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Herinnering:
Uitnodiging tot contributiebetaling verenigingsjaar 2019:
Heeft u nog gedacht aan het betalen van de contributie?
Het contributie bedrag voor verenigingsjaar 2019 is nog steeds zeer bescheiden
en bedraagt:
€ 27,50 per lid per jaar. Het gezinslidmaatschap bedraagt € 6,- per (inwonend)
gezinslid, extra.
U wordt hierbij vriendelijk verzocht het contributiebedrag per ommegaande 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 2019 en uw lidnaam
(en evt. de gezinsleden waarvoor u extra betaald).
Angela Van der Vlugt
Penningmeester

Onze activiteiten voor 2019 ...

Activiteitenprogramma 2019
(Vetgedrukt: Georganiseerde club-activiteiten)
Datum:
30 maart 2019
7 april 2019
28 april 2019
25 + 26 mei 2019
30 mei 2019
8 t/m 10 juni
2019
22 + 23 juni 2019
10 augustus
2019
28 + 29
september 2019

Activiteit:
BBQ party te Zeewolde
Collezione Italia te Boxtel
Viva Italia te Assen
Youngtimer Festival te Boxtel
ALV + Hemelvaartspuzzelrit, Herveld, Gelderland
Rassemblement Abarth te Savigny les Beaune,
Frankrijk
Wie sjoeën os Limburg is, Slenaken
Zomerevenement Lancia Club Nederland, Doorn,
verdere info volgt nog ...
Internationale Autobianchi Meeting (50 jaar A111/A112)
(Desio /Monza, Italië)

Gelezen in de 'Onschatbare Klassieker':
Dwergauto's en de Bianchina...

Wist u dat het oldtimerblad: 'Onschatbare Klassieker' al geruime tijd aandacht
besteedt aan de, na de tweede wereldoorlog tot medio 60-er jaren, in opmars
zijnde dwergauto's. Ik de uitgave van februari 2019 staan een veertiental, van
oorsprong Italiaanse, dwergauto's beschreven. Hier mocht de Autobianchi
Bianchina dan ook niet aan ontbreken. In deze uitgave staat, in het kort, de
geschiedenis van Autobianchi beschreven, waarbij ook de verscheidene
Bianchina types vermeld worden. Iemand welke serieus op zoek is naar een
mooi exemplaar dient onderhand te denken aan een aankoopprijs tussen de
15000 en maar liefst 40000 Euro, meldt het blad de 'Onschatbare Klassieker'.

Gevonden op het www.: De A112 (1978) ...

Zwart-wit foto van de stands van Fiat (links) en Abarth (rechts) tijdens de Salone
dell'Automobile te Turijn in 1978. Met op de stand van Abarth onder andere de
Autobianchi A112 Abarth 'Rally prototipo' (waar is die gebleven?) en een A112
Abarth 'Trofeo'. Volgens onbevestigde bronnen zou de A112 Abarth Rally
prototipo niet meer in Europa verblijven doch mogelijk ergens in Japan.

2019: 50 jarig bestaan van de A111 en A112 ...

2019, is het jubileumjaar voor de A111 en A112. Het was 50 jaar geleden dat
beide modellen het licht zagen.
Hoogtepunt van de viering zal plaats gaan vinden in Italië gedurende het
Internationale Autobianchi Treffen welke dit jaar plaats zal gaan vinden in Desio
en Monza (Noord-Italië). Voor de leden hebben wij een PDF met de beknopte
geschiedenis van de ontwikkeling en productie van de A111 en A112 gemaakt.
Deze gaat hierbij. U kunt deze benaderen door op onderstaande link te klikken!
Veel leesplezier,
50 jaar A111 en A112 en hoe het allemaal begonX.pdf

Weetje...: De ALV en Puzzeltocht op
Hemelvaartsdag

Op 30 mei 2019, op Hemelvaartsdag, zal wederom de Algemene
Ledenvergadering van de Autobianchi Club Nederland, plaats gaan vinden.
Als vanouds zullen wij na de Algemene Ledenvergadering starten met een
puzzel/toerrit, welke dit jaar door John en Gerrie Polman georganiseerd wordt.
De Algemene Ledenvergadering zal starten om: 11.00 uur (inkom vanaf 10.00
uur);
De Puzzel-/toertocht zal omstreeks 12.00 uur starten.
Onze ALV locatie, tevens startplaats puzzel/toertocht, zal worden:

Museumboerderij Den Tip
Merkenhorststraat 2
6674 AH Herveld

(Zie ook: museumboerderijdentip.nl )
De Puzzel/toertocht zal deze dag eindigen te:

Barbecue Restaurant 't Vuurspoor
Wageningsestraat 35 b
6673DB Andelst
(Zie ook: www.vuurspoor.nl )

Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd !
Gerrie en John, alvast van harte dank voor de organisatie van deze, wellicht
weer, oergezellige dag !

Het Bestuur

Museumboerderij 'Den Tip'

Wordt verwacht: Wimedo Slalomrijden 2019
...

Momenteel zijn wij nog in onderhandeling over een nog te plannen activiteit,
namelijk slalomrijden, welke op het Midland Circuit te Lelystad zal gaan
plaatsvinden.
Wij zullen u hierover nog gaan inforrmeren, zodra wij ook meer weten.
Voor een impressie wat u zoal kunt verwachten, kunt u op onderstaande video
klikken;
https://www.youtube.com/watch?v=R7w455HRuL4

Rassemblement Abarth te Savigny les
Beaune (F)

Van 8 t/m 10 juni is er weer het vijfjaarlijkse ‘Rassemblement Abarth’ bij het
Château de Savigny les-Beaune (https://www.chateau-savigny.com/; nabij
Beaune in Frankrijk). De Abarth’s uit het museum van het kasteel staan buiten,
samen met de Abarth’s van de aanwezigen. Tevens gelegenheid om de andere
collecties van het kasteel te bewonderen, zoals de motorfietsen en de
vliegtuigen.
Het programma, de kosten en de wijze van aanmelden zijn bekend. U treft ze
hierbij (in PDF) aan. Deze zijn helaas alleen in het Frans.
Programme.pdf
Courrier 40ème Anniversaire Abarth.pdf
Renonciation.pdf
Bulletin dinscription.pdf
Liste exhaustive de Hôtels sur Beaune et ses environs.pdf
Liste exhaustive des Chambres dHotes sur Beaune et ses environs.pdf

BBQ Party te Zeewolde ...

Iedereen is uitgenodigd tot het bijwonen van een 'bonus-activiteit', namelijk een
heuse BBQ Party ! welke zij, en dat is zeer verrassend, organiseren op zaterdag
30 maart 2019.
U bent vanaf 15.00 uur welkom bij:
Rik en Angela,
Ruisvoorn 22,
Zeewolde.
Kosten: 10 Euro per persoon.
Eten en drinken zal in ruime mate aanwezig zijn !
Denk wel aan het meenemen van warme kleding, want het kan nog frisjes zijn.
Graag vooraf aanmelden, met opgave van het aantal personen op het bekende
e-mailadres van de club, nl.: info@autobianchi-club.nl
Gezelligheid troef, U komt toch ook?

Wie sjoeën ós Limburg is ...

In 2015, tijdens ons jubileumfeest, waren wij voor het laatst in Limburg. Arleen
en Peter hebben niet stil gezeten en hebben weer een mooie rit, door het mooie
Limburgse land, gepland. De naam voor de rit wordt toepasselijk: 'Wie sjoeën ós
Limburg is', de titel van een songtekst gezongen door de Venlose zanger: Harry
Bordon, in 1954, deze is heel toepasselijk op deze toertocht en luidt:
Limburgs:
Es de klanke van de aovendklok
weer juub'lend es muziek
euver os Limburgs lendje goan
dan veule veer os riek
En door de aovendzon besjtroald
kniele keenjer veur 't kruus
dat-ste allein in Limburg nog
langs eed're Zandjweg zuus:

Nederlands (vertaald):
Als de klanken van de avondklok
weer jubelend als muziek
over ons Limburgs landje klinken
dan voelen wij ons rijk
En door de avondzon beschenen
knielen dan kinderen voor het kruis
dat je alleen nog in Limburg
langs elke zandweg ziet.

Wie sjoen os Limburg is
begrip toch neemes
allein de zuuderling
dae Limburg leef is
want do'or de jaore heen
blif Limburg onbetwis
't stjokske Nederland
dat 't sjoensten is

Hoe mooi ons Limburg is
begrijpt toch niemand
alleen de zuiderling
die Limburg lief is
want door de jaren heen
blijft Limburg onbetwist
het stukje Nederland
dat het mooiste is.

Es ein zilv'rig lintje-n-is de Maas
door berg en bosj omzuimp
woo eed're zuuderling dae in
de vraemde-n-is van druimp
Want velt 't laave soms nest met
en zeuks-ste nog get gelok
blief aeven in gedachte sjtoan
en dink aan Limburg trok:

Als een zilveren lintje is de Maas
door berg en bos omringt
waar elke zuiderling, daar in
de vreemde, van droomt
Want valt het leven soms niet mee
en zoek je nog geluk
blijf dan even in gedachten staan
en denk aan Limburg terug.

Wie sjoen os Limburg is
begrip toch neemes
allein de zuuderling
dae Limburg leef is
want do'or de jaore heen
blif Limburg onbetwis
't stjokske Nederland
dat 't sjoenste-n-is

Hoe mooi ons Limburg is
begrijpt toch niemand
Alleen de zuiderling
die Limburg lief is
want door de jaren heen
blijft Limburg onbetwist
het stukje Nederland
dat het mooiste is...

Harry Bordon verder horen zingen?
https://www.youtube.com/watch?v=SEfKM9qTUgg
We gaan het ontdekken in het weekend van zaterdag 22 en zondag 23 juni
2019. Als verblijfplaats gedurende dit weekend kozen wij het, van 2015 nog
bekende, Best Western Hotel Slenaken, zelf gelegen op een mooie heuvel,
midden in het Limburgs heuvellandschap.
Zaterdag gaan wij een mooie toertocht ondernemen, we hebben weer heerlijke
stuurweggetjes gevonden, waar u waarschijnlijk nog niet eerder gereden bent.
Zo maken ook karakteristieke 'holle' wegen deel uit van deze route. Het
avondprogramma is optioneel, voor de liefhebber zullen wij, middels openbaar
vervoer, een bezoek gaan brengen aan het Proeflokaal van de Gulpener
Bierbrouwerijen, te Gulpen.
Op zondag, zullen wij, na het ontbijt, en onder begeleiding van een gids, per
openbaar vervoer, een bezoek gaan brengen aan de Duitse Domstad Aachen,
alwaar wij een 2 uur durende wandeltocht in deze mooie Duitse stad zullen
ondernemen. De auto's zullen wij deze dag veilig in Vaals parkeren. Na de
wandeltocht zullen wij de inwendige gaan versterken in een oerdegelijk Duits
restaurant (Griekse kaart). Na het bezoek aan Aken rijden wij middels openbaar
vervoer wederom terug naar Vaals, waar wij afscheid van elkaar zullen
nemen en iedereen weer zijn eigen weg gaat. Deelnamekosten voor dit
weekend bedragen: slechts 10 Euro per auto/equippe (2 personen), bij
aanmelding te voldoen!
U ontvangt daarvoor:
- een roadbook voor de Limburg Tour op zaterdag;
- de gids in Aachen, op zondag 23 juni 2019;
- openbaar vervoer Vaals - Aken v.v.
Wij hebben een optie gelegd op een aantal kamers van het viersterren Best
Western Hotel Slenaken, op basis van logies, inclusief ontbijtbuffet:
- 1 persoon, in een éénpersoonskamer, 89 Euro per nacht;
- 2 personen, in een tweepersoonskamer, 116 Euro per nacht.
(de genoemde bedragen zijn exclusief toeristenbelasting ad. 2,50 Euro, per
persoon, per nacht).
Kamersleutel kan op dag van aankomst, vanaf 14.30 uur, in ontvangst worden
genomen, op dag van vertrek dient kamersleutel voor 11.00 uur te worden
ingeleverd.
Bij de hotelreservering gelieve op te geven dat u van de Autobianchi Club
Nederland aanbieding gebruik maakt.
Betalingsvoorwaarden Hotel Best Western:
100 % van de factuur: 30 dagen voor aankomst.
Annuleringskosten Hotel Best Western:
Meer dan 30 dagen voor aankomst: kosteloos;
Binnen 30 dagen voor aankomst: 50% van het reserveringsbedrag;
Binnen 7 dagen voor aankomst: 100% van het reserveringsbedrag.
Opgavetermijn:
Opgave dient uiterlijk voor 1 mei 2019 te geschieden op het bekende emailadres
van de club: info@autobianchi-club.nl. U dient zelf het hotel, uw verblijf, te
reserveren/boeken, vermeld hierbij wel even dat u namens de Autobianchi Club
Nederland reserveert om van de aanbieding gebruik te kunnen maken.
Betaling van de deelnamekosten, ad. 10 Euro, kan op het IBAN nummer van de
club: NL 88 INGB 0000 1251 18, Autobianchi Club Nederland, Ede (NL),
plaatsvinden, onder vermelding van: Limburg Tour 2019. Let wel:
deelnamekosten betaald = aangemeld.

Best Western Hotel Slenaken

De mooie domstad Aachen

Kilometerteller rapport wordt gratis ...

Gratis klinkt nooit goed en toch is dit bericht goed nieuws. Vanaf 1 januari 2019
biedt de RDW het tellerrapport en de tellerstandencheck gratis aan. Het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de RDW willen stimuleren om
voor de aankoop van een auto de kilometerstand goed te controleren. Jaarlijks
zijn duizenden Nederlanders het slachtoffer van tellerfraude, ondanks dat het
manipuleren van kilometerstanden volgens de wet illegaal is. Gemiddeld leidt dit
per voertuig met gehackte kilometerteller tot zo’n duizend euro schade. In
Nederland hebben naar schatting 264.000 personenvoertuigen en lichte
bedrijfswagens een teruggedraaide teller. Dit is zo’n 2,7 procent van het
wagenpark. Een koper kan zich tegen tellerfraude wapenen door zelf de
tellerstand te checken op de website van de RDW en de verkoper om een
tellerrapport te vragen. Het gratis verstrekken van informatie over tellerstanden
is een pilot voor dit jaar. Informatie: RDW.nl

Artikel in de Telegraaf ...

Clubleden Danielle en Luck Rietveldt kregen onlangs bezoek van een reporter
van de Telegraaf. Er werd een verslag gemaakt onder de, in de Telegraaf,
welbekende rubriek: 'In mijn garage'. Deze kreeg als titel: 'Kleine grote
jeugdliefde', zoals jullie kunnen lezen. Het werd een mooi verslag.
Het verslag stond in de Telegraaf, uitgave: zaterdag 16 maart 2019. Heeft u 'm
gemist? Hieronder volgt het volledige krantenartikel.
Veel leesplezier!
Krantenartikel De Telegraaf 16-03-2019.jpg

Vers van de pers.... de Spa Rally

SPA RALLY: DE SPA EN DUFRASNE DOEN DE LEGENDE VAN SAAB
VOORTLEVEN IN SPA RALLY!
Posted by Loic Richet | mrt 17, 2019 | Historic, Rally
Spa en het merk Saab, dat is een mooi verhaal bekroond met twee
successen, in 1976 en 1980, van een zekere Stig Blomqvist, al even
Zweeds als zijn bolide! Afgelopen zaterdag hebben François de Spa en
Dominique Dufrasne, in het kader van de Spa Rally Classic voor de
specialisten van de regularity aan 65 km/u (VHRS), die traditie voortgezet.
Alleen was de overwinning ditmaal niet voor een Saab 99, maar wel voor
een originele Sonett!
Voor François de Spa was het een première met zijn nieuwe verovering, maar
meteen was hij alomtegenwoordig aan de top van de hiërarchie. “Het is de reden
waarom deze wedstrijd mijn naam draagt”, glimlachte de winnaar op het podium
van de Place Royale… in Spa op zaterdagavond, 16 maart 2019!
Door het lage aantal tijdsopnames in iedere regularity-test was de strijd voor de
ereplaatsen bijzonder intens, waarbij de positiewissels tijdens de verschillende
proeven niet te tellen waren. Patrice Simon en Christian Bernard (Porsche 924)
maakten een grote duik in een onder water gelopen veld, terwijl Gaëtan
Monseur en David Hanquet (BMW 325i E30) hun Duitse bolide beschadigden in
‘Theux la redoutable’. De zilveren medaille was bijgevolg voor jonge wolven
Alexandre Delhez – zoon van Johnny Delhez – en Benoît Deflandre – zoon van
Yves Deflandre – die op het beste moment een gat sloegen met hun Ford Escort
MK1, meer bepaald op het einde van de rit. Zij die weleens de toekomst van de
regularity genoemd worden, haalden het erg nipt (0,9 punten!) van Georges
Chalsèche en Baptiste Gengoux (Opel Manta B).
Baugnée-Remion (Ford Escort MK1), alomtegenwoordig in de top 3 tijdens het
leeuwendeel van de wedstrijd, François Destrée en Fred van Rijckevorsel (Volvo
Amazon), maar ook Claude Ninane en Christophe Simon (Opel Kadett C)
eindigden in het kielzog van de topbemanningen. Een drietal dat overigens in
elkaars spoor over de meet kwam… De top 10 van de Spa Rally Classic 2019
wordt vervolledigd door Kauffman-Piret (Toyota Celica), Henderickx-Goeminne
(Alfa Romeo Giulia GT Junior), Chaballe-Delvenne (BMW 323i) en Gathy-Gathy
(Porsche 911).
De hele dag door hebben de Simca 1000, Renault 8 Gordini, DAF 55 en 66,
Skoda 110 R en andere juweeltjes van weleer bijgedragen aan de delicieuze
‘vintage’-sfeer van de wedstrijd, iedereen was goedgeluimd op het eindpodium
en de beloftes voor een nieuwe deelname ontelbaar…
Dit willen we nog vermelden: een van de teams die de rally hebben uitgereden,
is dat van de familie Delettre, die beloofd hadden aanwezig te zijn in Spa, net als
vader, zoon en dochter Jupsin gedaan hadden begin februari in Bastogne. Het is
zoon Pierre-Louis, bijgestaan door Pierre Wyzen (Autobianchi A112 Abarth),
die zich het beste uit de slag trok, terwijl vader Pierre en diens corijder Eric
Chapa (VW Golf 2) even naast de weg terechtkwamen maar hun weg wel
konden voortzetten!
Kortom, een erg knap succes voor de Spa Rally Classic, waarvan de formule het
merendeel van de teams gelukkig heeft gestemd. Het bewijs dat de regularity
meer dan ooit zijn plaats heeft in het kader van zo’n weekend…
(Persbericht)
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