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Nou daar gaan we dan, onze eerste automeeting met de A112. We hadden er veel zin in en natuurlijk 

veel te vroeg wakker. Dus door de polder scheuren in de vroegte met de net gepoetste wagen. 

Tijdens het rijden zag ik de muggen al tegen de voorruit ter pletter slaan, owww. Daar gaat m’n 

schone voorruit…… 

Uiteindelijk netjes om 08.15 uur in Lemmer bij het hotel. We waren niet de eerste want de Zwitsers 

waren al druk aan het poetsen, de wagens zagen er dan ook uit om door een ringetje te halen. 

En er stonden een paar aanhangers , dus er waren er reeds meer gearriveerd. 

Overal gelijk foto’s van maken en kijken wie wie is, want we kenden natuurlijk nog niemand. 

Maar met al die verschillende auto’s ging het uit elkaar houden prima.  Zo hadden we het over opa 

en oma zuurtje, meneer ventilatie gat (Y10), mamma mia etc etc 

        
Verzamelen in de lobby van het hotel om uitleg te geven en iedereen zijn spullen te overhandigen. 

Eten en drinken voor onderweg, muntjes om te drinken en natuurlijk het schild en het routeboek. 

Ik heb zelf geen koeken gezien maar Angela wel , ik mocht de pepermuntjes. 

Met het routeboek waren we blij, want we hadden net een cursus hoe ralley routes / boeken te 

lezen. Voor diegene die het niet kunnen was er de mogelijkheid om de route te uploaden op de tom-

tom. Dat was zoeken naar de goede snoeren etc maar uiteindelijk iedereen onderweg. 

 



Mooie route door Friesland en veel gezien, maar weinig andere A112 onderweg 

        

 Ik heb jullie allemaal nog gered door m’n vinger in de dijk te houden, anders waren we allemaal 

verdronken. Na dit gat gedichte te hebben reden we door. ( nieuwe Hansje Brinker ) 

Om de Zwitsers meer thuis te laten voelen zijn we door Zurich gereden. Alwaar de Zwitsers er 

natuurlijk gelijk een Bank neerzetten. Ik heb gezocht maar geen Paarse koeien gezien….. 

 

 

Onderweg was er nog een autoschade bedrijf, maar zo te zien was die ook al 25 jaar niet meer open 

geweest. Wel leuk zulke dingen te vinden. Wel effe binnen gekeken maar was echt leeg ! 

Om 16.00 uur was het verzamelen bij Montagna d’Oro. Daar werden we ontvangen met cake en 

italiaanse koffie. Alles wat we daar zagen was Italiaans. Mijn tip: volgende keer daar een 

wijnproeverij houden ! Iedereen heeft daar lekker kunnen kijken naar al het moois wat er stond. 

Benieuwd of de witte oude fiat bus ( 900 Panorama )nog verkocht is. In de showroom stonden geen 

Autobianchi maar even buiten kijken en de parkeerplaats stond helemaal vol ! 

Vanaf hier gingen we weer verder terug naar het Hotel  

 

 



Wij zijn achter de Duitsers / Zwitsers aangereden en die laatste 20 km gingen een heel stukkie vlotter 

als de puzzelrit overdag. Daar zijn ze gewoon voor gebouwd. Voor het hotel eerst de tank weer vol 

gegooid en olie nagekeken. Aansluitend naar het Hotel. 

Daar was het een plekkie zoeken aan de bar  en wachten tot het Buffet geopend werd.  Eten was 

prima verzorgt en diegene die tekort kwam heeft het zelf fout gedaan. 

Na het eten werd de film gedraaid “de Hel uit 63” Deze hebben we overgeslagen, ik begon ziek te 

worden en zweet liep al over m’n rug als ik stil zat. Dus vroeg naar bed en vroeg en fris weer op . 

    
 

Volgende dag onder de pillen weer melden in het Hotel. De plannen waren veranderd en we gingen 

allemaal achter elkaar aan rijden.  Dat was gezellig, overal een beetje stoppen en kijken. Bakkie koffie 

in Stavoren waar we naast die meid stonden op dat standbeeld. Laura leidde de boel even dat er 

foto’s genomen werden en ook onderweg hing ze heldhaftig over / langs / naast de wagen voor de 

juiste foto. Vanaf daar doorgereden en een ander standje in gelopen. Hier heb ik de Zwitsers en 

Duitsers geleerd wat een Frikandel speciaal is. Ik had er 2 gehaald en ze waren allebei op, dus moet 

goed geweest zijn. 

    

Onderweg wel even gestopt om een foto te maken van de kerkstraat, het was tenslotte ook zondag ! 

Vanuit daar terug naar het hotel voor de bbq. Deze was vanwege de regen die op komst was niet 

achter buiten op een eiland maar op het overdekte terras. Achteraf gezien een wijze beslissing want 

we hebben druppels genoeg gezien . Een paar groepen wouden op tijd vertrekken want die  moesten 

nog een uur of 8 in de wagen zitten. Dus die hebben wat sneller gegeten. Qua hoeveelheid ging het 

wel goed, Fausto kon bergen op zijn bord maken ( Toch Zwitsers ?) 



  

Bij afscheid werden er bloembollen en een magneet gegeven vanuit de Autobianchi club Nederland. 

En vanuit Italy had Laura ieder geval een zak pasta voor iedereen ( jaja, ook voor de andere Italianan ) 

Sebastiaan heeft een Autobianchi Bodywarmer gehad maar dat betekend ook dat hij volgend jaar de 

internationale dag moet organiseren.  

Wij hebben ieder geval een super weekend gehad en een hoop nieuwe mensenleren kennen. 

We waren op tijd thuis, de auto door de wasstraat gehaald en weer netjes droog in de stalling gezet 

voor de volgende keer.  

La Carriola 

 

 

 

   

   

   
  



 

 

 

 


