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2011 is het gedenkwaardige jaar dat Nederland, de nederlandse autobianchiclub dan ,  zijn eigenlijk 2e 

internationale evenement organiseert. Dit keer zijn we in Friesland voor een 2011   stedentour, ik heb ze 

niet geteld maar ongetwijfeld hebben we er 11 gezien. 

De weg die het bestuur begaan heeft om dit te organiseren was toch wel lang, we hebben een aantal 

vergaderingen belegd om dit te bereiken. Vooral is dank verschuldigd aan Sjaak, die de route al had, het 

hotel heeft geregeld, aan Luit, Annette, die buiten hun andere werk voor dit evenement ook een aantal 

dingen hebben gesponsord, waaronder een magneetje met het Autobianchi logo. Daar zijn we dan ook 

Patrik en Lydia dank verschuldigd daar zij het afscheidscadeau, mandje met bloembollen,  hebben 

gesponsord. 

Helaas hebben we dit jaar Peter en Arleen moeten missen, beterschap Peter. 

Ook ben ik dit jaar niet de enige die een stukje voor de site schrijft, mijn mede gele a112 eigenaar Rik 

heeft ons ook verblijdt met een leuk stukje. Ik ben dus niet meer de enige met een rijdende gele a112  

 

Daar alles in Friesland georganiseerd was, ik had gelukkig wel mijn paspoort mee, hoefden we uit 

Amsterdam slechts iets van 130 km te rijden. Sjaak en ik reden samen op naar Friesland over kleine, 

saaie, doodsaaie weggetjes door de polder, zoals 1 weg al aangaf zaten we op de wrakkenweg, toen was 

ik meteen weer wakker! 

Na een behoorlijk stevig ontbijt, misstond zelfs niet voor Engelsen, was er een korte uitleg over de 

bol/pijl route en kon een ieder die dat wilde, en geen verkeerde tomtom had, de route ingelezen krijgen 

op zijn navigatie. 

 

Het is leuk dat de route onderweg zelfs voor de buitenlanders interessant was, Zurich, of zaten we toch 

even snel in Zwitserland? Gelukkig waren de wegen wat minder saai, er was wel het een en ander te 

zien, al moest je dat dus eigenlijk niet op de slaperdijk doen.  

De 1e avond werd met een lopend buffet afgesloten en voor een ieder die dat wilde en nog kon volgen 

werd de film De hel van 63 gedraaid. 

De zondag begon weer met hetzelfde stevige ontbijt, voor wie dat wilde en wederom liet de zon zich 

toch regelmatig zien, al was het iets minder dan de dag ervoor.  Besloten werd om de route van vandaag 

achter elkaar te rijden, zodat er dus dik 20 Autobianchi’s door het Friese landschap CO2 den, bekijks had 

je zeker, om stond iedereen met de neus dicht  

 



Bij Stavoren werd een stop ingelast om wat te drinken en om de niet meer zo rijke weduwe te bezoeken. 

Natuurlijk was dit een Nederlands evenement maar ook ontkwamen wij niet aan de Italiaanse inbreng 

deze dag, zaterdag was nog rustig maar nu werden wij gedirigeerd in een mooie rij te gaan staan voor de 

foto, daar bleef het niet bij, ook bij de afsluitende bbq en prijsuitreiking werd natuurlijk door bepaalde 

Italianen ingebroken in het draaiboek   

Voor een ieder was hier een aandenken in de vorm van een mandje bloembollen en een magneet. Van 

de Italianen kregen wij dus pasta. 

De Duitsers zullen het evenement volgend jaar op zich nemen, ook hier zijn wij natuurlijk dankbaar voor, 

het internationale evenement blijft zo in leven. Ik hoop dat de nieuwe leden die we dit jaar hebben 

mogen begroeten, zoals Rik en Angela, het dusdanig is bevallen dat zij volgend jaar weer mee gaan. Ik 

zal dan met de groene a112 komen 

 

Groet en tot ziens in 2012 

 

Bert 

 

 

 

 

 


