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Dit jaar zal de mythische zweem van automerk Porsche een the-
matische verbinding aangaan met de meest tot de verbeelding 
sprekende race ter wereld: de Mille Miglia. Maar buiten de kop-
peling tussen een van ’s wereld meest tot de verbeelding spre-
kende automerken en een race die in historisch opzicht een niet 
te overtreffen reputatie geniet, valt er ook op culinair gebied iets 
spectaculairs te ervaren. Op de openingsavond zal chef Hans 
van Wolde van restaurant Beluga in Maastricht, **)  in samen-
werking met Maison van den Boer de gasten op TopMobiel Pre-
view Night gastronomisch verwennen.

InterClassics & TopMobiel geeft plankgas als het gaat om ex-
clusiviteit, beleving en het koppelen van een luxe automerk dat 
allang geen introductie meer behoeft en een race die autolief-
hebbers uit de hele wereld laat watertanden.

Bijzondere auto’s verdienen een bijzondere omgeving, luidt het 
credo van TopMobiel & InterClassics. Bij TopMobiel valt de fi-
nefleur van de klassieke auto-industrie te aanschouwen in een 
visueel aansprekend decor met sferische lichtelementen, in het 
oog springende stands en een aankleding waarbij ook aandacht 
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wordt besteed aan luxe producten als kleding, sierraden en ex-
quise wijnen. 
De zintuigen worden geprikkeld. Nergens gaat de handrem erop, 
zo verzekert ook productmanager Erik Panis van InterClassics & 
TopMobiel. „We sturen hier hard op de kwalitatieve uitstraling 
van ons evenement. Die fraaie aankleding is wezenlijk voor het 
gevoel van zowel bezoekers als handelaren. Dit jaren pakken we 
weer groots en meeslepend uit met twee thema’s die zeker tot de 
verbeelding zullen spreken van auto-afficionado’s, maar ook van 
hen die houden van het goede leven. We tonen de roemrijke ge-
schiedenis van Porsche en introduceren tevens de gloednieuwe 
911. Uiteraard werken we samen met Pon Porsche Import. Ver-
der hebben we een oogstrelend Mille Miglia-paviljoen ingericht 
waarin ook die historie inzichtelijk wordt gemaakt.” 
Porsche heeft tussen 1952 en 1957 succesvol meegereden aan 
deze Italiaanse race der racen. De befaamde 550 Spyder, het 
type waarin ‘the Rebel without a cause’ James Dean de dood 
vond, heeft vaker furore gemaakt in Italië en zal tevens te be-
wonderen zijn. 
De Mille Miglia ging in 1927 van start tussen Brescia en Rome. 
In 1957 kwam er een tragisch eind aan deze race die te boek 
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Dat InterClassics & TopMobiel een topper is, hebben de voorbije edities overduidelijk aangetoond. De repu-
tatie als oldtimerevenement in het exclusieve segment is dan ook niet meer stuk te krijgen. Het succes van de 
editie 2011 zal, zo gaf de evaluatie van vorig jaar weer, ook voor het komende evenement worden overtroffen 
door talrijke bezoekers en navenante verkopen. Uit heel Europa komen autoliefhebbers toegestroomd om 
te kopen, kijken en vooral te genieten van prachtige bolides in een state of the art-decor waarin het gulle goede 
leven beleefd kan worden.  TEkST: Ludo Diels  FOTOGRAFIE: InterClassics & TopMobiel
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stond als de mooiste race ter wereld. Bij een ongeval vonden 
twaalf mensen de dood. Pas in 1982 werd de Mille Miglia weer 
als regelmatigheidsrally gereden met auto’s uit de memorabele 
glorietijd van de race.
Erik Panis: „Vorig jaar hadden we maar liefst bijna 20.000 be-
zoekers op drie dagen tijd. We zijn inmiddels uitgegroeid tot 
hèt oldtimerevenement van de Benelux. Er zijn weer nieuwe 
stands met andere thema’s te zien, maar daarnaast zijn ook oud 
gedienden buitengewoon welkom. Zo zal Buggatist Jean Prick 
met een fenomenale verzameling Bugatti’s weer acte de pré-
sence geven.” 
Ook op modegebied valt er veel te verwachten. In maar 
liefst drie fashion-momenten per dag zal Fashion Moods van  
Monique Collignon een modieus tintje geven aan een niet te 
missen oldtimerbeurs.  

Meer informatie:  
www.ic-tm.com
Openingsuren: vrijdag 13 januari van 11.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 14 en zondag 15 januari van 10.00 tot 18.00 uur
Entree: € 17,50 


