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De Autobianchi Bianchina Trasformabile is een Fiat
500 in cadeauverpakking. Het model prijkte precies
zestig jaar geleden op de cover van Autovisie
Magazine.
Enig gevoel van humor kan de coverfotograaf van
Autovisie 15 in 1961 niet worden ontzegd, maar een
beeld als dit zou in onze huidige samenleving vast
niet meer kunnen. De auto in kwestie heeft toch al
een aura van damesauto om zich heen hangen, en
om dan de dame in kwestie in een dergelijke pose af
te beelden…(lees verder door op de link te klikken)
Bianchina.docx

Bianchina in Telegraaf ...

Ja, u gelooft het na het lezen van het vorig artikeltje
niet, doch in een april editie van de Telegraaf stond
toch een heuse Autobianchi Bianchina Cabriolet in
de krant bij een artikel over het 'Europese Corona
paspoort'.
Voor een afbeelding van het bewuste artikel klikt u
even op de hiernaast vermelde
link: 20210430_085021 (002).jpg !

Bezoek Italië evenement:
Smaak en Stijl (04/07/2021)

Op 4 juli 2021 bezochten een aantal leden, met hun
Autobianchi het Italiaanse Smaak en Stijl evenement
bij Kasteel de Haar, Utrecht.
Het was gezellig en men heeft genoten van dit mooie
evenement. Bestuursleden Jan en Trudy reden er
met hun Autobianchi naar toe, een aantal leden
volgden. Het was een geslaagd evenement. Wellicht
leuk om een volgende editie ook eens samen of in
clubverband te gaan bezoeken ?
Meer info over dit verleden evenement treft u aan
onder: https://www.italieevenement.nl/

Deelname rondrit Lancia
Club Nederland

Daan, onze 'razende reporter' bezicht tezamen met
onze voorzitster (zoals jullie kunnen zien) de door
Clublid Patrick, onder de vlag van de Lancia Club
Nederland, georganiseerde rondrit, op 11 juli 2021.
Zij doet hieronder verslag van deze geslaagde dag.
Eindelijk weer een keer een rit maken met de auto’s
waar we gek op zijn.
Die liefde delen we allemaal.
Wij waren gevraagd om de lunch tasjes te verzorgen.
Natuurlijk willen we dat.
Rijden jullie dan ook mee? Nou dat leek ons wel
wat.
Jolanda en Patrick hadden de dag verzorgd.
10 uur bij patrick zijn loods met koffie en een
heerlijke Tompouce . Nou mijn dag kon niet meer
stuk.
Ben Jo gaan helpen met koffie in schenken en dan
zie je ook meteen wie er allemaal mee rijden.
Na een rondleiding in Patrick zijn bedrijf en na heel
veel bij kletsen gingen we dan rijden.
Trudy riep > Daan rijden jullie voorop ???!!!! Eeeeeh.
Grote paniek.
Daar zagen we Sebastiaan en Christa voorbij rijden
in oostelijke richting.
Hopetaaa met piepende bandjes achter hun aan
rijden. Zo dat probleem is opgelost.
Nou moet ik zeggen dat Sebastiaan ook niet
helemaal soepel de weg navigeerde maar ik zeg
daar niks over.
Een paar stops hier en daar met een ijsje erbij , de
dag verliep lekker.
Zonnetje , wat wil je nog meer.
De vragen hebben we niet kunnen beantwoorden
want ik heb speedy Gonzales achter het stuur dus
zijn overal voorbij gereden.
Om 17.00 uur werden we verwelkomt met een
bitterbal en een drankje.
Daar de dag nog even heerlijk door genomen.
Wat een mooie rit hè?
En wat hebben we het getroffen met het weer.
Niks te klagen dus.
Sommige bleven een happie eten en andere gingen
terug naar huis want die moesten nog een flink stuk
rijden.
Onze eerste ‘Lancia dag ‘ is ons goed bevallen en
misschien komen er wel meer.
Je weet het nooit met ons...
Jolanda & Patrick,
Bedankt voor deze zeer geslaagde dag.
Razende reporter ,
Daan.

Bezoek Italo Treffen
Westerwald 2021

In het weekend van 17 en 18 juli 2021 bezochten
een aantal van onze leden het Italo Treffen
Westerwald in Duitsland. DIt jaar werd het
evenement aangekondigd op een bijzondere wijze,
namelijk op de affiche stond de A112 van onze
Duitse clubleden Achim en Carmen, zij waren
natuurlijk aanwezig. Ook onze razende reporter was
weer van de partij. Zij schreef wederom een leuk
verslag van dit geslaagde evenement. Allen reisden
wij aan op vrijdag, zoals jullie hieronder kunnen
lezen. Snel verder lezen, met een lach !
Vrijdag 16 juli 2021:
================
Gisteren een helse rit gehad van 6 uur wat we in 3,5
uur hadden kunnen rijden.
Maar goed we waren aan gekomen en daar zaten ze
op ons te wachten met een biertje een wijntje en een
fantatje.
Daar zaten als verassing voor ons op het terras
Peter en Arleen en achim en Carmen.
Waaaaaat leukkkkk.
Nou dit word een zeer gezellig weekend.
Het ene biertje en wijntje na de andere werd
geschonken.
Het avond eten was ook heeeeerlijk. Jammer geen
cordon bleu gescoord maar we hebben nog ff.
Allemaal voldaan ons mandje in gegaan.
Zaterdag, 17 juli 2021:
==================
Het hotel kan je zo een film in opnemen van psycho.
Vind het net een spookhuis hahahaha
Je gaat ook redelijk terug in de tijd qua interieur maar
het is schoon en daar gaat het om.
Bij het ontbijt , wat erg lekker was , de bedden ff
besproken.
De een lag op een hunebed en de andere op een
trampoline.
Er zat zoveel drank in bij de meeste dat het niet uit
maakte waar ze op sliepen .
Tanken. Ja dat moet gebeuren maar dat we er een
hele toerrrit van maken dat wist ik niet.
Wat je ver haalt is lekker zeg maar
Maaar we zijn gezellig mee gereden want het groeps
gevoel daar hou ik van.
S middags afgesproken om een rit door het
westerwald te maken.
In groepjes van een auto of 6 gingen we op weg.
1 van de Duitse organisators reed voorop.
Die had aardig het gas erop.
Ik ben best wel wat gewent maar we gingen met
piepende bandjes door de bochten heen en ik kreeg
een soort Mario kart gevoel en wilde al met bananen
schillen gaan gooien.
Op de helft van de rit hadden we ff een tussen stop.
De mannen liepen ergens heen om over schroot
auto’s te hebben.
Scheen interessant te zijn maar ik had meer zin in
een klein feestje.
Daar hebben we even de lellebellen top 40
gedraaid.
Sex met die kale, snollebollekes , kneu en geil moet
ze zijn kwam. voorbij.
Geil moet ze zijn is geheel legaal in Duitsland te
draaien want dat betekent hier mooi.
Onze Duitse vrienden keken ons raar aan dat de
meiduh ineens van links naar rechts begonnen te
huppelen maar dat maakt niet uit.
We hebben het gezellig.
Onderweg stopten we nog een keer want Duitse Jan
zijn zoontje moest ff een piepie machen.
We parkeerde onze auto’s op een terrein van de
lokale brandweer.
Aaaaaaaah meneer de brandweerman mag ik ook
naar het toilet?????
Natuurlijk geen probleem.
Ik liep met mr brandweerman richting het toilet.
Zoooo dat lucht op.
De dames waren achter mij aangekomen en dat ik
ze tegen kwam zei ik iets van zo dat was snel klaar.
Met een knipoog!
Trudy en Jolanda keek me aan en hadden zoiets heb
je haar weer!!!!
Sorry meiden.
S avonds nog een scheppie boven op gedaan met
een foto.
Je had erbij moeten zijn !
Ik ga dit nog heel lang horen
Wat een mooie rit hebben gehad deze middag.
Duitse Jan was ook nog even naar de Ludolfs
gereden. Zijn bekent van tv.
Daarna door gereden naar de eind bestemming.
Wat een gave locatie was dat.
Een oude mijn met de machines nog aanwezig.
Paar mooie foto’s geschoten en toen werden de
blikken bier open getrokken en de bbq aan
gestoken.
Wat een leuke sfeer hangt er.
Iedereen had zijn eigen stukkie vlees bij zich en het
werd al snel gezellig rond de bbq.
Het bier vloeide rijkelijk en er werd een verzoek
nummer aan gevraagd.
Of dat dansen wat we s middags gedaan hadden nu
met zijn allen kunnen doen. Soort van Ned tegen
Duitsland maar dan in een leuke setting.
Nou daar gingen we op de snollebollekes van links
naar rechts. Echt geweldig. !!!
Er moest een einde komen aan de avond en zijn
richting het hotel gereden.
Tja daar zat de rest van de Duitse groep dus werd
het daar weer aan schuiven.
Het bleef nog lang onrustig.
Zondag, 18 juli 2021:
=================
Vandaag vroeg ontbijten want we gaan naar de italo
treffer in het stöffelpark.
Om 10 uur verzamelen want Carmen had een paar
goede plekken voor ons gereserveerd.
Nou helemaal top stonden we.
Met 10 bianchi’s en een paar Lancia’s reden we in
collone naar het verzamelpunt.
Het is geweldig mooi weer vandaag. Nou dat kan
niet meer stuk.
Iedereen de auto’s geparkeerd en daar een beetje
rond gelopen.
Alle soorten en maten Italiaanse auto’s kwamen
voorbij.
Echt leuk om te zien hoeveel moeite mensen doen
om hun auto mooi of apart te maken.
Het zonnetje scheen goed dus huppetee stoeltjes uit
klappen en zitten.
Het lijkt wel vakantie.
Wat een super relaxte dag.
Ergens in de wereld was het vast 17.00 uur dus een
biertje en een wijntje kon uit de koelbox gehaald
worden.
Tja zegt Trudy ik heb geen beker.
Hmmmm uit de fles drinken staat best raar.
Dan maar me ijs bekertje gaat lekker veel in.
Ted was helemaal blij dat onze koelbox nog vol met
ijswater zat dus ook die helemaal blij.
Rond 15.00 zijn vertrokken want we waren gaar
gekookt.
De mannen onder een paprapluutje want die trokken
het niet meer.
Was niet te doen maar we mopperen niet.
Bij het hotel weer aangekomen ging een ieder een
beetje zijn eigen weg.
Marianne ging een baantje trekken in het zwembad.
Een paar mannen bleven lekker op het terras zitten
en andere ff een tukkie doen op de kamer.
Nou dachten we allemaal dat Marianne de nieuwe
Ranomi Kromowidjojo zou worden maar die is
gewoon heerlijk op een bedje aan het zwembad in
slaap gevallen.
Het was ook een warme vermoeiende dag.
Rond een uur of 18.00 kwam iedereen weer een
beetje tot leven en het terras liep weer vol.
Daar hebben we nog even de stoelen & tafel dans
gedaan want we konden maar niet kiezen waar we
wilde zitren.
De menu kaart werd weer tevoorschijn gehaald want
we kregen toch best wel weer honger.
Na het eten nog even heerlijk bij gekletst en zijn er
langzaam weer ons bedje op gaan zoeken.
Maandag, 20 juli 2021:
==================
Maandag ochtend nog met zijn allen ontbeten en
even het weekend door genomen. Wat hebben we
het weer naar ons zin gehad.
Er werd al gezegd , maakt niet uit waar we heen
gaan als we maar met elkaar zijn.
Volgend jaar willen we waarschijnlijk weer hier heen
gaan.
Ik kijk er nu al naar uit.
En de grote vraag van het weekend blijft een
mysterie !!!
Heeft Jan de Nurburgring genomen?
Groetjes van jullie razende reporter

Daan

Hieronder volgen een paar foto's van dit evenement
in Westerwald en een leuk videootje! Wellicht leuk
om met een grotere groep te gaan bezoeken,
volgend jaar?

Zaterdag werd een mooie toertocht door het
Westerwald verreden!

Het was meteen een gezellige boel...

Duitsland staat bekend om het Reinheitsgebot bij de
productie van het bier, hetgeen wij natuurlijk meteen,
bij aankomst, moesten testen ...

Op zaterdagavond werd de BBQ ontstoken en zaten
wij gezellig bijeen...

BBQ bij 24Kitchen: keukenprinses Marianne aan het
werk ...

A112 line-up voor de oude bauxiet-mijn in Nistertal
(Westerwald)

Korte stop tijdens de toerrit: de vrouwen gingen even
op bezoek bij de Duitse spuitgasten....

Luchtopname van onze standplaats, naast een
aantal A112's waren tevens de Primula en de Lancia
Thema's van Ted/Marianne en Patrick/Jolanda van
de partij.

Ook 'kontjes' kunnen indruk maken ...
En tot slot, de video-impressie:
https://www.youtube.com/watch?
v=T00IhbSsvWg&t=1s

Uitnodiging Autobianchi
Treffen Dortmund: 14/08/2021

Hierbij zijn alle Autobianchi berijders en
eigenaren met hun Autobianchi uitgenodigd om deel
te nemen aan het Autobianchi A112 IG Deutschland
Treffen in Dortmund, welke op:

Zaterdag 14 augustus 2021
plaats gaat vinden. U hoeft zich vooraf niet aan te
melden.
De Duitsers melden dat samenkomst en het ontbijt
die dag plaatsvindt vanaf 09.50 uur, vervolgens zal
een kleine rondrit verreden worden.
Startplaats is:
BC Moto Service
Ostkirchstrasse 177
44287 Dortmund (D)
Internet: https://www.bc-moto-service.de/
(Evenement onder voorwaarde dat de geldende
Duitse Corona maatregelen zullen worden
nageleefd)
Alle Autobianchi eigenaren zijn hierbij van harte,
onder voorwaarde dat zij hun Autobianchi
meenemen, uitgenodigd !
Wellicht kunnen geïnteresseerden samen iets
afspreken? Laat ons dat even weten onder:
info@autobianchi-club.nl. Mogelijk kan er dan
ergens samengekomen worden of samen
gereden worden.

Uitnodiging Abarth &
Friends, 04/09/2021, Lier (B)

Wij meldden reeds eerder dat de Internationale
Autobianchi Meeting wederom verplaatst werd naar
2022. U kunt hiervoor het eerste weekend van
september 2022 reserveren.
Om dit jaar niet zonder groot evenement voorbij te
laten gaan heeft bestuurslid Rik contact gezocht met
de bekende Belgische rallye-coureur en Abarth
Works Museum eigenaar: Guy Moerenhout. Op
zaterdag 4 september 2021 zullen wij Guy gaan
bezoeken.
Rik wist tezamen met Guy een interessant
programma te maken. Een bezoek aan diens
museum is dan ook een lust voor het oog en u zult
versteld staan van de automobielen welke Guy in
Lier (bij Antwerpen) bijeen heeft gebracht.
Het programma voor 4 september 2021 is als
volgt:
10:30 uur verzamelen bij het Abarth Works
Museum in :Lier;
11.00 uur: bezoek aan het Abarth Works
Museum, met koffie/fris en een versnapering;
14:00 uur: Start van een korte rondrit met
routeboek en lunchpakket;
18:00 - 22:00 uur: Wereldkeuken Diamant, diner
in buffetvorm, inclusief drank, in Nijlen
(http://www.wereldkeuken-diamant.be/. )
Kosten: 80 Euro per persoon voor deelname aan
het gehele programma.
Het adres van het Abarth Museum van Guy
Moerenhout treft u hier aan: https://www.abarthgmr.be/en/

PS: U kunt zich aanmelden op
voornoemde website door op
'Contact' te klikken en aan te geven
dat u wenst deel te nemen namens de
Autobianchi Club Nederland.

Uit de oude doos gevist ...

Onderstaande twee foto's kwamen wij onlangs
tegen. Het zijn foto's welke geschoten werden in
Zandvoort, in 1993 of 1994... Toen was het nog geen
Autobianchi Club Nederland doch A112 Club
Nederland... Wij zijn benieuwd of jullie de personen
op de hieronder afgebeelde foto '2' herkennen?

Foto 1.

Foto 2.
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