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Jubilæumstur til
Spettacolo Sportivo
Tekst & Foto: Dennis Effert Jonassen

F

oråret 2012 må siges at have
været rigtig travlt med både en
tur til Techno Classica Essen,
til SpaItalia, til Spettacolo
Sportivo i Holland samt tur til Mille Miglia, men hvad gør man ikke for at komme
ud at kigge på nogle smukke biler i Europa,
hvor der virkelig er meget at se på? Og er
man til Alfa Romeo, ja, så er der ingen vej
uden om Holland, som er et sandt mekka,
og som er mit personlige favorittræf.
Vi satte snuden mod Holland eller

nærmere betegnet Assen, fredag den 4. maj,
hvor det årlige Spettacolo Sportivo skulle
finde sted i weekenden. Efter lidt omkørsel
på grund af kø ved Hamborg gik det ganske
glat dernedad.
Det er efterhånden nogle år siden, at det
sidst er blevet afholdt i Assen, da det ellers
har været henlagt til Zandvoort, hvor vi
sidst var i 2010. I Assen afholdes det på TT
Circuit, som er mest kendt for motorcykelrace, men også fungerer fint som almindelig racerbane. Spettacolo Sportivo plejer

at blive afholdt sidst i august eller først i
september, men i år var det altså rykket til
maj måned. Når jeg kigger på billederen
fra 2008, hvor det også var i Assen, må jeg
konkludere, at der var færre biler i år, omend der var nok. Så spændende at se, hvor
og hvornår det bliver i 2013. Ét er sikkert.
Jeg skal afsted igen.
Igen i år havde vi booket hytte via Bodo
Fast fra den tyske Alfaclub. Det er hyggeligt
at bo sammen med tyskerne i den store
feriepark Witterzomer, som så summer af

GTV6’ere, den forreste med
klassisk Zender-kit
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Så er der racerbiler på
banen, ren fornøjelse

med og tilbød, at vi kunne køre i Alfasud,
ja, så siger man jo ikke nej. Det er jo lidt
sjovere at komme i noget, som der er knapt
så mange af. Dermed var der også adgang til
at køre med på bane, og TT er en rigtig fed

▲

Alfa’er, ligesom der er fælles spisning morgen og aften, hvor det godt kan blive noget
sent, før den sidste Alfa-snak har lagt sig.
Transporten skulle egentlig foregå i min
egen GT’er, men da redaktøren gerne ville

Masser af Alfetta GTV
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Il monstro, en bil hvor designet altid diskuteres

Søndag var der også Giulia paradekørsel på
banen, et rigtig flot syn at se så mange køre
rundt på banen, måske den eneste gang
man ser så mange Giulia’er samlet ét sted,
når man ikke deltog i den officielle fejring
på Balocco den 23.-24. juni, hvor jeg formoder, der har været flere.
Om søndagen var der også et ret festligt

indslag, hvor en række tidligere italienske
politibiler fra The Club Lampeggiante
Blu i Italien lavede opvisning på banen
med at indfange en skurk, der var stukket
af i en Giulia. Det var både med gevær,
håndjern og vejspærring, så der blev kørt i
alle retninger på banens langside. Herefter
kørte de opvisningsrunder med børn, med

▲

bane for en Sud, hvor man virkelig mærker
de gode køreegenskaber, særligt når der ikke
spares på bilen. Peter deltog også i en lille
konkurrence, hvor der blev kørt slalom gennem en række kegler på tid, og det udløste
en fin pokal for 1. pladsen, som altså gik til
Sud’en.
Det store tema i år var selvfølgelig de
runde jubilæer, som blev fejret med maner.
Begge dage var der champagne på Alfasudparkeringen, hvor der blev skålet for de 40
år, og der blev taget billeder til den store
guldmedalje af bilerne, som var rigtig godt
repræsenteret i år. Søndag var der også fotografering af boxerbiler i italienske farver,
hvor Peter’s deltog, da den jo passer ind
med den flotte grønne farve.
Ligeledes var der en særlig parkering for
Giulia-modellerne, hvor nogle særlige biler
var udvalgt til at holde, såsom nogle af de
allerførste modeller, samt st.car. Nu er der
altid rigtig mange Giulia’er i Holland, og
det var ingen undtagelse i år. Det er imponerende, at der er så mange af dem dernede.

ad libitum.
Shopping muligheder på modeler
kigg
er
Pet
Dennis og
biler

Hytterne i Witterzomer var ideel
til overnatning og ikke langt fra le
banen

Giulia parade, et
sjældent syn

Politi-op
visning sø
ndag
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De tunge køretøjer fra Alfa Romeo,
campingbussen og autotransporteren var i super flot stand

smukt syn.
GT på rad og række, dem
Der var rigtig mange af
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Alfetta, efterhånden en sjældenh
Her en 2000. Alfetta har jo lige-ed.
som Alfasud 40 års jubiliæum
i år

Alfa Romeo’s første serieproducerede
bil, 1900 Berlina
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fuld udrykning osv. I Holland er der også
et andet tiltag for børn, nemlig deres Kids
Club, hvor man kan lade dem underholde,
mens man selv kigger på biler.
Som tidligere nævnt var der nok at se på.
De fleste af bilerne er selvfølgelig de almindelige hverdagsbiler, 145/146, 147, 156,
GT, 159, 166, Giulietta, MiTo. m.fl., men

der er også rigtig mange mere sjældne og
mere spændende modeller såsom 8C, hvor
der var 5-6 stykker i løbet af weekenden. En
af dem var i den særlige Avio Blue metallic,
som der kun er produceret ganske få stk. af.
Som det også kan ses på billederne, er det
en farve, som også klæder den smukke bil
rigtig godt.

En anden specialitet var et lille udvalg af
Alfa Romeo’s modeller i den tunge klasse,
varebilerne A12 og F12, både som kranbil,
autotransporter, ladvogn, varevogn og campingbus. Et par af dem var i rigtig fin stand,
særligt autotransporteren var som ny, samt
den meget flotte varevogn, som den tyske
klub bruger som shopbil. Lidt sjovt, at et

Fed 155 Q4 i flot stand
Et kig ind i et af racerteamene
Så er der udskænkning i
Giulia-baren
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sportsligt mærke som Alfa Romeo også har
lavet den slags biler. Blandt andet autotransporteren tog en runde på banen, nok ikke
lige det, den er bygget til.
Men der var også biler som 6C 2500,
1900 SSZ, 1900 Ghia, TZ1, Giulia GTC,
1900 Berlina, Giulietta Sprint/Spider, Montreal, SZ og RZ. Selv Alfa 90 var der 4-5
stk. af, en del 33, 75, GTV, Spider, m.fl.
Som sagt er det aldrig kedeligt. Masser
at se på, både i ryttergården og på banen,
hvor der jo begge dage køres i forskellige
klasser, så en klassisk Spider kan luftes på
banen, men også de ægte racerbiler af både
nyere og ældre dato. De er gode til at have
nogle klasser delt på modeller/registre, f.eks.
transaksel m.fl. Vi deltog i banekørsel både
lørdag og søndag i henholdsvis Gruppe
Europa og i Boxer Register-kørsel. Når man
køber adgang, er man på banen en halv
time af gangen.
Ud over at kigge på biler og race, er der
også en masse at kigge på i pitgaragerne, så
som reservedele, tilbehør, bøger, modelbiler,
mm. Så der er også mulighed for at brænde
lidt penge af dernede, hvis man har lyst.
Når man sådan går ude en hel dag, kan
det jo være tiltrængt med lidt til ganen af

Redaktøren i keglerace, som han vandt. Fin reklame for 40 års jubilaren

både den ene og anden slags, så derfor har
hollænderne selvfølgelig sørget for, at en af
garagerne er omdannet til en clubcafe.
Alt i alt en super weekend i det holland-

ske. Man må sige, at de forstår at stable
sådan et stort træf på benene, hvor der mere
eller mindre er tænkt på alt. Har du ikke
været der endnu, så prøv det.

Alfa 8C i en særlig lyseblå farve, Avio Blue

Alfasud'ens 40 års jubilæum blev fejret
Udsigt udover en del af området

Flot åben 6C 2500
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