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Nieuw A112 ontwerp...

Wat valt er zoal te
melden?
Nieuw A112 ontwerp, hoe
bevalt die?
Wordt verwacht op
09/08/2019: Coccinella in
het blad Octane
Magazine !
Mooi om te gaan bekijken!
De Concours d'Elegance
in de tuinen van Paleis
Soestdijk: wij zijn er nl.
ook!
Uitnodiging voor de Rally
Sprezzatura 2019
Niet vergeten: de
Autobianchi Zomer BBQ in
Amsterdam
Op de valreep: De
oldtimerdag in De Bilt op
14/09/2019 ...

Een Italiaanse ontwerper genaamd Antonino Martini
mijmerde over het verdwijnen van de A112 in het straatbeeld
en dacht waarom niet een moderne Autobianchi A112
ontwerpen... Diens ontwerp doe ik jullie hierbij. Tja... welke
autofabrikant ziet er brood in? Zou het ooit werkelijkheid
worden? Misschien een electro of hybride versie? Hoe
vinden jullie 'm?

Verwacht: de Coccinella in de
Octane Magazine !

‘Coccinella’ is Italiaans voor lieveheersbeestje. Niet, zoals de
Wegenwacht aannam, doch de type- of modelnaam voor de
Autobianchi Bianchina uit 1968 van onze voorzitster. Een
aanduiding, verzonnen door Trudy, trotse eigenaresse van
dit rode cabrioletje. Binnenkort zal het hele verhaal in
‘Octane Auto’s’ verschijnen. De komende uitgave het
autoblad Octane Magazine ligt vanaf de volgende week
vrijdag, 09/08/2019, in de schappen van elke betere
bladenzaak. Leuk en interessant om te lezen. Even de
bladenman bezoeken volgende week?

Knipoogje ?

Concours d'Elegance in tuinen
Paleis Soestdijk...

Op 24 & 25 augustus 2019 vindt hét grootste klassieke
autofeest van Nederland plaats op Paleis Soestdijk! Geniet
van auto’s van wereldklasse in een Koninklijke
omgeving. Octane Magazine is organisator van dit mooie
evenement en verschaft op deze wijze de ‘betaalbare
klassieker’ een podium met een eigen concours d’elegance
op zaterdag. Deze happening is speciaal bedoeld voor
klassieke auto’s die in grote series zijn geproduceerd.
Er zijn diverse klassen, ondermeer voor ‘Gezinsauto’s &
Stationwagons’, ‘Bestelauto’s en (lichte) Bedrijfswagens’,
‘GTI’s & Sportsedans’, ‘GT’s & Sportwagens’ en ‘Wallflowers’
(voor auto’s uit het voormalige Oostblok). Uiteraard is
originaliteit belangrijk, maar niet altijd. Er is namelijk ook een
klasse voor ‘Outlaws & Restomods’, speciaal voor auto’s die
sterk gemodificeerd zijn.
Niet alleen zijn interessante aanmelders met hun oldtimers
welkom doch ook door de organisatie uitgenodigde
interessante oldtimers (auto's wel te verstaan...). Laten wij er
ook bij zijn met Auto(bianchi's). Wij zijn er prima
vertegenwoordigt met de A111 van Patrick en Jolanda, de
A112 van Jan, de Bianchina Cabriolet van Trudy en de
Stellina van Rik en Angela. Komt dat zien!
De jury zal gedurende de Concours d'Elegance vooral letten
op creativiteit, de technische uitvoering van de modificaties
en uiteraard de fraaiheid van het uiterlijk. Tijdens het
Concours d'Elegance weekend is ook een rondleiding
binnen Paleis Soestdijk mogelijk. Een kaartje voor de
rondleiding zal verkrijgbaar zijn bij de ingang van het Paleis,
maar kan nu ook gelijk meebesteld worden met een kaartje
voor het evenement. Een kaartje voor dit interessante
evenement in de tuinen van Paleis Soestdijk? Ga dan naar:
http://tickets.concourselegance.com/ .

Uitnodiging: de Rally Sprezzatura!

Wij werden er door Wim Julsing, bestuurslid van de Lancia
Club Nederland, op de Rally Sprezzatura geattendeerd,
waarvoor onze dank !
De Rally Sprezzatura is een toerrit, alleen toegankelijk voor
Italiaanse old- en youngtimers. Deze toerrit start in Assen,
op 14 september 2019. Het is een unieke toer-rally, dus
alleen voor Italiaanse auto's, door het mooie landschap van
Drenthe!
Deze Rally Sprezzatura staat in het teken van de Italiaanse
tentoonstelling Sprezzatura in het Drents Museum en alle
andere Italiaanse evenementen.
In de maanden juli tot november ademt Assen de sfeer van
Italië! De stad is feestelijk versierd en zijn er tal van
Italiaanse evenementen. Een daarvan is de unieke tour Rally
Sprezzatura.
Liefhebbers van de klassieke Italiaanse auto’s mogen
deze rally niet missen.
Noteer dus vast zaterdag 14 september 2019 in uw agenda,
volg onze Facebook pagina @RallySprezzatura. De
inschrijvingen verlopen voorspoedig.
De start, finish en het Concours Elegance van de Rally
Sprezzatura is vanaf het Koopmansplein in het centrum van
Assen. De route wordt vanaf een roadbook gereden en
bevat mooie en unieke delen van Drenthe. Het
Koopmansplein is hierbij een mooie locatie waarbij het
publiek uw klassieke Italiaanse auto kan bewonderen, maar
waar u ook in de gelegenheid bent om andere liefhebbers te
treffen en samen te genieten van de Italiaanse sferen.
Deelname
Deelname aan deze bijzondere Rally Sprezzatura is
uitsluitend mogelijk met een echte Italiaanse auto.. Bij
voorkeur een klassieker of youngtimer.
Een team bestaat uit een Italiaanse auto met een rijder en
navigator.
Wilt u daarnaast nog kinderen, vrienden of zakenrelaties
meenemen, dan kunt u extra tickets bijboeken.
Voor ieder team is er bij de ontvangst koffie met iets lekkers,
in de middag een heerlijke lunch en zijn er drankjes en
hapjes tijdens de prijsuitreiking.
U ontvangt een uniek roadbook, twee rallyschildjes en er is
professionele rallyleiding.
De deelname is beperkt maximaal tot 60 teams.
De kosten voor deelname aan de Rally Sprezzatura
bedraagt €80,- per equipe (2 personen). Elke extra
deelnemer € 35,-.
U kunt er ook bij zijn!
Voor info en opgave,
zie: https://sites.google.com/view/rallysprezzatura/homepage
of op
Facebook: https://www.facebook.com/RallySprezzatura/

Niet vergeten: De Autobianchi
Zomer BBQ te Amsterdam !

Op zaterdag 17 augustus 2019, vanaf 16.00 uur, vindt in
Amsterdam de gezellige Autobianchi zomer BBQ plaats bij
clubleden Daan (Danielle) en Luuk Rietveldt plaats.
Kosten: 10 Euro per persoon (bijdrage voor het eten en
drinken ! )
Aanmelden? Zend een e-mail aan Daan en Luuk,
onder: Daniellerobijn@hotmail.com
App mag ook, het telefoonnummer van Daan is: 0621665390
Plaats:
Tuinpark de eendracht.
Joris van Den Berghweg 4, 1067 HS Amsterdam
Tuin 108
Beschrijving:
Vanaf parkeerterrein meteen links af
Dan meteen rechts af
Distellaan 108
Bijna aan het eind van het pad.

Hoe vindt u de tuin in Tuinpark De
Eendracht ?

Op de valreep ....

En tot slot nog een evenement: de Oldtimerdag in De Bilt.
Wanneer?
Op zaterdag 14 september 2019 vindt de jaarlijkse
Oldtimerdag op de Dorpsstraat in De Bilt plaats. We nodigen
u van harte om zich in te schrijven voor de 9de editie. In de
ochtenduren (start 10.30 uur) vindt weer een mooie toerrit
plaats en kunt u genieten van de mooie plekken die MiddenNederland te bieden heeft. 's Middags worden de oldtimers
geshowd aan het publiek. De Oldtimerdag vindt plaats op de
karakteristieke Dorpsstraat. De Dorpsstraat is hiervoor
afgesloten voor het doorgaande verkeer. Uiteraard is er weer
passende muzikale omlijsting.
Deze evenement valt onder de evenementenregeling voor
oldtimers. Dit betekent dat oldtimers waarvan het kenteken
geschorst is onder voorwaarden toch mogen meedoen aan
een evenement. Meer informatie leest u op onze website!
De toerrit en de oldtimershow zijn een onderdeel van de
Marktdag met Oldtimers in De Bilt. De Marktdag met
Oldtimers is een dag met veel activiteiten op de Dorpsstraat
en rond de Dorpskerk waarvan de opbrengst geschonken
wordt aan goede doelen. U leest hier meer over op onze
goede doelenpagina.
De kosten voor deelname aan de oldtimerdag bedragen €
14,- per auto (inclusief bestuurder). Voor elke verdere
passagier bedragen de kosten € 9,50. Voor dit bedrag wordt
u ontvangen met koffie/thee en wat lekkers en krijgt u een
lunchpakket. Tijdens de show kunt u ook nog een drankje
met wat lekkers in onze Brasserie afhalen. Uiteraard
ontvangt u een routeboekje met informatie en een rallybord
voor op uw oldtimer. Wij gaan er wel vanuit dat uw oldtimer
ouder is dan 30 jaar. Meer informatie en inschrijven kan via
onze website www.oldtimerdagdebilt.nl
Locatie:
Dorpsstraat 70
3732HK De Bilt
Info/Opgave: http://www.oldtimerdagdebilt.nl/

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

Verzonden met

