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Nieuwsbrief mei / juni 2018

In memoriam ... Jaap Knol
Eerder deze maand
ontving het bestuur
van de club droevig
nieuws: Jaap Knol
is op 25 april jl.
overleden. Zo’n
twee weken eerder
was acute leukemie
geconstateerd.

Wat is er voor nieuws te
melden ...
In memoriam: Jaap Knol...
ALV en
Hemelvaartspuzzelrit
geslaagd !
Ideeën / planning
toekomst...

Jaap was één van
de leden uit de
begintijd van de
A112 Club
Nederland, de
‘voorloper’ van de Autobianchi Club Nederland.
Eind jaren ’90 en begin deze eeuw is Jaap
jarenlang actief geweest voor de club. Als
voorzitter, als lid van het bestuur, als lid van de
kascommissie, als ‘bemenser’ van de stand tijdens
bijv. Auto Moto d’Italia, en ook voor de toen nog
bestaande clubwinkel. En hij was een trouw
bezoeker van evenementen van de club. Alleen de
laatste jaren was hij wat minder vaak aanwezig,
onder meer vanwege de gezondheidstoestand van
zijn moeder.
In zijn werkzame jaren was hij onderwijzer, en na
zijn afscheid is hij nog vaak actief geweest als
invaller in en om Gouda. Daarnaast was hij onder
andere nog actief voor een spelotheek in Gouda die
zich inzet voor kinderen met een beperking, en voor
een bijbelshop.
Jaap was een rustige man en zeer behulpzaam. En
met zijn lange grijze haar en grijze baard tevens
een zeer markante man. Herkenbaar uit duizenden.
Jaap heeft in de loop van de tijd heel wat
Autobianchi’s gehad. Kan me nog de tijd herinneren
dat er in de buurt van zijn huis voortdurend
meerdere Autobianchi’s geparkeerd stonden. In
later jaren had hij een aparte (sleutel)ruimte buiten
Gouda voor zijn auto’s. Waren het in de beginjaren
vooral A112’s (kan me nog een A112 met
‘Testarossa-uitbouw’ herinneren), later was hij
vooral de man van de Y10’s. Maar ook Primula en
A111 heeft hij gehad.
Hij reed in z’n eentje met zijn Autobianchi’s door het
hele land, ja zelfs door heel Europa. Naar de
kapper in Lille, een dagje naar een evenement in de
buurt van Beaune (op doorreis naar verder gelegen
oorden) of naar een evenement in Italië.
Het is nog nauwelijks te bevatten dat Jaap aan zijn
laatste reis is begonnen...
Met dank voor dit memoriam aan onze
secretaris Luit Humbert !

ALV en Puzzelrit 2018
geslaagd !

Een gedeelte van het bestuur voor de Algemene Ledenvergadering (van links
naar rechts): Penningmeester Angela Van der Vlugt; Secretaris Luit Humbert,
Voorzitter Trudy Lagerweij en Webmaster / Bestuurslid Peter Wolffs. Op de foto
ontbreken de eveneens aanwezige bestuursleden: Rik Van der Vlugt en Jan
Lagerweij.

10 mei 2018: de datum van de Algemene
Ledenvergadering en de Hemelvaartspuzzelrit!
Dit jaar waren clubleden Marianne en Ted Compas
tezamen met Jolanda Noordermeer en Patrick Hink
bereid deze voor hun rekening te nemen, dus allen
dienden richting Hem te reizen voor deze mooie
dag, welke geheel in het teken van Autobianchi en
speciaal Autobianchi Club Nederland stond.
Marianne en Ted hadden hun garage-/autobedrijf:
Auto Europa Italië als vergaderlocatie ter
beschikking gesteld, de werkplaats was voorzien
van banken en tafels zodat iedereen een plaats kon
vinden. Wij konden zo een goede indruk krijgen van
hun professionele en kundige autobedrijf.
Behoudens de kascontrolecommissie (welke de
kascontrole nog voor de ALV dienden te verrichten)
waren een behoorlijk aantal leden ook al
aanwezig, daar wisten Ted en Patrick wel raad
mee... Patrick verzorgde een rondleiding binnen
diens bedrijf, welke slechts op steenworp afstand
van Ted's bedrijf bleek te liggen. Ted deed dat
vervolgens binnen diens autobedrijf.
Patrick is tezamen met diens vader eigenaar van
het bedrijf: Highpack BV, een zaad
verpakkingsbedrijf, zelf gelegen in de regio, welke
beter bekend staat als ‘Seed Valley', het
internationale centrum voor plantveredeling en
zaad-technologie. Highpack levert verpakte zaden
aan de groothandel. Tevens levert Highpack
zaadzakken in diverse maten en materialen voor de
zaadindustrie. Ook voert Highpack
loonverpakkingswerkzaamheden uit voor bedrijven
die daar geen mogelijkheid en/of tijd voor
hebben. Patrick leidde ons vervolgens door diens
interessante verpakkingsbedrijf. Patrick is liehebber
van Italiaanse en Engelse oldtimers, dat was niet te
miskennen! Een gedeelte van de opslagruimte werd
ingenomen door diverse Italiaanse (Autobianchi
A111, A112, Primula; Fiat 127, Fiat 500, Fiat 600,
diverse Lancia's) en Engelse (Austin Cambridges,
Jaguar, MG Midget) oldtimers. Hij kreeg de liefde
voor auto's reeds op jonge leeftijd geleerd
door diens vader, welke voorheen een autobedrijf
had, vertelde hij.
Over autobedrijf gesproken:
Dan dienen wij zeker Auto Europa Italië van
Marianne en Ted Compas niet vergeten. Samen
maken zij deel uit van dit reeds 21 jaren bestaande
familiebedrijf welke gespecialiseerd zijn in de
automerken: Fiat, Lancia, Alfa Romeo en Jeep.
Andere Italiaanse automerken worden hierbij ook
niet geschuwd...getuige een grijze Ferrari in hun
werkplaats en diverse Autobianchi's. Ted liet ons
vervolgens zien en horen dat hij een autoliefhebber
pur sang is en werkt binnen een familiebedrijf
waarbinnen Marianne de administratie
verzorgt, diens broer Job in de werkplaats staat en
diens jongste zoon opgeleid wordt tot
autoverkoper... waar zie je dat nog?
Naast nieuwe onderdelen liet Ted zien dat hij ook
nog voldoende gebruikte auto-onderdelen van
Italiaanse komaf heeft, deze bleken perfect
gecategoriseerd en geregistreerd opgeslagen te
liggen. Kortom een professioneel en kundig bedrijf !
Verrassend was het om te ontdekken dat Ted geen
afstand kon nemen van diens eerste autootje: een
A112. Deze kreeg een prominente plaats, hoog en
droog, in diens magazijn. Over Autobianchi
gesproken: in diens showroom stond een zwarte
(nog) motorloze A112. Wij hoorden fluisteren dat
deze Autobianchi mogelijk de auto van een nieuw
en jong clublid zal gaan worden... we zijn benieuwd
! Naast deze auto stond nog een auto welke aan
het oog werd onttrokken door een autohoes: maar
de contouren verraadden een A112.
Ik mocht begrijpen dat dit een, inmiddels zeldzame,
58HP Abarth te zijn... het zou mooi zijn deze
eens in 'levende lijve' te mogen aanschouwen...
afwachten?
Dat de combinatie ALV met Hemelvaartspuzzelrit
een goede combinatie was, werd wederom
bewezen. De opkomst was goed te noemen. Dank
aan de leden welke zich afmeldden, zo werden
extra uitgaven voorkomen. De verzorging was
prima! Iedere bezoeker werd, naast koffie en thee,
onthaald met een verrassend, heerlijk en
toepasselijk: Autobianchi Club Nederland gebakje!
(voor foto´s zie clubwebsite: www.autobianchiclub.nl). Tijdens de vergadering kwamen de te
plannen activiteiten aan bod. Wij kunnen
mededelen dat, naast de reeds bekend gemaakte
activiteiten, de volgende activiteiten plaats zullen
gaan vinden:

7 juli 2018: Amerikaans Feest te
Zeewolde. Initiatoren: Angela en Rik Van der

Vlugt. Plaats van de happening: Ruisvoorn 22,
3892 HS Zeewolde. Iedere deelnemer neemt
iets te eten / drinken mee, samen maken we er
een leuk feest van ! Meer info volgt...
11 augustus 2018: zomerevenement van
de Lancia Club Nederland op/bij het Doornse
Gat te Doorn. Ook dit jaar is onze club
wederom uitgenodigd voor dit leuke
evenement, welke zowel bij ons als bij de
Lancia Club in goede aarde viel. Zodra wij wat
meer informatie krijgen, weet u het ook !

22 en 23 september 2018: Het
Noordelijk Weekend, welke in de

omgeving van Witteveen zal gaan plaats
vinden, clublid Sjaak Visser is momenteel nog
in onderhandeling met een mogelijk geschikt
hotel, nadere info volgt nog;

13 oktober 2018: Technische
Autobianchi Clubdag

Plaats: Auto Europa Italië, Groeneweg 2,
1607MK Hem. De Auto(bianchi)techniek hulp,
uitgelegd en verklaard door Ted en
Autobianchi techneut: Jan, meer info volgt nog
te zijner tijd ...

Omstreeks 12.00 uur werd gestart met de
Hemelvaartspuzzelrit ...

De puzzelrit was bijzonder, innovatief en
verrassend! WIj vroegen ons af waarom wij een
mobiele telefoon dienden mee te nemen... doch dat
werd al snel duidelijk. Nooit verwacht dat een
mobiele telefoon een extra dimensie aan een
puzzeltocht toe kan voegen, maar daarover dadelijk
meer.
De route voerde door het mooie Westfriese
landschap, welke zich kenmerkt door het
karakteristieke polderlandschap, mooie stolpboerderijen, molens en de voor deze streek zo
kenmerkende bloemen- en bollenteelt. Al bij
aanwijzing vijf diende de smartphone gebruikt te
worden toen er gezongen diende te worden. Nooit
geweten dat de Beatles het Westfries dorpje:
Blokker bezocht en daar een aantal liedjes ten
gehore bracht. U raadt hem al: het werd een erg
slap aftreksel... zichtbaar tot ongenoegen van
toevallig passerende voetgangers en fietsers... en
wat te denken van een foto tezamen met manneke
pis? Een bestuurslid had hier een passende, doch
zeer verrassende oplossing voor gevonden ...
Na de puzzeltocht kon nog gezellig worden
nagetafeld in de gezellige localiteit: de Herbergh 't
Ijsselmeer, in Oosterleek. Hier vond dan ook de
prijsuitreiking plaats.
De uitslag was als volgt:

Eerste plaats:

Gerrie en John Polman

Tweede plaats: Ellen en Albert Jan
Snethlage

Derde plaats: Rik en Angela Van der Vlugt
De hartelijke felicitaties aan onze prijswinnaars !
Het was een zeer geslaagde Autobianchi Clubdag,

Met dank aan de voortreffelijke
organisatie door: Jolanda, Patrick,
Marianne en Ted !

Ideeën / planning toekomst
...
Gerrie en John Polman gaven tijdens de Algemene
Ledenvergadering aan de Algemene
Ledenvergadering en Hemelvaartspuzzelrit 2019 in
de mooie Betuwe streek te willen organiseren.
Arleen en Peter Wolffs gaven aan om, in navolging
op de georganiseerde Cotswolds tour, en
afhankelijk van het slagen van deze tour, in 2020
een Autobianchi Clubtour naar het Italiaanse
Sardinië te willen organiseren.
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