. 
Tot nu toe hebben de Lancia en de Alfa zich 
heel goed gehouden, het serviceteam en de bestuurders gelukkig ook. 
 
De laatste etappen gaat via Lodi, Bergamo en Chiari naar Brescia, wat wederom een 
prachtige rit is. Met herhaling van zetten met het enthousiaste publiek naderen we Brescia. 
Nog even en we bereiken de finishplek: het Iveco parkeerterrein tegenover de fabriek, wat 
ooit OM-fabriek was.  
 

We hebben het gehaald. Nu nog wachten 
op het vertrek naar het podium voor de 
officiële finish aan de Viale Venezia. We 
gaan vlak achter elkaar met de Lancia en de 
Alfa de finish over.  
Djaël en Zoë worden vlak voor de finish nog 
even in onze cabrio gehesen om samen met 
ons over het podium te rijden. Ook zij 
krijgen als beloning een prachtige Mille 
Miglia medaille. Prachtig toch?  

 



 
 
 
De adrenaline werkt nog flink na, 
maar nu valt er een hele rust. Het is 
weer gelukt. We rijden als team 
naar een park in de buurt en onze 
famiglia vergezeld ons spoedig. We 
nemen een toast, we maken nog 
wat foto’s en andere 
belangstellende voorbijgangers 
delen mee in de vreugde. 
Het zit er weer op, de klassiekers 

gaan weer op transport naar Nederland. Wij vertrekken 
naar ons hotel om ’s avonds met elkaar in het restaurant 
de Mille Miglia af te sluiten en we laten alle etappes nog 
eens voorbij komen. Wat een evenement is de Mille toch. 
 
 
 
 

Maandag weer richting Nederland, af en toe nog wat support verlenen aan ons eigen 
serviceteam met de camper. Rond middernacht zijn we weer thuis aangekomen en is er 
weer een einde gekomen aan de prachtige Mille Miglia 2020. Ook deze Mille Miglia is er 
weer een om niet te vergeten. 
 
Op het moment van schrijven, staan de Alfa 6C2500 Cabrio en nu ook de 6C 2500 Berlinetta 
gereed voor de Mille Miglia van 2021. Wat dit extra bijzonder maakt, is dat het is voor het 
eerst sinds de 2e WO is dat ze samen naar Italië terugkeren, om aan dit evenement te gaan 
deelnemen. 
 
Een hartelijke groet, 
 
Familie Branderhorst 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


