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Lieve {{voornaam}} {{achternaam}},
Namens het bestuur willen we iedereen alsnog een
prachtig mooi nieuwjaar toewensen.
Wat hebben we afgelopen jaar ook weer veel leuke
en gezellige uitstapjes gemaakt.
En ook het komende jaar gaat er 1 worden met een
gouden randje erom.
Met als knaller (het weer organiseren van) de
internationale Autobianchi meeting waar al heel hard
aan gewerkt wordt!
Ik heb er nu al veel zin in.
Ook onze vrienden uit de andere landen kijken er al
reikhalzend naar uit.
Wat zou het leuk zijn om met elkaar dit mee te
mogen maken ;-) !
Geniet van al het moois wat je pad kruist, ook al is
het niet groot.
Want soms kan iets kleins voor een ander iets heel
moois/groots zijn.
Een goed nieuwjaar gewenst: doe voorzichtig! en we
hopen jullie in het nieuwe jaar weer te ontmoeten.
Hartelijke groet,
Uw voorzitter,
Trudy Lagerweij

De Internationale
Autobianchi Meeting 2020
(Harderwijk) komt eraan ...

De eerste bijzonderheden zijn bekend. Naast de
Internationale Autobianchi Meeting bestaat de
Autobianchi Club Nederland ook 30 jaar. Wij lichten
een tipje van de sluier:
We hebben de data gereserveerd, het wordt het
weekend van 5 + 6 September 2020.
Het evenementlogo is klaar en deze treft u hierboven
aan. Het zal allemaal gebeuren in de regio
Harderwijk in centraal Nederland
Er wordt nu gesproken met het hotel en de
bezienswaardigheden om te kijken wat de
mogelijkheden allemaal zijn.
Onze uiteindelijke verblijfplaats gedurende het
weekend (het hotel) is al zo goed als zeker, we zijn
nu nog bezig met de planning van de zaterdagavond
Het voorstel is dat er een BBQ komt, alsmede een
dessertbuffet.
Er zal die avond levende muziek zijn. De zanger
Mees Korving (zie: www.youtube.com/watch?
v=qRzlBb9SHOc) zal deze avond opluisteren. Hij zal
bekende internationale - , Nederlandse en Spaanse
liederen ten gehore brengen. Meer bijzonderheden
omtrent de Internationale Autobianchi Meeting
Harderwijk zullen nog volgen. Wij houden u op de
hoogte !

Uitnodiging Amsterdams
toertje op zondag 5 april 2020

Clubleden Danielle (u weet wel, 'Daan, onze razende
reporter') en haar partner Luck, nodigen u uit voor
een Amsterdams toertje.
Wat en wanneer?
Op zondag 5 april 2020 gaan wij een dagje gezellig
toeren om en rond mooi Amsterdam.
Deze rasechte Amsterdammers zullen u Amsterdam
van verschillende kanten laten zien.
Waar?
Wij verzamelen bij de winkel van Daan en Luck:
Locatie: Broodje Daan
Jan van Galenstraat 219.
1056 BW Amsterdam.
Starttijd:
We starten om 10.00 uur met een broodje en een
gezellig 'bakkie'.
Later op de zondag willen wij gezamenlijk afsluiten
bij All you can eat (wereld-)restaurant Jinlai, zie:
(http://www.jinlai.nl)
Het wereld-restaurant Jinlai is gelegen op de:
Prins Bernhardlaan 2,
2032 HA Haarlem.
(De restaurantkosten zijn voor eigen rekening!)
Het vaste bedrag voor eten en drinken bedraagt: €
34,95 per persoon.
Ga jij ook mee?
Laat ons weten of jullie wensen deel te nemen en
geef bij opgave aan:
- Of jij alleen mee rijdt / jullie alleen mee rijden;
- Of jij mee rijdt / jullie mee rijden + deelneemt /
deelnemen aan het afsluitend etentje (hierbij ook
graag het aantal personen opgeven).
Hoe aanmelden:
Dat kan bij 'Miss What’s App': Daniëlle,
telefoonnummer: (+31) (0)621665390,
of per e-mail, naar: daniellerobijn@hotmail.com
Wij vinden het nu al gezellig en nodigen iedereen
hartelijk uit !!!
Daniëlle & Luck

Mooi artikel over de A112 in
Lancia Club Nederland
journaal nr. 92...

Van clubleden Patrick Hink en Ted Compas, welke
tevens lid van de Lancia Club Nederland zijn, kregen
wij een tip dat in het Lancia Club Nederland
Journaal, uitgave 92 - 2019, een mooi verslag stond
ter ere van 50 jaar A112, met de titel: 'Ode aan een
pittig bakkie'. In verband met een beperkte oplage
deden wij een verzoek aan het bestuur van de
Lancia Club of het wellicht mogelijk was een kopie
van dit verslag in onze nieuwsbrief te mogen
opnemen. Dat kon, echter onder voorwaarde dat
deze verder niet op social media verschijnt of verder
gepubliceerd gaat worden. Wij vertrouwen erop dat u
ons vertrouwen niet beschaamd en deze dan ook
voor uzelf houdt... dan volgt hieronder het
betreffende verslag:
Klik voor het lezen van: 'Ode aan een pittig
bakkie' even op onderstaande link !
LCN Journaal 92.pdf
Veel leesplezier!
Peter

Leuk idee voor een 2020
activiteit? Laat het ons even
weten ...

Wij zijn steeds op zoek naar nieuwe, te
organiseren, activiteiten voor het nieuwe
verenigingsjaar...
Binnenkort zal wederom de bestuursvergadering
plaats gaan vinden.
Een van de actiepunten is onder andere de planning
en vaststelling van de activiteiten-agenda voor 2020.
De Internationale Autobianchi Meeting 2020 in
Harderwijk vermeldden wij reeds in deze nieuwsbrief.
Wij zijn benieuwd naar wat er verder zoal bij u leeft
en zijn op zoek naar nieuwe ideeën!
Hierbij willen wij graag u graag uitnodigen tot het
inbrengen van nieuwe ideeën voor te ondernemen
activiteiten in 2020.
Laat het ons, het liefst vóór 1 februari 2020, weten
onder het bekende e-mailadres van de Autobianchi
Club Nederland:
info@autobianchi-club.nl
We zijn benieuwd naar uw reactie !!!
Het Bestuur

Betaling Autobianchi Club
Nederland contributie 2020 ...

Verenigingsjaar 2019 ligt alweer achter ons en 2020
heeft zich al aangediend. Ook dit jaar zullen weer
een aantal mooie evenementen de revue gaan
passeren, waaronder de Internationale Autobianchi
Meeting 2020 in het weekend van 5 en 6 september
2020 in Harderwijk !
Wij kunnen nu reeds bekend maken dat wij in 2020
ook het 30 jarig bestaan vieren van onze club!
Omtrent het programma van de Internationale
Autobianchi Meeting 2020 zullen wij u nog berichten,
als deze in een 'wat vastere vorm' gegoten is.
Natuurlijk houden wij u op de hoogte, zodra er
nieuws te melden is ... Belangstellenden kunnen de
data reeds in hun agenda noteren!
Binnen afzienbare tijd zal wederom de
bestuursvergadering voor 2020 plaatsvinden,
vervolgens zal de evenementenagenda van
2020 worden gepresenteerd. Ook hier volgt nog
nader bericht over.
Namens de penningmeester Angela nodigen wij u
hierbij uit voor de contributiebetaling verenigingsjaar
2020:
Het doet ons deugd om te vermelden dat het
contributie bedrag, ook voor verenigingsjaar
2020, nog zeer bescheiden gebleven is !
Deze bedraagt: € 27,50 per lid per jaar. Voor het
inwonende gezinslid bedraagt de jaarcontributie € 6,per gezinslid, extra.
U wordt hierbij vriendelijk verzocht het
contributiebedrag:
vóór 28 februari 2020 over te boeken naar IBAN:
NL 88 INGB 0000 1251 18,
ten name van:
Autobianchi Club Nederland,
Ede,
Zou u hierbij, onder opmerkingen, willen vermelden:
jaarcontributie 2020 en uw lidnaam
(en evt. de gezinsleden waarvoor u extra betaald).
Namens ons, alvast hartelijke dank !
Angela Van der Vlugt
Penningmeester

Autobianchi's in de kast ?

Wist u dat voor sommigen de liefde voor de
Autobianchi verder gaat dan het berijden of als
liefhebber lid zijn van de club? Het verzamelen van
Autobianchi automodelletjes is een interessante
bezigheid. Het is bovendien stukken goedkoper om
deze in de vitrine- of woonkamerkast te hebben
staan dan een echte voor de woning of in de garage,
voor zover deze onderhand nog te koop zijn. Ze
worden zeldzaam!
Voor de verzamelaar onder ons hebben wij
waarschijnlijk een leuke tip om zijn/haar verzameling
uit te breiden met een aantal exclusieve Autobianchi
modelletjes. Wist u van het bestaan van een aantal
Autobianchi prototypen en bijzondere uitvoeringen
welke ook als automodelletjes of bouwpakketjes
(schaal 1:43) verkrijgbaar zijn? Wij ontdekten een
aantal bouwpakketjes van een Japanse producent:
Yow Modellino (zie: http://www.yowmodellini.com ),
welke een drietal bijzondere Autobianchi modellen
produceert. Het zijn de A112 Zagato, de Autobianchi
Giovani en de Autobianchi Runabout.
Hieronder volgen de afbeeldingen van de
bouwdoosjes van de Autobianchi Runabout
(prototype van ontwerper: Bertone), de
Autobianchi Giovani (protoype van ontwerper:
Pininfarina) en de Autobianchi A112 (speciale
uitvoering, ontwerper: Zagato). Deze modelletjes
kunnen in de webshop van Yow Modellini worden
besteld en kosten dan 50 Dollar (een dikke 45 Euro),
zonder verzendkosten. 'Ready built' kunt u ze ook
bestellen, dan kosten ze maar liefst: 225 Euro ! Een
beetje hobbyen loont zich dus ... zeker indien het
modelletje met aandacht geassembleerd en van een
olijk kleurtje voorzien wordt... De goede speurder
vindt ze wellicht gunstiger (en zelfs inclusief
verzendkosten) op Ebay (www.ebay.com) ! Een
tijdverdrijf voor de lange winteravonden ?

De Autobianchi Giovani (Yow
Modellini, nr.: K059)

De Autobianchi Giovani is een conceptcar gebaseerd
op de A112 en ontworpen door Pininfarina. Het
model debuteerde in 1973 op de Autosalon van
Genève en werd goed ontvangen door zowel de pers
als het publiek. Het was gebaseerd de standaard
A112-mechanica, maar werd aangedreven door de
982cc Abarth-motor van de A112 Abarth met een
koppel van 58 pk (43 kW). De auto heette "Giovani",
het Italiaanse woord voor jeugd, omdat deze
conceptcar werd ontworpen als instapmodel: een
sportieve auto voor jongere kopers. In tegenstelling
tot de standaard A112 heeft de Giovani een
cabrioletdak, bestaande uit een afneembare hardtop.
De carrosserie is hoofdzakelijk gemaakt van
composietkunststoffen en heeft geïntegreerde
bumpers, evenals een radiatorrooster in de vorm van
het Autobianchi-logo. Het model heeft ook geen
vergrendeling op het kofferdeksel: de
kofferbakvergrendeling is alleen toegankelijk via het
passagierscompartiment. Het interieur is voorzien
van een plastic dashboard en metalen stoelframes
met stoelen gemaakt van dezelfde semi-zachte
kunststoffen die vaak in boten worden gebruikt. De
A112 Giovani is momenteel eigendom van de
Italiaanse verzamelaar Corrado Lopresto, die ook de
conceptcars de Lancia Sibilo en de Lancia Stola
bezit.

De A112 Zagato, (Yow
Modellini, nr.: K184)

Deze speciale A112 werd ontworpen door Zagato op
basis van een 4e serie (bouwjaren 1978/1979)
Autobianchi A112, de Zagato is vrij opvallend in
diens uiterlijk. De ronde koplampen werden
vervangen door rechthoekige, de carrosserie werd in
een zwart, met bronzen, kleur gespoten en voorzien
van aluminium sportvelgen. Het interieur werd ook
opnieuw ontworpen.

Autobianchi Runabout (Yow
Modellini, nr.: K057)

Deze Autobianchi werd ontworpen door Marcello
Gandini, in dienst van Bertone. De Autobianchi
was uitgerust met een Fiat 128-motor en werd
ontworpen op basis van het chassis van de
Autobianchi A112. In tegenstelling tot de A112 had
deze Autobianchi een middenmotor met
versnellingsbak, vergelijkbaar met de Lamborghini
Miura, die een paar jaar eerder ook door Gandini
was bedacht. De inspiratie van het wigvormige
ontwerp vond zijn oorsprong in de wedstrijdboten,
opvallend is dat een voorruit ontbreekt. De voorruit
ontbrak toen ook bij veel wedstrijdboten. De auto is
voorzien van een opvallende rolbeugel. De plaatsing
van de koplampen was ook eigenaardig: aan
weerszijden van de rolbeugel en achter de
bestuurders- en passagiersstoel. De inrichting van
het dashboard en de deurpanelen herinneren ook
aan de toenmalige boten, deze werden met zachte
materialen en met leer bekleed. Onmiskenbaar zijn
in dit prototype de lijnen van de later op de automarkt
verschenen FIAT X1/9 te zien. Dit prototype vertoond
wellicht ook enige gelijkenis met de later op de markt
verschenen Lancia Stratos.

Autobianchi en het
elektrische vervoerstijdperk?

Elektrisch 2020 in rijden kan inmiddels ook met een
Bianchina Panoramica, Dueposti of Berlina !
(Wij mochten deze al eens 'in levende lijve'
aanschouwen en testen !)
Hoe?
De Autobianchi elektrische ombouwkit bevat alle
componenten die u nodig heeft om uw auto 100%
elektrisch te maken. Alle onderdelen zijn in de
Autobianchi ombouwkit aanwezig, van de motor,
controller en het batterijpakket tot de kabels,
zekeringen en benodigde krimpkous. De aandrijflijn
is zonder aanpassing van de Autobianchi in te
bouwen, levert een topsnelheid van 100 km/uur en
heeft een actieradius van grofweg 120 kilometer.
Autobianchi elektrische ombouwkit, zelf in te
bouwen!
De Autobianchi elektrische ombouwkit bevat alle
componenten die je nodig hebt om je Autobianchi
100% elektrisch te maken. Deze elektrische
ombouwkit is zo ontworpen dat er geen
aanpassingen aan de auto hoeven te worden
gemaakt. De auto blijft dus origineel, mocht je hem
ooit weer terug willen bouwen. De Autobianchi
ombouwkit is volledig plug&play zodat je snel,
efficient en met relatief weinig hulpmiddelen zelf je
Autobianchi kunt ombouwen. Met deze aandrijflijn is
een topsnelheid van 100 kilometer per uur mogelijk.
Met het Autobianchi accupakket is de auto in balans
NLelectric heeft een batterijpakket samengesteld dat
naadloos samenwerkt met de Autobianchi
elektrische aandrijflijn. Niet alleen leveren de
batterijen voldoende vermogen voor een range van
ongeveer 100 kilometer, er is ook rekening
gehouden met een gewichtsverdeling die is
afgestemd op de Autobianchi. Er zijn natuurlijk ook
andere batterij pakketten mogelijk. In dat geval
adviseren we om niet de volledige Autobianchi
ombouwkit aan te schaffen, maar de aparte
Autobianchi elektrische aandrijflijn.
Veilig, gecertificeerd en legaal op de openbare weg
rijden
De Autobianchi elektrische ombouwkit is volledig
gecertificeerd en mag gewoon legaal op de
openbare weg rijden. Er is rekening gehouden met
alle wettelijke voorschriften voor het afschermen van
contactpunten, stralingsbronnen en andere mogelijke
risico’s. Zelfs als u ooit een ongeluk zou krijgen is
hier rekening mee gehouden bij het ontwerp van het
ombouwpakket. Meer informatie treft u aan onder:
www.nlelectric.nl
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