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Een paar weken geleden kwam ik, op zoek naar heel iets
anders, bijgaande foto tegen op het web.
Een Autobianchi op de voorpagina van een tijdschrift is niet
alledaags. En die Autobianchi blijkt niet ‘toevallig’ op de foto
te staan.
Het blad ‘GG magazine’ is een titel van een Duitse uitgever.
Het kwartaalblad wordt uitgegeven in vele talen en richt zich
op het duurdere segment. Onderwerpen die aan bod komen
in het blad zijn o.a. architectuur, design, mode en reizen.
Eén van de onderwerpen uit het nieuwste nummer (met de
Autobianchi op de cover) is het 150-jarig bestaan van Hôtel
du Cap-Eden-Roc aan de Franse Rivièra. Dan is de link
naar een Autobianchi Eden Roc, zoals de Bianchina
cabriolet in Frankrijk werd genoemd, een hele leuke.
Het jubilerende hotel is onderdeel van de Oetker Collection,
bestaande uit een aantal zeer luxe hotels. En als ik
Wikipedia moet geloven, dan is de welbekende Dr. Oetker
de grondlegger van dit bedrijf.
De dame op de foto, Laura Bailey, blijkt ambassadeur van
de Oetker Collection te zijn. En de Autobianchi … blijkt
eigendom van het hotel te zijn. Kortom: eigenlijk een soort
bedrijfsfoto! Maar door de uitsnede en de vele tinten wit wel
een hele mooie! Voor wie een paar nachtjes wil slapen in
het hotel en de Autobianchi van dichtbij wil bekijken: ook de
prijzen van de kamers zijn erg ‘luxe’. En voor wie het artikel
in ‘GG magazine’ 2/2020 wil lezen, zie:
https://issuu.com/gg-magazine
Luit Humbert

De Autobianchi Panoramica van
Joop Piersma ...

Gevonden artikel op het internet:

Autobianchi Panoramica. Kleine
Italiaanse rakker van Joop Piersma

We kennen allemaal de klassieke Fiat 500. De auto heeft
veel kwaliteiten, zoals zijn bijzondere wendbaarheid, zijn
lage gebruikskosten en zijn duurzaamheid. Fiat besloot om
op de bestaande bodemgroep en het mechaniek een
stationcar te ontwikkelen. Een uitvoering voor werk en
plezier. In 1960 verscheen dan ook de Fiat 500 Giardiniera,
die werd voorgesteld als een kleine gezinsauto waar vier
personen en hun bagage in konden worden vervoerd.
Tegelijkertijd ging bij Autobianchi de technisch identieke
Autobianchi Panoramica, met een afwijkende carrosserie, in
productie.
De Autobianchi Panoramica werd dan ook als luxere versie
van de Fiat 500 Giardiniera gepresenteerd. Door zijn kleine
dochter Autobianchi, kon het grote Fiat leuke auto’s maken
in bescheiden aantallen. Die werden deels met Fiat
onderdelen opgebouwd, maar konden uiterlijk wel veel van
de Fiat verschillen.
GELIEFD MODEL
In de klassiekerwereld is de Autobianchi een geliefd model,
die niet alleen als sedan, maar ook als cabriolet en een
dichte bestelwagen leverbaar was. De DR-44-85 is van het
bouwjaar 1968 en zijn eerste originele lakjas was roomwit.
De compacte Autobianchi Panoramica is nog niet rijklaar.
Eigenaar Joop Piersma ziet het in eerste instantie als een
‘gezinsuitbreiding’. Hij heeft meer stalen kindjes die op de
nominatie staan om te worden hersteld, voordat deze
Autobianchi met het fraaie afwijkende koetswerk op de weg
verschijnt. Het zou toch leuk zijn als Joop ook de weg naar
onze club zou vinden, we zijn benieuwd ...

Leuke vondst van Luit: de
trofeo112.it website !

Campionato Autobianchi A112 Abarth
Van 1977 tot en met 1984 werd in Italië het ‘Campionato
Autobianchi A112 Abarth 70HP’ (alias de ‘Trofeo A112’)
verreden. Een merkencup voor jonge rallyrijders, waarbij
verschillende talenten later voor de fabrieksteams van o.a.
Fiat en Lancia hebben gereden.
Onlangs is de website https://trofeo112.it/ ‘live’ gegaan.
Hier zijn onder meer verslagen, uitslagen en herinneringen
aan de wedstrijden te vinden. Zeer de moeite waard!
Luit, bedankt voor deze mooie vondst !

Aanvulling fotoverslag
Internationale Autobianchi
Meeting 2019...

Aanvulling op eerdere berichtgeving.
In een vorige nieuwsbrief liet Peter al een kort verslag met
foto’s van het internationale evenement in Desio en Monza
zien. Gedurende de Internationale Autobianchi Meeting
2019 en tijdens het toenmalige diner op zaterdagavond
werd door Roberto Corti, de burgemeester van Desio, een
boek over de geschiedenis van Desio overhandigd. En door
Marco Lerda, de voorzitter van het Italiaanse Registro
Autobianchi, een plaquette ter ere van het 50-jarig jubileum
van de A111 en de A112.
U ziet hieronder de foto van de uitreiking van de plaquette
en het boek over de geschiedenis van Desio aan onze
secretaris Luit en Annette, welke mede namens de
Autobianchi Club Nederland acte de presence gaven.

Uitnodiging Zomerevenement
Lancia Club Nederland ...

It Giet Oan!!!!
Aankondiging / Uitnodiging het zomer evenement

Het Doornse Gat.
Traditiegetrouw organiseert de Lancia Club Nederland
tijdens de zomerperiode het evenement waar iedereen als
lid van de Lancia Club Nederland en de Autobianchi Club
Nederland welkom is, gezellig om bij te praten, naar mooie
auto’s te kijken, iets te laten zien of te verkopen, wat ieder
maar wil….. noem maar op.
We hebben elkaar tot nu toe dit jaar nauwelijks gezien en
gesproken, iedereen is onder de “radar” gebleven. Er is
genoeg is om te vertellen, te luisteren etc. al is het maar
over Corona. In 2020 zijn helaas al veel evenementen
noodgedwongen geschrapt uit de evenementenkalender.
Daarom zijn we heel blij dat, door de versoepeling van de
Corona maatregelen, het Doornse Gat doorgang kan
vinden, zij het met in achtneming van de RIVM richtlijnen en
met eigen verantwoording van alle deelnemers.

Programma:
Wanneer? Zaterdag 8 augustus 2020
Aanvang? 13.00 uur
Einde?
17.00 uur
Alle leden van de Lancia en
Voor wie?
Autobianchi Club Nederland
Dit betreft een informeel evenement, op basis van “bring
your own”
Voor verdere info, hoe er te komen en de RIVM
richtlijnen, zie bijlage hieronder:
Uitnodiging LCN Zomerevenement 2020.pdf
(PS: opmerking bij de aanmelding: leden van de Autobianchi
Club Nederland hebben geen lidnummer)
Wellicht leuk dat wij ons treffen in het Doornse Gat, op dit
eerste evenement na de versoepeling van de Coronamaatregelen? Uiteraard met inachtneming van de Corona richtlijnen.
Het Bestuur

Te koop aangeboden door lid:
mooie A112 LX

Te koop aangeboden:

Autobianchi A112 - LX (de LX uitvoering is een luxere versie
van de ELITE)
Bouwjaar 1985 met 46000 km op de teller.
Cilinderinhoud 965 cc - 48 pk.
5 versnellingen - electronische ontsteking.
Abarth uitlaat spruitstuk - Alu Abarth stuurwiel.
Groen metallic lak - LM Ronal velgen.
Beige bekleding - Achterbank nog in fabrieksplastic !
Electrische ramen - Origineel fabrieks klapdakje.
APK: tot Juni 2022.
Taxatie rapport Rietveld geeft in 2018 een waarde van €
10000,Het taxatie rapport wordt op verzoek aan u gestuurd.
De vraagprijs is van € 7500,- verlaagd naar: € 6500,- !!!
Deze wagen is in zeer goede conditie, een collectors-item !
Meer info: zie o.a. marktplaats:
https://www.marktplaats.nl/a/auto-s/overige-autos/m1561298268-autobianchi-a112-lx-1985.html?
c=08c285449651fa109c354bbabe740c1b&previousPage=lr
Verkoper / lid: L. Ten Hagen, tel.nr.: 0683620785 of E-mail:
louis@tenhagen.com
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