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Een avond vol verrassingen
Tijdens de TopMobiel Preview Night op donderdag 12 januari 
zijn oldtimers van roemruchte merken als Bugatti, Alfa Romeo, 
Porsche, Ferrari en Mercedes te bewonderen. Te midden van 
deze rijke automobielgeschiedenis nemen de gasten plaats aan 
tafel om te genieten van de heerlijke gerechten van sterrenchef 
Hans van Wolde van restaurant Beluga, de absolute top als het 
gaat om kwaliteit en creativiteit op culinair gebied. Samen met 
Maison van den Boer, specialist in gastronomisch entertainment 
en gastvrijheid, gaat hij de uitdaging aan om de culinaire 
verwachtingen van de gasten te overtreffen.

Monique Collignon zorgt er met Fashion Moods voor dat ook 
de dames een buitengewone avond beleven. De Amsterdamse 
modeontwerpster, die internationale faam kent, tovert met haar 
beeldschone creaties iedere vrouw om tot het middelpunt van 
de avond. Dit gebeurt in het lifestyle-paviljoen dat Top Shops 
Holland presenteert op de beurs. De TopMobiel Preview 
Night wordt geleid door ceremoniemeester Phil Bastiaans. 
De in Maastricht geboren coureur draait al 20 jaar mee in de 
racewereld en heeft al tal van successen weten te behalen. 
Kortom, alle ingrediënten voor een onvergetelijke avond zijn 
aanwezig.

Porsche & Mille Miglia
Het thema van deze editie van InterClassics & TopMobiel is 
Porsche en Mille Miglia. Porsche heeft een imposante historie 
die niet zomaar in een notendop kan worden samengevat, 
omdat het om veel meer gaat dan alleen de mijlpalen, de 
verschillende modellen en de maatschappelijke betekenis van 
dit mythische merk. In samenwerking met Porsche Nederland 
wordt de geschiedenis van het merk op uitzonderlijke wijze 
gepresenteerd op TopMobiel 2012. 

De Mille Miglia wordt ook wel ‘la corsa più bella del mondo’ 
oftewel ‘de mooiste race ter wereld’ genoemd. De race 
vond voor het eerst plaats in 1927 en kent een afstand van 
1000 Romeinse mijlen, van Brescia naar Rome en terug. Na 
een ongeluk in 1957 werd de Mille Miglia afgeschaft. Sinds 
1982 wordt de race weer gereden, maar in een andere vorm. 
Het is een regelmatigheidsrally geworden voor auto’s uit de 
tijdsperiode van 1927 tot en met 1957. Op de beurs vindt u een 
mooie verzameling van auto’s die het predikaat �Mille Miglia-
auto� mogen voeren. 

Mogelijkheid tot deelname
Wilt u samen met uw relaties dit unieke evenement bijwonen? 
Neem dan contact op met het projectteam van InterClassics & 
TopMobiel 2012. De kostprijs per deelnemer bedraagt 200 euro. 
Tevens is er de mogelijkheid om een partnership aan te gaan. U 
betaalt dan 1.850 euro voor tien deelnemers. Bovendien wordt 
uw naam opgenomen in de beurscatalogus. Andere vormen van 
partnership zijn bespreekbaar.
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Van 13 tot en met 15 januari vindt wederom 

InterClassics en TopMobiel 2012 plaats, het grootste 

oldtimer evenement van de Benelux. Dit jaar is er in 

het bijzonder aandacht voor Porsche en Mille Miglia. 

Aan de vooravond van deze beurs vindt een exclusieve 

TopMobiel Preview Night plaats. Dit betekent een 

unieke kans om als eerste de beursvloer te betreden, 

voor een fantastische avond in een bijzondere setting 

die meer te bieden heeft dan automobielen alleen.

Genieten van unieke oldtimers 

en culinaire hoogstandjes
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