
Een Bentley ‘Flying Star’ had Touring Superleggera al. 
Nu is daar een Alfa ‘Disco Volante’ bij gekomen.

TeksT Bart Lenaerts  FoTograFie Lies De MoL

Vliegend
beeldhouwwerk
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EiNig plAATSEN wAAr 
hArDEr BlijkT hoE oN-

pEilBAAr DiEp DE iTAli-
AANSE criSiS iS, DAN rho, 

pero, Arese en andere dorpjes 
in het noordwesten van Milaan. 

De wegen zijn kapot, de straat-
kant lijkt een vuilnisstort en de 

fabrieken zijn nog verlatener dan 
Fukushima. het enige teken van 

leven komt van verlepte dames van 
plezier, die hun groezeligste diensten 

verkopen: altijd een indicator van diepe recessie. in Arese 
is het helemaal om te janken. Acht jaar geleden rolden hier 
nog Alfa’s van de band. Vandaag ligt alles in puin. onder 
meer daarom vierde Alfa het eeuwfeest in 2011 in mineur. 
gelukkig dat hondstrouwe Alfa-aficionados nog een party 
bij elkaar boksten, want de fabriek deed amper iets en de 
overheid nog minder. Behalve één tastbaar aandenken. Een 
bronzen standbeeld op de parking van het nabijgelegen 
beursgebouw, ter ere van hét ultieme icoon van het legenda-
rische automerk: de Disco Volante uit 1952.  het staat er zo 
godsverloren bij, je wéét dat het nooit meer goed komt. 

Tot plots een vlammend rode diva op hoge poten door 
deze treurnis heen banjert, als een gracieuze prinses die 
voor het goede doel door noodleidend Afrika trekt. het voelt 
bijna onkies, zo enorm contrasteert haar afgetrainde lijf met 
het verval dat hier razendsnel rond kankert. Ze schreeuwt 
onbeschaamd uit haar acht mechanische longen, met de 
onschuld van een levensgretige baby die nog geen oog heeft 
voor haar omgeving en de ellende die daar overheerst. Dit 
koningskind beweegt over het asfalt zoals een queen of 
disco over de dansvloer. het lijkt wel een vliegende schotel 
uit een ander sterrenstelsel. Niettemin is het gewoon een 
kind van deze streek. haar bedje stond in Terrazzano di 
rho, een slaapdorpje dat geklemd zit tussen drie snelwe-
gen. in een ietwat morsige fabriekshal zetelt daar ‘Touring 

Superleggera’, het enige autobedrijf uit de regio dat nog 
wel goede zaken doet, nadat gepassioneerde ondernemers 
uit de lage landen het in 2008 na ruim 40 jaar weer uit de 
mottenballen haalden. Een naam, veel meer kochten ze 
overigens niet. Maar wat voor eentje. Vóór 1960 had Touring 
BMw geholpen om de Mille Miglia te winnen, had het voor 
Aston Martin de juiste bedrijfsauto voor james Bond én een 
gezicht voor de eeuwigheid ontworpen. En voor Alfa romeo 
tientallen iconen gecreëerd. omdat autoconstructeurs hier 
nog weinig te zoeken hebben en autosport al te gespeciali-
seerd is, bouwt Touring vandaag vooral ‘one-offs’, voor men-
sen die alles reeds hebben. Amper vijf personen staan er op 
de payroll, incluis designers, general manager en verkoop-
afdeling. Voor het betere handwerk steunt men gretig op de 
vaklieden van carrozzeria granturismo, het hoogstaande 
restauratiebedrijf dat onder hetzelfde dak huist. Toch is er 
één ding nog precies hetzelfde: er is weer een Disco Volante!

Die nieuweling is het geesteskind van louis De Fabribec-
kers, Tourings ontwapend sympathieke designdirecteur 
die eerder onder meer de Maserati Bellagio, de Berlinetta 
A8cgS en genoemde Bentley Flying Star tekende voor 
rijkelui die een unieke auto wilden. De Disco Volante 
schoot echter op een heel andere manier kuit: “Dit is een 
echt piratenproject. Zo eentje van na de kantooruren, als 
iedereen al lang naar huis is. heerlijk, zo’n moment. jij, je 
kleine lampje, je blad papier en je ideeën. we zijn nu vijf jaar 
bezig. onze leertijd is voorbij. Nu moeten we bewijzen dat 
we onze enorm rijke erfenis waard zijn. Zo stootte ik op de 
Disco Volante uit 1952: Een unieke auto die nooit was be-
doeld voor serieproductie. ik wist meteen dat we zo’n icoon 
opnieuw konden ontwerpen, voor een aanvaardbare prijs 
bovendien.” Een geschikt platform was sneller gevonden 
dan een bakvis rond justin Bieber. De Alfa 8c competizione 
is lekker exclusief, niet al te duur en zit ruim in de pk’s. Met-
een kwam er een concept car, die in 2012 in genève werd 
onthuld. hoewel de auto veel aandacht en complimentjes 
ving, lieten klanten zich niet bij de kraag vatten. Niettemin 

‘Ze schreeuwt 
onbeschaamd uit haar acht 

mechanische longen, met de 
onschuld van een levensgretige baby’

De Disco Volante werd opgezet als 
‘piratenproject’, een auto die alom 
complimenten krijgt en een goede 
aerodynamica koppelt aan veel prak-
tische gebruiksmogelijkheden.
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sleutelde men vol vertrouwen verder om precies een jaar 
later de productieauto te presenteren. Ditmaal werd er wel 
een handtekening onder een bestelbon gezet.   

Een adembenemende schoonheid is het, gek genoeg zelfs 
mooier dan de concept car. “hoewel we zo dicht mogelijk 
bij het concept bleven, is er uitgezonderd de voorruit geen 
halve vierkante centimeter identiek. De echte zit wat dikker 
in het vlees, onder meer omdat we de hard points van de 8c 
moesten respecteren. Anders krijg je zo’n auto nooit op de 
weg. omdat de motorkap iets hoger ligt om ruimte te geven 
aan de V8, moesten we de voorvleugels wel verhogen. Zoiets 
loopt dan door in het hele silhouet.” het was daarbij niet 
simpel om een moderne auto neer te zetten, die niettemin 
diep in het verleden wortelt: “gelukkig zijn we in italië, waar 
iedereen voortdurend spectaculaire dingen neerzet - een 
echte ‘opera d’arte’ – om nadien alles bruut overboord te 
kieperen. Bij Touring mag ik telkens van nul af aan opnieuw 
beginnen, uiteraard met respect voor onze erfenis. het 
uitgangspunt voor onze Disco Volante was eenvoudig: een 

adembenemend aerodynamische sportwagen. Net zoals de 
briefing zestig jaar geleden. Die geest probeerden we te pak-
ken, ook al ziet mijn auto er totaal anders uit.”

Zelfs het meest typische element van die authentieke 
Disco Volante sneuvelde: de rond de auto wervelende lijn 
die hem tot vliegende schotel kroonde. “Destijds kon dat 
dankzij de uiterst smalle spoorbreedtes voor- en achteraan. 
De Alfa 8c is echter veel groter. Als we die lijn hadden vast-
gehouden, zou de auto onhandelbaar breed op de heupen 
zijn geweest.” Dus kreeg hij voorvleugels die subtiel naar 
binnen draaien, om aan het eind van de deur uit te lopen 
op achtervleugels die opnieuw wulps uitwaaieren.  ook qua 
proporties moest de designer heilige huisjes slopen: “De 
verhoudingen van de eerste Disco Volante zijn haast barok. 
hij komt er alleen maar mee weg, omdat hij zo klein en smal 
is. Daarom kan je die proporties niet botweg naar 2013 ver-
talen. Dat zou belachelijk ogen.” Sowieso wilde De Fabribec-
kers ver weg blijven van retrodesign: ‘omdat hij helemaal 
anders is dan de anderen, is hij ook echt tijdloos. ik denk 
niet dat men over twintig jaar zomaar zijn leeftijd zal kun-

nen inschatten. hoogstens zullen de 8c-wielen en de Ferrari 
599-koplampen verraden dat zijn wieg in 2012 stond.’  

pas als dit unidentified flying object beweegt, blijkt hoe 
uitzonderlijk fraai hij is. Vooral vanuit een andere auto 
bekeken, valt het lijnenspel prachtig in de plooi. hij is echter 
veel harmonieuzer dan de originele Disco, die niet altijd 
even goed op het netvlies valt. “Soms is die fabelachtig knap, 
terwijl hij vanuit andere perspectieven erg ongebruikelijke 
volumes laat zien. Net zoals onze nieuwe, trouwens”, geeft 
De Fabribeckers toe. Schoonheid was uiterst belangrijk, 
al was dat niet het enige: “Een one-off moet vooral onge-
bruikelijk zijn. Anders heeft het geen zin. Dat is niet altijd 
eenvoudig. Een klant die perfect wist wat hij wilde en over 
iedere lijn een uitgesproken idee had, moest ik voorzichtig 

terugfluiten. in je hoofd lijkt het altijd mooier dan in werke-
lijkheid. Daarom moet ik verrassen met iets totaal anders. 
Niet iedereen begrijpt dat. Al heb ik me gerealiseerd dat men 
in deze piepkleine niche sterk vasthoudt aan een duidelijke 
link met het verleden. De Ferrari p4/5, de new Stratos, Eric 
claptons Ferrari, de gouden Ferrari en onze Disco Volante 
blikken allemaal terug naar oude iconen.” 

Dat voor deze klus een Alfa 8c op het offerblok moest, 
woog zwaar voor De Fabribeckers: “Een meesterwerk, beetje 
retro en toch tijdloos. het was lastig om hem te vergeten, 
aangezien ik op dezelfde basis een Alfa moest bedenken die 
eveneens met het verleden flirt. Dus probeerde ik het gevoel 
achter die auto te vatten. De 8c is erg massief en gespierd, 
bijna zoals een stier. Daarnaast moest onze auto meer op 
een paard lijken: lager, langer, fijner. Niet dat hij echt lager 
is. Dat lijkt slechts zo, omdat voor- en achterflanken minder 
omhoog priemen. het glazen dak helpt eveneens om alles 
visueel omlaag te brengen.” Dat De Fabribeckers een dui-
delijk thema moest respecteren, maakte het niet moeilijker 
of gemakkelijker. Met als uitgangspunt de originele Disco 
Volante, die erg bijzonder maar niet noodzakelijk ook 
echt mooi was, creëerde hij een silhouet dat wél overal in 
de smaak valt. Dat moest wel, want ditmaal dient de auto 
een heel ander doel. ooit ontworpen als aerodynamisch 
experiment in de hoop de concurrentie het snot uit de ogen 
te racen, wat overigens faliekant mislukte omdat hij op 
hoge snelheid erg onrustig werd, zit de toegevoegde waarde 
van de nieuwe Disco Volante uitsluitend in de esthetiek. 
Niemand koopt hem nog om te racen. Dit is slechts ‘a work 
of art’, om het kennersoog van één individu te plezieren. 

Louis De 
Fabribec-
kers is Tou-
rings design 
director en 
bracht de 
spirit van 
de Disco 
Volante 
uit 1952 
over op een 
hedendaag-
se Alfa 8C 
Competizi-
one.

De lijnen van De 
Fabribeckers’ Disco 
Volante zijn oogstre-
lend, de gestrekte 
coupélijn gaat over 
in breed uitgebouwde 
achterspatborden en 
de neus is laag en 
typisch-Alfa.

‘ pas als dit unidentified flying object beweegt, 
blijkt hoe uitzonderlijk fraai hij is’

villa d’este
De Disco Volante van Touring 
Superleggera werd onlangs 
op het Concours d’Elégance 
in Ville d’Este gekozen tot de 
fraaiste auto van het evene-
ment, een eer die vorig jaar de 
Alfa 4C ten deel viel. De con-
ceptversie debuteerde in 2012 
op de Salon van Genève, waar 
in maart van dit jaar ook deze 
productieuitvoering voor het 
eerst werd getoond. Die auto 
is al verkocht, maar de prijs is 
onbekend. Touring wil er ‘een 
handvol‘ van gaan maken.
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hoewel Touring geen echt ‘familiegezicht’ heeft, vindt 
men dat deze Disco toch mooi in de familie past: “in tegen-
stelling tot onze concurrenten houdt Touring al sinds 1926 
een bepaalde filosofie aan die lastig valt uit te leggen, maar 
er wel altijd is. Als je goed genoeg kijkt tenminste”, vertelt 
De Fabribeckers, voordat hij een onverwachte filmvergelij-
king uit zijn mouw schudt: “Films van Quinten Tarentino 
zijn uiterst herkenbaar omdat ze altijd steunen op dezelfde 
gimmicks en beeldtechnieken. het werk van clint Eastwood 
daarentegen is altijd anders, al is het wel allemaal prachtig 
gefilmd, met een fantastisch verhaal en veel emotie. precies 
daarom snap je dat het wél een film van hem moet zijn. Tou-
ring is zoals Eastwood. Niet ieder project moet onze hand-
tekening dragen. wij vertrekken van een wit blad papier, al 
respecteren we onze merkwaarden: elegantie, een tijdloos 
design en perfecte proporties met een vleugje extravagantie. 
Dat is ons dna.”  

hoe het rijdt? precies zoals iedere andere 8c, met even-
veel gevoel voor drama en dezelfde passionele soundtrack. 
Touring liet de onderliggende technologie immers vol-
ledig ongewijzigd. Slechts de uitlaat werd iets verlengd om 
mooi onder de langere staart te passen, terwijl hij net als 
zijn grootvader achteraan een breder spoor heeft, dankzij 
spacers van 20 millimeter op iedere wielnaaf. Dat heeft 
geen invloed op het weggedrag, maar wel op hoe hij oogt. 
hij zou iets zwaarder op de lendenen zijn, aangezien het 
koolstofvezel van de 8c werd vervangen door handgeklopt 
aluminium. De verschillen zijn echter te miniem om op de 
openbare weg boven water te toveren. het interieur bleef 
eveneens dicht bij dat van de donorauto. over de stoelen 
en de deurpanelen zit nieuw leder, dat is geïnspireerd op 
de SF-film ‘2001, A Space odyssey’. Dat kan een auto met 
zo’n naam wel hebben, zo’n futuristische inslag. om het al-
lemaal wat stouter aan te kleden werd het aluminium rond 
de ventilatiemonden vurig rood gelakt, terwijl er ook een 
nieuwe middenconsole met ipod-aansluiting werd ontwor-
pen. omdat veel zicht naar achteren er niet is, kreeg de auto 
een nieuwe audio-installatie met ingebouwde achteruitrij-

camera. wel baadt het interieur in veel meer licht dankzij 
het glazen dak, al moet de airco overuren draaien als het 
zonnetje op je bolletje schijnt. Terwijl een 8c niks meer dan 
een belachelijk aktetasje slikt, herbergt de Disco Volante 
makkelijk de weekendbagage van twee gefortuneerde lie-
den. waarmee dit de eerste speciale coupé uit de geschie-
denis is, die praktischer is dan zijn donorauto. En beter 
afgewerkt. het aluminium staat zo strak als een topmodel 
en de koetswerkpanelen sluiten dichter op elkaar aan dan 
Noord-koreaanse soldaten. “we leerden op dat vlak enorm 
veel toen we voor de Flying Star samenwerkten met Bentley. 
Eerst dachten we dat ze slechts lastig deden om lastig te 
doen. Daarna begrepen we dat zij enorm veel ervaring heb-
ben met klanten die in deze prijsklasse winkelen. hoe mooi 
iets ook is, voor hen moet de kwaliteit oneindig hoog zijn. 
hoe hoog? we zoeken nu een ander slot voor de motorkap. 
Nu klinkt dat te ‘metalig’ en goedkoop, naar onze smaak. Zo 
hoog ligt de lat”, illustreert De Fabribeckers.  

De geschiedenis van de Disco Volante in acht genomen, 
werd het idee van een barchetta uiteraard overwogen: “Eer-
lijk gezegd is die zelfs nog cooler. we praten met potentiële 
klanten of we hem eventueel kunnen bouwen, al focussen 
we ons op de coupé. Daarvan willen we er de komende twee 
jaar een handjevol vermarkten.” hoeveel zo’n privéfeestje 
precies kost, houdt Touring onder de pet. Al blijft het wel 
fundamenteel onder een miljoen. Dat is best scherp in ver-
gelijking met andere one-offs. “omdat de klant bij ons niet 
meebetaalt aan een chique showroom, of aan een produc-
tielijn die eigenlijk verlies draait. Bedrijven zoals pininfari-
na hebben een structuur die veel geld kost. Touring niet. het 
geld van onze klant wordt rechtstreeks in zijn auto geïnves-
teerd, voor de prijs van de dikste rolls-royce krijg je bij ons 
een unieke handgebouwde auto”, knipoogt De Fabribeckers, 
alsof het niets kost. Deels waar: bij richard Branson ben je 
meer kwijt als je ooit in één van zijn vliegende schotels rond 
de aarde mag vliegen. Dat zal iets sneller gaan, maar de 
Alfa is wel een stuk mooier. En tijdlozer. want zo’n vliegend 
beeldhouwwerk is een investering voor het leven.

specificaties

disco volante

prijs € 750.000,-- (schatting)
topsnelheid 295 km/h

acceleratie 0-100 4,5 s
gem. verbruik 1 op 8,0

co2-emissie 301 g/km
motor V8, 4691 cm3, 

benzine-injectie, 2 x 2 
nokkenassen

max. vermogen 450 pk (331 kW)/
7000 min-1

max. koppel 470 Nm/4750 min-1

transmissie geautomatiseerd, 6-bak
massa leeg 1650 kg

Alle gegevens zijn fabrieksgegevens

het origineel
De Alfa Romeo C52 Disco 
Volante uit 1952 is nooit 
in serieproductie gegaan, 
maar daarom imponeerde 
deze slechts 735 kg wegen-
de ‘vliegende schotel’ des-
tijds niet minder. Hij kreeg 
een tot 158 bhp opgevoerde 
en tot 1997 cm3 opgeboor-
de motor uit de Alfa Romeo 
1900 en maakte gebruik 
van een buizenframe met 
aluminium opbouw. Later 

stapte Alfa over op 
spaceframes. Als 

speciaal project 
werd voor 

Juan Manuel Fangio een 
versie met vlakke zijkan-
ten en zescilinder motor 
gemaakt, die nu in het 
Schlumpfmuseum in Mul-
house staat. In totaal zou-
den er vijf Disco Volantes 
zijn gemaakt, waaronder 
een coupé die model zou 
(kan) hebben gestaan voor 
de Jaguar E-Type. Ook 
staan er exemplaren in het 
Nationaal Automuseum in 
Turijn en het Alfa-museum 
in Arese. Een Disco Volante 
is spoorloos. De geschatte 
waarde is 1,5 miljoen euro. 

‘De alfa 8c is gespierd, als een stier, 
daarnaast moest onze auto meer op 

een paard lijken, fijner gebouwd’

Touring Super-
leggera huist in 
Terrazzano di 
Rho, in een ietwat 
morsige fabrieks-
hal, waar vandaag 
de dag vooral 
‘one-offs’ worden 
gebouwd. Onder 
hetzelfde dak 
huist Carrozzeria 
Granturismo.
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