
Terugblik	...

Beste	{{voornaam}}	{{achternaam}},

We	zijn	bijna	aan	het	einde	gekomen	van	2020.	Dit	is
alweer	de	laatste	nieuwsbrief	van	2020,	wat	vliegt	de
tijd	toch	snel.	December	2020,	een	moment	om	stil	te
staan	 en	 eens	 achterom	 te	 kijken...	 een	 terugblik.
2020,	 het	 jaar	 waarbinnen	 wij	 de	 Corona	 pandemie
maar	 niet	 onder	 controle	 kregen	 en	 in	 konden
dammen.	De	verenigingsactiviteiten	kwamen	hierdoor,
helaas,	 ook	 op	 een	 erg	 laag	 pitje	 te	 staan.	 Grootste
domper	 was	 wel	 het	 niet	 door	 kunnen	 gaan	 van	 de
Internationale	 Autobianchi	 Meeting	 in	 Harderwijk,
jammer	 van	 de	 goede	 voorbereidingen	 door
organisatoren:	Rik	en	Angela,	doch	zij	krijgen	opnieuw
een	 kans	 in	 2021.	 Gelukkig	 was	 er	 toch	 een	 lichtje
aan	 de	 horizon	 en	 kon	 er	 toch,	 mede	 dankzij	 de
voortreffelijke	 organisatie	 door	 Danielle	 en	 Luck	 een
evenement	 doorgang	 vinden,	 namelijk	 de	 geslaagde
Amsterdam	 Love	 Tour.	 Alhoewel	 dit	 in	 afgeslankte
vorm	 doorgang	 kon	 vinden	 was	 het	 toch	 heerlijk	 om
dit	jaar	toch	nog	een	keer	samen	te	komen!	:Laten	we
hopen	 dat	 wij	 Corona	 onder	 controle	 het	 komende
jaar	en	dat	wij	ons	in	2021	kunnen	opmaken	voor	een
topjaar!!!	 en	 dat	 de	 lang	 verwachte	 Internationale
Autobianchi	 Meeting	 doorgang	 zal	 vinden.	 Het	 wordt
de	 hoogste	 tijd	 dat	 wij	 u	 en	 ook	 onze	 buitenlandse
Autobianchi	 vrienden	 en	 fanaten	 weer	 eens	 in	 de
armen	 kunnen	 sluiten.	 Allen	 alvast	 Prettige
Feestdagen	en	een	mooie	jaarwisseling	gewenst.	Blijf
gezond,	dan	zien	wij	ons	zeker	in	2021	weer,	laten	wij
hopen	dat	de	terug'blik'	dan	beter	gevuld	zal	zijn	...	!

Uw	Autobianchi	Club	Nederland		

De	A112	Abarth	Chardonnet,
een	verslag	...

Ik	heb	weer	even	over	het	internet	gestruind	en	kwam
hierbij	 -heel	 toevallig-	 op	 een	 leuke	 website	 terecht,
namelijk	 een	 Franstalige	 website,	 genaamd:
newdanciennes.com:	 'het	 nieuws	 van	 de	 oude
auto'.	Helaas	bleek	deze	website	geheel	in	het	Frans,
een	 taal	 welke	 ik	 niet	 machtig	 ben.	 Gelukkig
bood	 Google	 Translate	 enigszins	 hulp.	 Ik	 heb
geprobeerd	er	een	zinnig	verhaaltje	van	te	maken	en
hoop	 dat	 het	 begrijpelijk	 weergegeven	 staat	 en	 de
beschrijving	 overeenkomt	 met	 hetgeen	 de	 Franse
maker/schrijver:	 Benjamin	 bedoelde.	 Het	 betreft	 -in
deze-	 een	 mooi	 verslag	 van	 Benjamin,	 hij	 beschrijft
hierin	 de	 Autobianchi	 A112	 Abarth	 -Chardonnet-.
Deze	 A112	 uitvoering	 konden	 Franse	 aspirant
coureurs	destijds	bestellen.	Deze	auto's	waren	in	een
speciale	 race/rallye-uitvoering	 uitgevoerd.	 Op	 de
foto’s	de	Autobianchi	A112	Abarth	die	1979	deelnam
aan	de	 'Coupe	Autobianchi	Abarth'.	Deze	merkencup
voor	 rallyrijders	 was	 een	 initiatief	 van	 André
Chardonnet	(importeur	van	onder	meer	Autobianchi	in
Frankrijk),	 en	 werd	 verreden	 van	 1978	 tot	 en	 met
1982.	 Deelnemers	 met	 een	 auto	 in	 de	 kleur	 'bleu
celeste',	 zoals	 op	 de	 foto,	 kregen	 extra	 korting	 bij
aanschaf	 van	 hun	 auto	 (later	 ging	 dit	 gelden	 voor
auto’s	met	de	kleur	'bleu	lipari').	Menig	lid	binnen	onze
club	kent	het	Franse	bestuurslid:	Vincent	de	Fresquet
nog.	 De	 moeder	 van	 Vincent	 heeft,	 naast	 de
wedstrijden	om	de	 ‘Coupe’	 in	 het	 seizoen	1979	 (met
de	op	de	foto’s	getoonde	auto),	driemaal	de	Rallye	de
Monte	Carlo	gereden	met	een	A112	Abarth.	Genoeg
verteld,	 u	 kunt	 het	 verslag,	 voorzien	 van	 mooie
foto's,	hieronder	lezen.

A112	Abarth	Chardonnet.pdf

De	revival	van	'Calimero'...

Clubleden	 Liesbeth	 en	 Kees	 meldden	 ons	 dat	 hun
A112	weer	in	haar	oude	glorie	is	hersteld.	Leuk	dat	zij
ons	 (en	 ook	 u)	 deelgenoot	 maakten	 van	 hun	 laatste
projectje!	Zij	hebben	een	koosnaampje	voor	hun	witte
A112,	 namelijk:	 Calimero.	 Liesbeth	 had	 pech	 in	 het
verkeer	 en	 Calimero	 kwam	 rechtsvoor	 onfortuinlijk	 in
aanraking	 met	 een	 ander	 voorwerp	 of	 voertuig,
hetgeen	 leidde	 tot	 een	 'gebutst'	 rechtervoorspatbord.
Daarnaast	 had	 vadertje	 tijd	 vat	 op	 het	 metalen	 jasje
van	 Calimero	 gekregen.	 Zonder	 hierover	 specifiek	 te
gaan	 uitwijden,	 zullen	 de	 fervente	 A112	 gebruikers
onder	ons,	wel	weten	welke	carrosserieplekjes	wij	dan
bedoelen.	 Gelukkig	 vonden	 zij	 het	 jammer	 om	 hun
leuke	 en	 nog	 goed	 rijdende	 Autobianchi	 te	 laten
verpieteren	 en	 volgde	 een	 ritje	 naar	 clublid	 Ted
Compas,	 eigenaar	 van	 Auto	 Europa	 Italië	 (Ted	 is
specialist	in	auto's	van	het	merk:	Lancia,	Fiat,	Jeep	en
Alfa	 Romeo).	 Hier	 werd	 hun	 Calimero,	 naar	 volle
tevredenheid	 en	 met	 uitstekend	 resultaat	 onder
handen	genomen.
	
Klik	 maar	 eens	 op	 onderstaande	 fotoreportage
voor	de	Calimero	restauratie...
Calimero.pdf

Heeft	 u	 ook	 een	 aanstaande	 of	 wellicht	 voltooide
restauratie	 of	 heeft	 u	 -gewoon-	 een	 leuk	 verhaaltje
over	 of	 gebeurtenis	 met	 uw	 Autobianchi,	 dan	 kunt	 u
ons	dat	 (wellicht	met	een	 fotootje?)	mailen.	Leuk	om
ook	uw	verhaal	in	de	nieuwsbrief	te	zien	staan	?	Ons
e-mail-adres	luidt:	info@autobianchi-club.nl	

Oplossing	Italiaanse	rariteiten
kennistest	2020	...

Heeft	 u	er	 zich	aan	gewaagd?	Wij	moeten	 toegeven
dat	 het	 deze	 keer	 niet	 gemakkelijk	was	om	de	 juiste
antwoorden	te	weten	of	zelfs	te	vinden.	
Voor	 diegene	 welke	 braaf	 de	 oplossingen	 invulde
hierbij	de	oplossing	van	de,	 in	de	vorige	nieuwsbrief,
vermelde	Italiaanse	Rariteiten	Kennistest	2020.
We	 zijn	 benieuwd	 naar	 uw	 resultaat...	 bent	 u	 een
kenner?	

De	oplossing	luidde	als	volgt:	
1.	A
De	afgebeelde	elegante,	sportieve,	Italiaanse	coupé
was	de	Lancia	Flavia	Sport	Zagato	(1967)	

2.	B
De	afgebeelde	Italiaanse	micro-auto	was	de	ASA
Microscuda	(1961)

3.	B
De	sportieve	en	compacte	coupé	was	de	Ferrarina
Tipo	854	(1959)

4.	B
De	praktische	auto	was	de	Autobianchi	Primula	65
C	(1969)

5.	A
De	afgebeelde	sportieve	Italiaanse	coupé	was	een
Maserati	A6	1500	Berlinetta	Speciale	(1947)

6.	B
De	elegante	auto	was	een	FIAT	1900	B	Gran	Luce
(1957)

7.	B
De	bijzondere,	op	de	Turijnse	Autosalon
tentoongestelde,	auto	was	een	ISO	400	(1957)

8.	C
De	statische	limousine	welke	afgebeeld	stond	was
een	Alfa	Romeo	2600	Berlina	(1962)

9.	D
Deze	sportieve	en	wigvormige	auto	was	de	Ferrari
Rainbow	Bertone	(1976)

10.	C
Deze	kleine	Italiaanse	strandauto	was	de	Savio
Albarella	(1971)
	

Wilt	u	nogmaals	de	afbeeldingen	van	deze	bijzondere
Italiaanse	auto's	zien?	Klik	dan	even	op	onderstaande
link:
De	 oplossingen	 van	 de	 Italiaanse	 Rariteiten
Kennistest	2020.pdf

Uitnodiging	tot	betaling	van
de	jaarcontributie	2021	...

Het	 was	 als	 gevolg	 van	 de	 van	 kracht	 zijnde
Coronamaatregelen	 helaas	 een	 erg	 mager
verenigingsjaar	 2020,	 laten	 we	 hopen	 dat	 de
pandemie	 onder	 controle	 komt	 in	 2021	 zodat	 wij	 de
draad	 weer	 op	 kunnen	 pakken.	 Wij	 hebben	 er
vertrouwen	 in	 dat	 de	 Internationale	 door	 zal	 gaan
vinden	in	september	2021,	daarnaast	wordt	de	ijskast
inmiddels	 weer	 gevuld	 met	 nieuwe	 en	 leuke	 ideeën!
Jullie	 lezen:	 er	 wordt	 niet	 stil	 gezeten.	 Het
verenigingsjaar	 2020	 is	 bijna	 weer	 ten	 einde	 en	 dat
vergt	 weer	 extra	 werk	 voor	 onze	 penningmeester
Angela:	de	contributiebetaling	voor	2021	komt	er	weer
aan.	 In	 verband	 met	 dit	 'magere'	 verenigingsjaar
hebben	 wij	 besloten	 de	 contributie	 voor	 2021	 op	 het
oude	peil	en	dus	bescheiden	te	houden.	
Zou	u	haar	kunnen	helpen	door	te	zorgen	dat	u	tijdig,
vóór	 31	 januari	 2021,	 uw	 jaarcontributie	 voor	 2021
betaald?
Als	 geheugensteuntje	 hierbij	 wederom	 de
betalingsgegevens	van	de	club:	

NL	88	INGB	0000	1251	18,
ten	name	van:	
Autobianchi	Club	Nederland,	Ede.	

De	jaarcontributie	bedraagt	€	27,50	per	lid	per	jaar.
Voor	het	inwonende	gezinslid	bedraagt	de
jaarcontributie	€	6,-	per	gezinslid,	extra.

Zou	u	hierbij,	onder	opmerkingen,	willen	vermelden:		
jaarcontributie	2021	en	uw	lidnaam
(en	evt.	de	gezinsleden	waarvoor	u	extra	betaald).

Alvast	onze	hartelijke	dank	!

Angela	Van	der	Vlugt
Penningmeester	Autobianchi	Club	Nederland

Ontvangen	berichten:	Linnen
dakje	aangeboden	...

Een	 aanbieder	 vond	 in	 zijn	 schuur	 nog	 een	 linnen
dakje	voor	een	A112.
	
Andries	vraagt	of	er	wellicht	een	clublid	 is	die	er	 iets
mee	kan?
Kunt	u	er	iets	mee?	Kijk	dan	eens	op:
https://www.marktplaats.nl/plaats/m1621383284/view?
extendAd=true

De	aanbieder	is	genaamd:	Andries.

(Bij	 eventuele	 interesse	 neem	 zelf	 even
via	www.marktplaats.nl	contact	met	hem	op)

Prettige	Feestdagen	...

Wij	wensen	jullie	allen:	

Mooie	en	Gezellige	Feestdagen

en	een

Gelukkig,	doch	vooral	Gezond

2021	!
(Met	vele	veilige	kilometers!)

Bestuur	van	de	Autobianchi	Club	Nederland
	

Wat	is	voor	een	nieuws
te	melden?

De	A112	Abarth	-	Chardonnet,	een
verslag	...
De	revival	van	'Calimero'...
De	oplossing	van	de	Italiaanse
Rariteiten	Kennistest	2020
Prettige	Feestdagen	!

Is	deze	e-mail	niet	goed	leesbaar?	Klik	hier	voor	de	webversie.

	Nieuwsbrief	november	/
december	2020

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.
Als	u	geen	nieuwsbrief	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u	zich	hier	afmelden.

	
Verzonden	met			
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