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Het lidmaatschap loopt van 1-1 t/m 31-12 en kost
€ 45,00 p/j, bij automatische incasso slechts €  40,00 p/j.
Opzegging dient voor 1-12 schriftelijk doorgegeven te 
worden. Na deze datum wordt het lidmaatschap voor 
1 jaar verlengd.

Bij het omslag:

Peter Jan Margry stuurde 
deze foto voor het omslag 
van ons clubblad
Eentje van zijn Spider 
1800 (US), in juli dit jaar 
voor de vuurtoren van 
Westkapelle.

Bij het omslag:

Peter Jan Margry stuurde 

Eentje van zijn Spider 

september 2014

Een	waar	gebeurd	verhaal

Laatst op een zaterdagmiddag liepen wij in het kleine stadje Brantôme in Zuid Frankrijk, ook wel  
het Franse Venetië genoemd vanwege het vele water waarmee het wordt omringd. 
Wij stonden in een Librairie om een Telegraaf  te kopen en hoorden de met gillende sirenes voorbij-
razende “Pompiers” langskomen. Oren dicht, krant kopen en verder naar de Boucherie en de 
Boulangerie voor de dagelijks kost.
Wij zagen ondertussen wel de brandweerwagen met de Pompiers op de brug voor de kerk staan.
De hele straat afgezet en ik keek naar de slangen om te ontdekken waar zich de brand bevond die 
geblust moest worden.
Niks te zien ...
Wij wandelen gewoon verder. Toen wij klaar waren met de boodschappen, liepen we richting onze 
Spider die met open dak achter de kerk geparkeerd stond, want het was toch prachtig weer. 
Meestal daar!
Na de brandweerwagen gepasseerd te hebben, zagen wij een paar brandweerlieden tegen de kerk aan 
staan, duidelijk op wacht, maar waarop en op wie???

Ze keken naar ons en kwamen in beweging toen wij de hoek om liepen achter de kerk. Wat schets 
onze verbazing: acht brandweermannen/vrouwen om onze auto, motorkap open ...

Geschrokken renden wij het laatste stukje: Qu’est ce que ce passe!!! Notre voiture!!!

Geruststellend gebaarden ze dat er niets aan de hand was: een voorbijganger zag rookontwikkeling 
onder de motorkap en had onmiddellijk naar de brandweer gebeld. Deze had de motorkap open-
gegooid en geconstateerd dat er koelwater op het spruitstuk lekte en een enorme stoomwolk ontwik-
kelde ...  Ze wilden ons alleen laten weten dat ze geen water hadden gebruikt omdat ze direct in de 
gaten hadden dat het aan de koelvloeistof  lag ...

Wij bleken té veel koelvloeistof  toegevoegd te hebben die morgen 
voordat we naar Brantôme reden.
We hebben ons geëxcuseerd en de brandweermannen/
vrouwen heel hartelijk bedankt voor het 
accurate optreden.

Met rode konen zijn we stilletjes terug 
naar ons huis gereden ...

Jouke en Elisabeth de Vries
Rasechte Spideristen

P.S.  Let op met koelvloeistof  bijvullen, niet overal heb je van die accurate hulpdiensten!
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Zuidwolde ken ik dan weer 
wel als een mooi dorpje 
vlakbij onze woonplaats, 
maar dezelfde plaatsnaam 
ook vlak bij Groningen was 
weer nieuw voor mij.

Lange tijd ging het goed 
met de kap open, maar de 
prachtige wolkenpartijen 
brachten uiteindelijk ook 
een stevige regenbui. 
Het merendeel van de 
Spiders houdt het dan niet 
helemaal droog van bin-
nen, maar dat mag de pret 
niet drukken.

Na ruim twee uur toeren 
was er een heel leuke pauze 
ingelast: Henk en Tineke 
hadden ons uitgenodigd in 
hun huis voor een kopje 
koffie of  thee met een uit-

gebreid assortiment aan gebak en cakejes. Door 
allen werd deze gastvrijheid erg gewaardeerd!

Het tweede deel van de route verliep gelukkig 
weer helemaal droog waarbij zelfs de zon zich 

Op zondag 24 augustus was er dan de 
zomerrit in Groningen, georganiseerd 
door Henk en Tineke de Groot. 
De weersvoorspellingen voor Nederland 
waren die dag gunstig, met uitzondering 
van het noorden van het land waar nog 
wat stevige buien konden voorkomen. 
En waar was de rit……

Het verzamelpunt was nog buiten de 
Groningse grenzen, bij McDonalds in 
Assen. Op dat moment was het wel drei-
gend in de lucht, maar droog. 
Mijn vrouw Debora en ik hadden tot dan 
toe ook nog geen drup regen gehad, maar 
dat kon niet iedereen zeggen. Nu was 
voor ons de rit ook niet ver, vanaf  onze 
woonplaats Meppel. 

Na de koffie volgde door Henk een korte 
uitleg over de route die wij van hem ook 
op papier hadden gekregen. Maar omdat 
het aantal deelnemers niet zo groot was, 
negen Spiders, een Barchetta en een 
vreemde eend, eh. Beetle Cabrio, werd het 
uiteindelijk lekker ontspannen achter 
Henk aanrijden en genieten van de uitge-
zette route.
Henk had een mooie route om de stad 
Groningen uitgezet. Nu weet ik dat er in 
Friesland bijzondere vooral voor de mees-
ten onbekende plaatsnamen zijn, maar 
daar in Groningen kunnen ze er ook wat van. Ik had nog 
nooit gehoord van Engelbert, Sauwerd of  Dorkwerd. 

gevangenisdorp in Veenhuizen. We kwamen wat te vroeg 
aan, maar doordat de zon nu echt doorkwam, was dat 
niet zo’n probleem. Er stond een rondleiding gepland, 
maar voordat die plaatsvond ontdekten een aantal ook 
de kaasproeverij. Als liefhebber van een lekker stukje 
kaas kwamen wij niet met lege handen weer naar buiten.

De gids liet ons de kleine brouwerij zien, hoe het brouw-
proces in z’n werk ging en vertelde de nog korte geschie-
denis van het merk Maallust. 
Heel verstandig voor ons was er geen proeverij geregeld, 
maar uiteraard konden degenen die dat wilden toch een 
biertje proeven. 
Ik denk dat Maallust tevreden kan zijn die dag over de 
verkoop van bieren, want er gingen diverse soorten fles-
sen bier in de meeste Spiders.
Tenslotte was er dan ook nog een heerlijk buffet bij 
Maallust. Op z’n Gronings:”k Bin dik zat!”
De rit naar huis was voor ons helaas weer met veel 
regen, maar we konden weer terugkijken op een geslaag-
de en vooral ook weer gezellige dag. 

Theo Hoving. 

zo nu en dan weer liet zien. We zakten weer af  naar de 
provincie Drenthe op weg naar Veenhuizen.

Het eindstation van de route was Maallust, een kleine 
bierbrouwerij op het voormalig industrieterrein van het 

groningen/drenthe rit

Thee en heerlijke gebakjes bij Henk en Tinneke De Groot thuis.
Hiernaast het eindpunt, bierbrouwerij Maallust in Veenhuizen.
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Wat Wanneer Waar / Organisator(en)
	

Auto-Moto	d’Italia	 18	–	19	oktober	 Autotron.	Hier	staan	wij	niet	op.

Najaarsrit	 19	oktober	 Omgeving	Leerdam-Schoonhoven

Interclassic	&	Topmobiel	 8	t/m	11	januari	2015	 MECC	-	Maastricht

Nieuwjaarsborrel	 18	januari	2015	 Musée	du	Vin	-	Oss	 	
	

		 	 	

agenda

Om de Due Posti te maken is er steeds weer kopij nodig.
Daarvoor worden mensen gezocht die een stukje willen schrijven (bijv. over zijn of  
haar bezoek aan een meeting of  ander evenement).
En natuurlijk is een ieder die iets kan/wil schrijven over een (vakantie)belevenis met 
zijn of  haar Spider, of  andere interessante verhalen of  info heeft, van harte welkom 
om dit met ons te delen.

Eventuele	foto’s	(staande,	voor	omslag)	dienen	voor	een	goede	
verwerking	(ook)	apart	als	JPEG	te	worden	toegezonden.	
Let	op	voldoende	resolutie!	
Niet	kleiner	dan	1600	pixels	(breedte	of	hoogte),	liefst	groter.

De volgende Due Posti zal in december 2014 verschijnen.
Om dit te kunnen realiseren moet echt alle kopij uiterlijk 
7 december 2014 binnen zijn op duepostikopij@hotmail.com  

 of  op het redactieadres (zie colofon).

Maar je hoeft natuurlijk niet tot die datum te wachten met opsturen. Hoe eerder hoe liever.

Om de Due Posti te maken is er steeds weer kopij nodig.Om de Due Posti te maken is er steeds weer kopij nodig.
Daarvoor worden mensen gezocht die een stukje willen schrijven (bijv. over zijn of  
haar bezoek aan een meeting of  ander evenement).
En natuurlijk is een ieder die iets kan/wil schrijven over een (vakantie)belevenis met 
zijn of  haar Spider, of  andere interessante verhalen of  info heeft, van harte welkom 
om dit met ons te delen.

Eventuele	foto’s	(staande,	voor	omslag)	dienen	voor	een	goede	
verwerking	(ook)	apart	als	JPEG	te	worden	toegezonden.	
Let	op	voldoende	resolutie!	
Niet	kleiner	dan	1600	pixels	(breedte	of	hoogte),	liefst	groter.

De volgende Due Posti zal in december 2014 verschijnen.
Om dit te kunnen realiseren moet echt alle kopij
7 december 2014 

 of  op het redactieadres (zie colofon).

Maar je hoeft natuurlijk niet tot die datum te wachten met opsturen. Hoe eerder hoe liever.

DUE POSTI
KOPIJ GEVRAAGD

Het kan ons allemaal gebeuren. Op een minder mooie 
dag, dat de spider ineens niet meer wil starten. Het 
belangrijkste is dan om niet gelijk in paniek te raken. 
Neem eerst de tijd om logisch na te denken en de vol-
gende stappen te ondernemen. 

Controleer eerst of  de startmotor goed rond draait. 
Slaat de motor niet aan, of  hoor je enkel een klik of  hele-
maal niks, als dat het geval is dan is wellicht de accu leeg. 
Dit kun je snel controleren door je lichten aan te zetten, 
branden deze nog fel dan is de accu niet leeg en zit het 
probleem in de startmotor. Laat nu iemand de sleutel in 
de startstand houden en geef  met een lange sleutel of  een 
hamersteel even een aantal tikken op het startrelais. 
Dit cilindervormige relais zit bovenop de startmotor 
onder het inlaatspruitstuk. Negen van de tien keer gaat 
de startmotor draaien en slaat de motor aan. 
Wil dit niet lukken, zet dan de spider in de tweede ver-
snelling met het contact aan. 
Trap de koppeling in en laat omstanders je spider aandu-
wen. Is de spider op snelheid, laat dan de koppeling rus-
tig opkomen en geef  ondertussen ook een beetje gas. 
Nu zal de spider aanslaan. Het is wel zaak om je start-
motor bij thuiskomst even na te laten kijken. 
Branden de lampen flauw, dan is de accuspanning te laag 
en kun je de spider zoals hierboven beschreven aanduwen. 
Branden de lampen helemaal niet meer, dan is de accu 
helemaal leeg en moet worden gecontroleerd of  de dyna-
mo defect is. Deze laadt dan dus niet meer bij. 
Kijk rustig in de motorruimte naar de aansluitingen van 
de dynamo, of  er bijvoorbeeld een draad is losgeraakt. 
Controleer ook of  de accuklemmen op de accu nog goed 
vastzitten. Loop ook even de zekeringen na in de zeke-
ringenkast of  deze nog heel zijn en of  ze misschien 
gecorrodeerd zijn of  onvoldoende aangeklemd worden. 
Is dit allemaal oké, leen dan wat stroom van een andere 
spider of  auto met behulp van startkabels. Laat de motor 
van de ladende auto gedurende 15 minuten met iets ver-
hoogd toerental lopen om jouw accu op te laden. 
Daarna kun je een startpoging ondernemen en zou ik 
adviseren om snel naar de garage te rijden om alles weer 
te laten maken. 
Draait de startmotor wel vlot rond maar slaat de motor 
niet aan, dan zijn er in eerste instantie twee dingen om te 
checken. Allereerst te kijken of  de bougies vonken. 
Daarna te kijken of  er benzine in de motor komt. 
Bij het eerste moet je de bobinekabel losmaken uit de 
verdeelkap en vervolgens deze tegen massa leggen. 
Start dan even kort om te controleren of  de kabel vonkt. 
Vonkt de kabel niet, controleer dan de aansluitingen op 
de bobine (12 Volt) en verdeler. Schroef  de verdelerkap 

los en kijk of  de contactpunten 
open en dicht gaan tijdens het starten. 
De afstand tussen de contactpuntjes moet ongeveer 
0,40 mm zijn, zeg maar een nageldikte. 
Heb je elektronische ontsteking? Controleer dan de staat 
van de draadjes van de hallgever. Deze willen wel eens 
door de hitte van de motor verpulveren. 
Heb je wel een vonk bij de bougies? Dan is het zaak om 
even te kijken of  er benzine in de tank voorhanden is. 
Zo ja, controleer dan het transparante benzinefiltertje 
(als gemonteerd) in de persleiding naar de carburateur, 
of  deze nog gevuld is met benzine. 
Demonteer eventueel het luchtfilterhuis, neem nu het 
benzineslangetje los aan de carburateur en laat de bijrij-
der even kort starten. Nu moet er voldoende benzine uit 
de leiding komen. Komt er niets of  nauwelijks benzine 
uit, dan is de benzinepomp defect of  is er een verstop-
ping in de leiding naar de tank toe.
Ben je in bezit van een spider 2000 IE, dus één met injec-
tie, dan heb je een elektrische benzinepomp die onder de 
auto gemonteerd zit. Maak dan de grote luchtslang los 
van het luchtfilterhuis, zet het contact aan en druk met je 
hand de klep van de luchtmassameter om. Nu moet de 
pomp gaan lopen (licht zoemend geluid). Als je niets 
hoort, dan is de benzinepomp defect of  is er een pro-
bleem met de bedrading of  de aansturing van de 
pomp……Nu wordt het tijd om professionele hulp in te 
schakelen of  de ANWB te bellen.

Als er genoeg belangstelling bestaat onder onze clubleden, 
dan wil ik wel eens een lesavond organiseren over dit 
onderwerp om iedereen wat meer wegwijs te maken 
onder de motorkap. 
Of  een damesavond om bijvoorbeeld te leren hoe je een 
wiel moet verwisselen met daarbij wat basisvaardigheden 
zoals olie peilen van de spider etc. Ik hoor graag wat jullie 
willen.
Laat het mij weten!!           
Mail dus naar h.minekus@zonnet.nl om je op te geven.

S P I D E R T E C H N I E K

Pech onderweg met de spiderPech onderweg met de spider

open en dicht gaan tijdens het starten. 
De afstand tussen de contactpuntjes moet ongeveer 

Pech onderweg met de spider

open en dicht gaan tijdens het starten. 
De afstand tussen de contactpuntjes moet ongeveer 

Pech onderweg met de spider

door Harry Minekus
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uit de oude doos uit de oude doos“Wat was ik toen nog jong!”uit de oude doosuit de oude doos “Wat was ik toen nog jong!”
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KORTE BERICHTEN

De Huchtstraat 3, 1327 EA  Almere

telefoon: 036 5342343    -    www.jave.nl

	 >>>    Voor het lustrum, wat volgend jaar plaats vindt, zijn al diverse leden druk bezig  met 
de voorbereidingen, in de komende uitgaven leest u er meer over……

	 >>>    Volgend jaar zal ook een speciale tocht georganiseerd worden voor de vrijgezellen/
alleenstaanden onder ons om wat te kunnen “daten” en wellicht eens samen te Spideren…..

	 >>>    Er is nog steeds niet gereageerd op de oproep of  jullie geïnteresseerd zijn in club-
artikelen: oa petjes, truien, polo’s of  T-shirts met “speciaal fotoprint”. Is daar belangstelling voor? 
Gaarne doorgeven aan Gaston: gastonlensink@ziggo.nl 

	 >>>    Van Anthony Westen kregen wij een site door waar een verslag te lezen is:  
http://fiat124spidersweb.blogspot.nl

 	 >>>     Een bericht uit het KRIMI hotel nadat wij de dames een Due Posti    
              hebben gestuurd.

"Hallo Herr de Vries, vielen lieben Dank für Ihre Post.
Der Brief  ist am Samstag angekommen und ich durfte ihn auch gleich 
öffnen.
Ach was haben wir uns gefreut, toll toll toll...unser Krimihotel in Ihrer 
Zeitung, welch eine Ehre.
Wir haben noch lange über Sie gesprochen, es war ein super schönes  und 
ein erlebnisreiches Wochenende, auch wir hatten viel Spaß, Sie werden 
uns ewig in Erinnerung bleiben.
Auch an Ihre reizende 
Gattin herzliche Grüße aus 
der Krimihauptstadt 
Hillesheim :-)) 
Vielen Dank noch einmal!
 
Ihre Frühstücksdame 
Romy Kettenbeil
Ihre Maria Heinen 
und vom Rest des 
Krimiteam`s"

	 >>>    Mocht je leuke, ontroerende, belachelijke of  interessante artikeltjes vinden 
of  schrijven met leuke foto’s!?   Stuur die dan naar hans@poulssen.nl voor plaatsing op de  
Fiat124sportregister.nl  website!
Ook voor plaatsing in de Due Posti:  duepostikopij@hotmail.com
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Dag	5: maandag 5 augustus hebben we heerlijk uitge-
breid ontbeten en alles ingepakt om op weg te gaan door 
De Alpen naar Italië (over de Timmelsjoch). Het was een 
mooie dag en we hebben een leuke foto gemaakt met de 
Fiat bij eeuwige sneeuw. Om 17:45 uur kwamen we op 
de camping aan bij het bekende Garda Meer. 37 graden, 
310 km. 

Dag	6: ‘s nachts goed geslapen, s’ Morgens een lekkere 
duik in het Garda Meer en vertrokken naar Modena. 
We kwamen die dag om 15:00 uur op de camping in 
Modena. Toen we 's avonds naar bed gingen was het nog 
steeds 34 graden, dus eerst maar een lekkere koude dou-
che (dan heb je er wel zin in). 39 graden, 180 km. 

Dag	7: ’s Woensdags zijn we bij de camping gebleven 
en hebben we het Lamborghini en Ferrari museum/
fabriek bezocht en de stad Modena ingegaan, we hebben 
daar lekker Italiaans ijs gegeten. 38 graden, +/- 50 km. 

Dag	8: s' Morgens lekker gegeten met een vers crois-
santje en stokbrood, Alles opgeruimd en op weg gegaan. 
We kwamen om 14:00 uur op de camping bij het meer 
Lago die Ledro. We waren net op de camping toen het 
voor het eerst begon te regenen, dus moest de kap dicht, 
maar gelukkig werd het onder etenstijd droog. 37 graden, 
250 km.  

Dag	9: Na weer een mooie reis door de bergen kwamen 
we bij Imst aan, waar het begon te regenen.
Voor het eerst met de kap dicht gereden.
In de laatste bochten kregen we bijna aquaplaning. 
Of  was het olie?
We kwamen om 15:00 uur aan in het hotel in Weißenbach, 
waar we het vorige weekend ook geslapen hebben. 
Daarna zijn we nog even naar het nieuwe zwembad in 
Reutte geweest. 28 graden, 310 km.  

Dag	10: Deze dag zijn we nog even met de familie gaan 
lopen in Bach, we moesten over een hangbrug, mijn vader 
heeft hoogtevrees dus die vond het maar niks. 

Dag	11: Zondag 11 augustus verliep ongeveer net zo als 
de vorige zondag: Rust.

Dag	12: Na een mooie rit door de heuvels en langs een 
steengroeve kwamen we om 15:00 uur weer aan in 

Dit verhaal bestaat uit een dagboek 
die ik toen we (mijn vader en ik) op 
vakantie waren met onze Fiat geschreven 
hebben.

Dag	1: Zo en daar gingen we dan op 
donderdag 1 augustus om 10:00 uur met z’n tweeën op 
weg naar Italië. 
De eerste rit (van A naar B) richting Oostenrijk. 
's Avonds om 19:30 uur op de camping in Saarburg. 
Na een reis die best vermoeiend was, door de spanning 
of  de auto zich wel goed zou houden. 35 graden, 360km. 

Dag	2: De volgende morgen hebben we lekker ont-
beten en zijn we op 9:25 uur van de camping af  gereden. 
Na een mooie rit door Duitsland en Frankrijk (van B 
naar C) kwamen we om 16:30 uur op de camping in 
Alpirsbach in het Zwarte Woud aan. 39 graden, 259 km. 

Dag	3: zaterdag 3 augustus om 9:15 uur zijn we van de 
camping in Alpirsbach gereden richting Oostenrijk, die 
dag kwamen we langs de Bodensee. Om 15:00 uur 
kwamen we in het hotel aan, in Weissenbach. Het was 
een mooie dag geweest. 32 graden, 251 km. 

Dag	4: deze dag hebben we als een rustdag benut, 
lekker uitgerust. 

Op vakantie met de Fiat 
“naar zijn vaderland”

Door Wouter 
(13 jr. zoon van Peter van Brussel)
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Alpirsbach. Lekker gezwommen en 
weer pannenkoeken gegeten. 
Om 20:00 uur was het nog een 
strak blauwe lucht, maar om 21:30 
uur begon het erg te onweren. 
26 graden,  270 km.

Dag	13: Na een mooie dag 
kwamen we rond 16:30 uur op de 
camping Walsdorf  in Luxemburg 
aan, ‘s avonds  nog gevolleybald. 
24 graden, 318 km.

Dag	14: De laatste dag 14 augus-
tus. Na een hele koude nacht gin-
gen we s' morgens alles klaarmaken 
voor vertrek. (het was nog steeds 
erg koud, kachel vol aan en open 
kap). Na een fijne dag, toch nog 
een “tegenvaller” vlak voordat we 
thuis waren. De brug van de 
Philipsdam stond open, maar we 
stonden wel precies voor de klimto-
ren (een leuke foto). 25 graden, 
336 km.

We	hebben	hier	nog	een	paar	
feiten	op	een	rij:	

• Auto: Fiat 124 Sport 
 Spider 2000i
• 11 overnachtingen inclusief    
 weekenden:
     Waldfrieden (D) 1x,    
 Alpiersbach (D) 2x, 
 Hotel Florence (A) 5x, 
 Al Porto (I) 1x,    
 Modena (I) 2x, Al Lago (I) 1x,  
 Walsdorf  (LU) 1x
     en Thuis (NL)
• Afstand: 3272 km.
• 341 liter benzine / € 551,- 
• Gemiddeld verbruik: 
 1 ltr. op 9,6 km.
• Gemiddeld 7 uur per dag 
 gereden

• Hoogst gemeten temparatuur: 39,7 graden
• 2,5 liter water per dag per persoon gedronken    
 (was erg warm)
• Twee liter motorolie verbruikt (in de Alpen)    
 geen druppel versnellingsbak olie!! 
 (bijzonder, want hij lekt altijd versnellingsbak olie

Wouter

15

Het	dagelijkse	kanonschot	in	Rome

In deze rubriek belichten we steeds iets bijzonders dat 
(nog) niet door het massatoerisme is ontdekt. 
Deze keer het dagelijkse kanonschot in Rome.

Rome is een prachtige stad met vele bezienswaardig-
heden, die door de meeste toeristen al 
wel ontdekt zijn. Maar wie goed oplet, 
kan toch iets bijzonders horen: 
elke dag om 12 uur precies klinkt er een 
kanonschot. 

Ja inderdaad, een heus kanonschot! 
Dat schot komt van de Gianicolo heuvel 
(vlakbij het Vaticaan) en herinnert inwo-
ners van Rome inmiddels al meer dan 150 jaar aan het 
feit dat het middaguur is aangebroken. Oorspronkelijk 
gebeurde dat vanaf  de Engelenburcht, maar in 1904 werd 
het kanon verplaatst naar de Gianicolo. 
Daar, op het topje van de heuvel, vind je een plein dat 

herinnert aan een tijd dat kanonschoten 
op de Gianicolo veel frequenter klonken  

en gericht werden afgevuurd. We hebben het over de 
Piazzale Garibaldi, vernoemd naar één van de beroemd-
ste helden van Italië.
De enorme knal is in bijna de hele binnenstad te horen 
en de Romeinen noemen het kanon omwille van het 
lawaai dat het produceert weleens gekscherend Il Mostro, 
het monster. 
De traditie om dagelijks een kanonschot af  te vuren werd 
ingevoerd door Paus Pius IX om de inwoners te verwitti-
gen dat het middaguur was aangebroken en om de kerk-
dienaars toe te laten hun klokken gelijk te zetten. 
Het eerste schot werd gelost op 1 december 1847. 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de traditie tijde-
lijk stop gezet, maar sinds 21 april 1959 kan je het kanon 
weer elke dag horen knallen. 
En steeds meer toeristen beklimmen rond het middaguur 
de Gianicolo heuvel; ze genieten van het prachtige uit-
zicht over Rome en maken kennis met het standbeeld 

particolarità dell’Italia
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van Garibaldi. Lezen zijn favoriete strijdkreet 
"Roma o morte" (Rome of  de 
dood) op de sokkel van het 
beeld en zetten zich dan 
schrap met de vingers in de 
oren om het schot af  te wach-
ten. 
Er wordt uiteraard een losse 
flodder afgevuurd, maar het 
resultaat is toch spectaculair. 
Sinds 1991 is er een geheel 
nieuw kanon in gebruik, een 
houwitser afkomstig uit het 
arsenaal van Napels. 
Het laden van het kanon en 
de korte ceremonie die ermee 

gepaard gaat wordt 
uitgevoerd door drie 
soldaten. 
Wie voorlopig niet 
naar Rome afreist, 
maar deze traditie 

toch wil meemaken: er staan geweldig leuke 
filmpjes op youtube.com. 
Dat deze ceremonie toch wel een belangrijke 
traditie is in Rome blijkt wel in de film La 
Grande Belezza. 
Deze prachtige film, die zich volledig in 
Rome afspeelt, begint met dit kanonschot en 
wil de tijd net zo precies aangeven. Film als 
duider van de tijdgeest.

Jouke en ik hebben maar een klein stukje van deze rit kunnen 
rijden, echter het was overweldigend wat er in de omgeving 
Breda-Ulvenhout-Chaam te zien is aan kastelen, prachtige 
bossen, landschappen, Knusse restaurantjes etc. etc.

In de volgende uitgave van Due Posti komt een uitgebreid 
verslag hierover.

Peter en Liesbeth:  wat een werk hebben jullie ervan gemaakt: 
Heel erg bedankt voor deze inspanningen! 
De uitleg van o.a. het “Mastbos” en de “Slotjes” was 
indrukwekkend.

Elisabeth de Vries

Brabant Rit 21 september 2014
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Beleving IJsselvallei rit 
Na het welkomstwoord en de uit-
leg over de “Bolletje / Pijltje” rit 
vertrokken we vanuit de culturele 
thuishaven “DOK	H20” om te 
beginnen aan de IJsselvallei Rit.

Wij besloten om in de achterhoe-
de te gaan rijden, we zijn name-
lijk niet zo handig in het “Bolletje 
/Pijltje” en dit gaf  Ria de gele-
genheid om rustig van de omgeving te genieten.
Tijdens de rit werden we over mooie wegen en langs 
schilderachtige plaatsjes gestuurd, ook de wolkenpartijen 
waren indrukwekkend en soms een beetje angstaanja-
gend. Het weer was wat onstabiel.  Bij dit soort weer is 
de gedachte van "open rijden" ´óf  "de kap erop" constant 
aanwezig. Wat de neerslag betreft hebben wij geluk 
gehad, zodat wij constant met open kap hebben gereden, 
dat kan niet beaamd worden door alle deelnemers.   

Bij een driesprong aangekomen met een klein grasveld 
werd besloten dat dit de picknick plek zou worden. 
Een ieder kon zo de inwendige mens verzorgen en, ook 
niet onbelangrijk en noodzakelijk, de beentjes strekken. 
Gedurende de picknick is het droog gebleven, wel zo 
aangenaam om je lunch te nuttigen. De rit werd vervolgd 
en bij het kasteel Warmelo was opnieuw een korte stop 

ingelast om opnieuw de benen te strekken en wat rond te  
kijken. De aanwezige pony’s zagen er mooi en goed ver-
zorgd uit. Vandaar op weg naar het buurtschap Kring 
van Dorth. Inmiddels was het weer onstuimiger gewor-
den en kregen we een stevige bui over ons heen. Maar de 
kap is, zoals je weet, snel over je heen getrokken.

Aangekomen bij StayOkay was het weer okee, zelfs zon, 
komt natuurlijk door de naam!
Er was ons een wedstrijdelement beloofd, maar we had-
den er nog niets van vernomen of  gemerkt. 
Maar dit veranderde snel, er waren een viertal oefenin-
gen bedacht en uiteraard hadden allen betrekking op de 
auto en behendigheid van de bestuurder.

Inparkeren waar het merkteken op het laatst niet zicht-
baar was. -  Rondrijden met een bakje water op de 

motorkap  -  Een afstand rijden 
gelijk aan de halve omtrek van 
een wiel  -  Het raden van een 
onderdeel in een “voeldoos”.

Bij het merendeel van de testen 
was de behendigheid en het 
inschattingsvermogen van de 
bestuurder van groot belang. 
De laatste test die Marc bedacht 

had was echt lastig en moeilijk: Het raden van een onder-
deel van een Spider. Je zou zeggen dat dit makkelijk zou 
moeten zijn. Immers iedere Spider-bezitter is eigenaar 
van zo’n onderdeel. Met andere woorden je herkent je 
eigen “eigendommen” niet. 

Na deze inspannende testen mochten we genieten van 
een heerlijke barbecue, heel gezellig.
Op hetzelfde tijdstip speelde het Nederlands elftal de 
achtste finale tegen Mexico bij het WK in Brazilië. 
Bij StayOkay stond een groot scherm waarop de wedstrijd 
goed te volgen was. Het was een spannende wedstrijd, 
die wij met 2-1 wonnen, nadat we direct na de rust met 
0-1 achter kwamen te staan en de wedstrijd pas in de 
allerlaatste minuten in ons voordeel werd beslist door 
Sneijder en Huntelaar..

Nadat een ieder voldaan was van de heerlijke barbecue, 
werd de uitslag bekend gemaakt.
Ik weet niet van alle winnaars hun naam maar de 
Fiat 124 Sport Spider Register wisseltrofee is gewonnen 
door de schrijver van dit stukje (met veel geluk overigens), 
maar wel prachtig om te winnen.

Al met al, een meer dan geslaagde dag deze IJsselvallei 
Rit, waarvoor heel veel dank aan de organisatie en aan 
iedereen die meegedaan heeft.

Tot de volgende keer.

Groeten, Peet en Ria

Voor ons begon deze rit al veel eerder, 
namelijk het weekend ervoor en heel ver 
van de IJssel vandaan, in het plaatsje 
Daun dat gelegen is in het prachtige Eifel 
gebergte in Duistland. 

Dit gebied is bij “Krimi deelnemers” wel 
bekend, daar deze personen eind mei in die 
omgeving hebben rondgereden over de 
kronkelende wegen en het weekend hebben gelogeerd in 
“Hotel Der Toten Gäste”. 
Het was een belevenis op zich. Wij vonden dit gebied de 
moeite waard om met vrienden nogmaals die kant op te 
gaan. Vandaar dat we in Daun terecht zijn gekomen voor 
een lang weekend.

Na dit weekend zijn we midden in de week vanuit de 
Eifel richting Deventer vertrokken. Met mooi weer en 
prachtige binnen doorwegen hebben we de gehele dag 
open kunnen rijden naar ons volgende logeeradres in 
Almen. Een dorp in de provincie Gelderland, ten westen 
van de IJssel en ten zuiden van het Twentekanaal. 
Ons onderkomen was in “Hotel Landgoed Ehzerwold”, 
een voormalig ziekenhuis, gebouwd in 1908 en sinds 
2007 verbouwd tot hotel. Het fraaie landgoed en een 
heerlijk diner maakte er een geslaagde dag van.

Voorafgaand aan de IJsselvallei Rit hadden we ruim-
schoots de tijd om alvast wat rond te toeren in de omge-
ving, voor velen onder ons geen onbekend gebied. 
Want tijdens een eerder treffen brachten we een bezoek 

aan Zutphen en omgeving, waar we toen te 
gast waren bij Burton Car Company (BCC). 
Bij deze firma houden ze zich bezig het 
maken en de verkoop van een sportauto op 
het chassis van een Citroen 2CV (lelijke 
eend).

Uit nieuwsgierigheid hebben we op één van 
de dagen voorafgaande aan de IJsselvallei 

Rit onze Tom Tom ingesteld op Deventer, adres “DOK	
H20”. We hadden immers tijd genoeg in deze week. 
Zo konden we mooi een voorverkenning van het adres 
doen. Helaas was het restaurant gesloten. Dan maar het 
centrum van Deventer in en wat rondgekeken en vervol-
gens daar een kopje koffie gedronken met de overbeken-
de “Deventer koek”, die echt lekker was .

Ook hebben we die extra dag gebruikt om de IJssel 
zelf  te verkennen, daar ontdekten we dat op veel plaatsen 
het land (uiterwaarden) weer teruggegeven wordt aan de 
rivier om een betere waterhuishouding te realiseren. 
Imposant om te zien wat daar allemaal voor komt 
kijken.

Op zondag 29 juni dus echt naar “DOK	H20”, volgens 
hun website een culturele thuishaven  aan de 
Scheepvaartstraat 13, alwaar we verwelkomd werden 
door de reeds aanwezige deelnemers. Onder het genot 
van een kop koffie en een heerlijk stuk taart, was het 
gezellig kletsen over en weer, over de toertochten die wij 
de afgelopen week hadden gemaakt.

Bij deze gesprekken komen ook altijd het 
uitwisselen van technische zaken en pro-
blemen naar voren, die zich helaas voor-
doen bij al onze Spiders. De Spider is 
helaas nooit volmaakt.
Deze kreet wordt ook wel gebruikt als 
naam bij schepen en vooral bij de wat 
oudere gerestaureerde historische 
bedrijfsvaartuigen uit de bruine vloot. 
Dan moet men denken aan schepen van 
soms wel 100 jaar of  ouder die vaak 
een echt bewogen leven achter de rug 
hebben. 
Bij dit soort jaartallen verbleekt de 
ouderdom van onze Fiat Spider’s 124 , 
ook al hebben we het over onze oldtimer.

	 	 	 	 	 op	zondag	29	juni	2014.															Door Peet en Ria van Geest
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De Fiat 124 Sedan
India:	premier118NE.	
De Premier Automobiles fabriek was oorspronkelijk 
opgericht om in licentie de Plymouth en Dodge van 
Chrysler te assembleren. Pas in 1985 begon men met de 
productie van 1180NE. Een auto die als twee druppels 
water op de Seat 124 leek (en dus ook de Fiat 124). Maar 
er werd wel gelijk een Nissan motor ingelegd, de 1171 
ccNissan A12. Het was voor Indiase begrippen een luxe 
wagen. De latere versies hadden zelfs een airco. 
Verwarming was uiteraard niet nodig in het hete India. 
Je hoefde je raam maar te openen en dan werd het van-
zelf  een graadje warmer. Écht lang heeft de productie 
niet geduurd. In 2001 werd de bouw al weer gestopt. 
Inmiddels was de autotechniek zover gevorderd, dat het 
concept van de Fiat 124 toch écht wel achterhaald was.

Bulgarije;	Pirin-Fiat	
De Pirin-Fiat was een samenwerking tussen Balkankar, 
een Bulgaarse staatsonderneming, en Fiat. De auto’s 
werden als bouwpakket aangeleverd en werden in het 
plaatsje Lovech geassembleerd. Veel is er niet geprodu-
ceerd. Van de Fiat 124 Sedan slechts 274. Van de Fiat 
124 Station wagon slechts 35. Een wel heel zeldzame 
auto dus. Dus mocht je er ooit een tegen komen . . .

Turkije;	de	Tofats	Murat
Zo goed was het ontwerp van de Fiat 124 (of  de invloed 
van Fiat zelf) dat ook in Turkije deze auto werd nage-
bouwd. De fabriek  Türk Otomobil Fabrikasi Anonim 
Sirketi  was een joint venture met Fiat. In Bursa werden 
de auto’s, die een volledige afgeleide waren van de 
Italiaanse 124, geassembleerd. Tussen 1971 en 1977 wer-
den er daar 134.867 stuks geproduceerd.

Korea;	Fiat-Kia	124
En ja hoor, natuurlijk moesten ze ook in het oosten Fiats 
bouwen. En wel bij Asia Motors. Door financiële proble-
men werd de productie pas in 1970 gestart. De auto was 
erg populair, vooral door zijn rijkwaliteiten. Doordat hij 
steviger, economischer in het gebruik en veel betrouw-
baarder was, liet hij zijn voornaamste concurrenten 
(Toyota en Ford) ver achter zich. Precies zoals zijn 
Italiaanse zusje dus.
In 1973 werd de productie al weer gestopt. Het contract 
met Fiat liep af. Dat luidde ook het einde van Asia 
Motors in. Zij werden overgenomen door Kia Industrials. 

Zoek de verschillen:
Even een test om te zien of  de auto’s nu écht zoveel op 

elkaar lijken.
Hieronder heb ik een rijtje 
gemaakt van links boven naar 
rechts beneden met alle zes 
de auto’s. 

Welke is nu welke?

Liesbeth

    

Toen ik voor het vorige nummer van alles op had 
gezocht over de Fiat 124, kwam ik uiteraard ook heel 
wat tegen over de Fiat 124 Sedan.
Was het al ingewikkeld om alle speciale edities van 
onze mooie sportwagen uit elkaar te houden, bij de 
Sedan ligt het nog veel gecompliceerder.

Want bij deze uitvoering blijft het niet bij een nieuw 
knipperlichtje of  een zwaardere motor, maar ook de 
naam is totaal anders.
Want wisten jullie dat een Lada 1200 eigenlijk ook een 
Fiat 124 is? Of  een Seat 124 of….
Want de Fiat 124 is in zes landen in licentie gebouwd, 
met meer of  minder succes.
Ik zal ze hier voor jullie op een rijtje zetten.

La	Russa	ofwel	de	VAZ-2101	alias	de	
Lada	1200.
De meest bekende afgeleide van de Fiat 124 
moet wel de VAZ-2101 zijn, in Nederland de 
Lada 1200 genoemd. De Sovjets zagen in de 
Fiat 124, die bekend stond om zijn goede 
wegligging en, voor die tijd, pittige karak-
ter een mogelijkheid om ervoor te zorgen 
dat de Russen massaal achter het stuur 
zouden kruipen. Bovendien moest de auto 
op de exportmarkt de nodigde buitenland-
se valuta opbrengen. Vandaar dat in 
Togliattigrad een enorme fabriek, toen de 
grootste ter wereld,  werd gebouwd. Het 
totaal aantal Lada’s wat daar van de 
lopende band af  is gerold wordt geschat 
op meer dan 20 miljoen.  
De eerste prototypes waren nog exacte 

kopieën van de Fiat 124’s maar al gauw werden de 
wagens aangepast aan de zware weersomstandigheden in 
Oost-Europa.
De Russen pasten de motor aan, versterkten de carrosse-
rie en de ophanging en plaatsten een kachel erin die ook 
in het koude Siberië de passagiers van de vrieskou kon 
behoeden.
Van een luxe paardje werd de Fiat 124 een werkpaard. 
Maar de eerst gekozen naam voor het Russisch product, 
Shiguli, was niet zo’n slimme keuze! In het Fins was het 
namelijk een scheldwoord (zoek zelf  maar op welk) en 
juist Finland was een grote afzet markt voor Rusland. 
En dus bedachten ze een nieuwe naam; Lada. 

De Lada was, door zijn lage prijs en compleetheid, een 
succes. Voor mensen die een beperkt budget tot 
hun beschikking hadden, was er ook niet veel 
te kiezen. Het was een Eend, Renaultje, Skoda 
of  klein Fiatje, maar een auto voor een groot 
gezin zat daar niet bij. Totdat de Lada op de 
markt kwam. Zelfs de Nederlandse overheid 

kocht Lada’s als bedrijfwagens omdat ze 
zo goedkoop waren. 
Helaas waren de auto’s minder solide dan 
ze eruit zagen en ze hadden veel proble-
men met roest. Ook de verkooporganisatie 
was niet zo professioneel en de productie 
van Lada’s werd uiteindelijk gestopt 
wegens gebrek aan verkopen. De even 
populaire stationwagen kon daar niets aan 
veranderen.
Toch garandeert de enorme geproduceer-
de aantallen dat het nog lang zal duren 
voor de laatste Lada van de wegen zal zijn 
verdwenen.Vooral omdat in sommige lan-

den de Lada nog steeds mateloos populair is.

Spanje;	Seat	124
Ook Spanje viel voor de charme van de Fiat 124.
Onder de naam Seat 124, werden tussen 1968 en 1980  
ruim 896 duizend Seat’s gebouwd. De Seat 124 was 
bedoeld voor de middenklasse en in niets te vergelijken 
met eerder in Spanje geproduceerde auto’s. Hij had meer 
luxe en was tegelijkertijd betaalbaar.  Ook de Seat fabriek 
gaf  het oorspronkelijk ontwerp een facelift en vergrootte 
het motorvermogen. De Seat 124 LS met zijn 65 pk. 
werd daardoor op allerlei fronten ingezet. Als taxi, poli-
tieauto, ambulance, en als rally-auto. En niet eens zo 
onverdienstelijk, want ze wonnen menig trofee. 

Hoe aanpast aan de winterse omstandigheden kun 
je het hebben?

In landen waar de Lada’s populair 
zijn en het dievengilde groot, moet 
je soms drastische maatregelen 
nemen om ’s morgens met je Lada 
naar je werk te kunnen.

Lada1200/Pirin-Fiat/Seat124/Tofats Murat/Premier 118NE/Fiat -Kia 124 
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Iedere vijf  jaar is er een Abarth meeting in het kasteel 
van Michel Pont. De heer Pont is een van de vier  grote 
Abarth verzamelaars in de wereld. 
Hij bezit een fantastische collectie zeer bijzondere 
wagens gemaakt door Carlo Abarth. 

Dit jaar was de meeting van 6 tot en met 8 juni. 
Sebastian Zeitz van het internationale Fiat 
Abarth 124 Rally register had meteen van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om ook alle bezit-
ters van een Fiat 124 Spider CSA uit te nodigen 
voor deze meeting.

Ondergetekende is dit jaar samen met Martin 
Willems en Erik Bredius richting Beaune afge-
reisd. 
We hadden in Arnhem afgesproken en reden 
vanaf  daar met drie Fiat’s Abarth 124 Rally die 
kant op. 
Deze Fiat’s Abarth zijn gemaakt in drie kleuren; 
rood, wit en blauw. Het leuke was dat we alle 
drie een andere kleur hadden en we in de volgor-

de rood-wit-blauw over de wegen reden. In Luxemburg 
had zich nog een Duitse Abarth bij ons gevoegd zodat 
we met z’n vieren de aandacht konden trekken.

Het was een rit van toch wel 850 km enkele reis. 
Het was dus best wel spannend zo’n stuk te rijden met 
wagens van 40 jaar oud. Alles is voorspoedig verlopen. 
Erik had net een nieuwe motor in zijn auto geplaatst die 
eigenlijk nog wat afgesteld moest worden.  
Hij had namelijk een verbruik van 1 op 5. We hebben 
dan ook meerdere malen langs de weg stil gestaan om 
onze jerrycans te legen in de prachtige blauwe CSA van 
Erik. We zijn niet via de tolweg richting Dijon gereden 
maar via de Route National. Het was een mooie rit over 
heuvels en langs vele weilanden.

Eenmaal aangekomen in het kasteel van Michel Pont 
stond daar een indrukwekkende collectie van, met name 
rode, gepoetste Abarth’s. De meesten had ik nog nooit 

ABART H MEETING 2014 
Bij	Michel	Pont	te	Savigny-les-Beaune
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Houd Top Gear in de gaten! Jeremy Clarkson is 
gespot in een 124 spider op het Castle Combe Circuit in 
Engeland. Hij bindt de strijd aan met een MGB GT en 
een Peugeot 304 met daarin zijn maten James May en 
Richard Hammond.

Dit bericht pikte ik op via Facebook. Het betrof  een 
opname voor het komend nieuwe seizoen. Opnames 
waren op 10 mei 2014.

De Link :
 
http://www.carthrottle.com/see-the-top-gear-boys-fil-
ming-at-japfest-2014/

Ina

Was deze al bekend bij jullie ?

top gear

Leuke videoclip van Vito Lavita 
met het nummer: Danzare. 
In deze clip een prachtige rode Spider.
De clip is opgenomen in Bamberg in Duitsland, maar op 
en top Italiaans. Het nummer Danzare was de zomerhit 
van 2013 in Duitsland.
Op youtube vind je de verschillende clips en ook beelden 
van de opnames. Zie bijvoorbeeld de link:
http://www.youtube.com/watch?feature=player_
detailpage&v=fgs9SY4sli8
Hier wordt je toch wel heel erg vrolijk van!
Groetjes, INA

een galadiner. Uiteraard had Michel Pont ook eigen 
wijngaarden zodat we zijn eigen wijn tijdens dit diner 
konden nuttigen. 

Zondag was er een rit uitgezet door het prachtige gebied 
rondom het kasteel. Gelukkig stapte op het laatste 
moment Grant Gauld in mijn wagen zodat ik ook een 
goede navigator in de wagen had. En die was ook echt 
nodig. In de namiddag kon er gereden worden op een 
nabij gelegen circuit. Zelf  ben ik niet op het circuit gaan 
racen omdat ik mijn wagen wilde sparen voor de lange 
rit terug naar huis. Erik en Martin zijn wel het circuit 
opgegaan samen met nog een aantal andere Abarth’s. 
Het geluid dat van het circuit kwam was fenomenaal.

Maandag was het weer tijd om naar 
huis te gaan. 
Martin is in alle vroegte naar 
Nederland gereden, Erik is nog even 
een fietsframe gaan ophalen in Turijn 
en Henk bleef  nog wat langer in 
Frankrijk als een soort vakantie. Zelf  
ben ik op mijn gemak over de peage 
richting Noord-Holland gereden. 
Iedereen is zonder technische manke-
menten veilig thuis aangekomen. 
Niet alleen mooi dus die Abarth’s 
maar ook nog eens technisch heel 
goed!!!

Frank de Kruijf
 

gezien en de namen ervan wist ik niet. Het was me wel 
meteen duidelijk dat het om hele bijzondere wagens ging. 
En die avond druppelden er steeds meer Abarth’s met 
hun trotse bezitters het kasteel binnen. 
Zelf  sliep ik in een Bed&Breakfast en Martin en Erik 
sliepen op de camping in de buurt. 
De volgende dag aangekomen bij het kasteel waren er 
nog meer wagens gearriveerd. Ook Henk Westerhof  was 
met zijn rode Nederlandse CSA aanwezig. 
In totaal waren er 8 Fiat’s Abarth 124 Rally uit verschil-
lende landen.
Zaterdag bestond de dag met name uit het bezichtigen 
van alle Abarth’s en gezellig kletsen met de diverse eige-
naars. Buiten in de tuin stond ook nog eens een verzame-
ling van 90 straaljagers en in het kasteel zelf  stonden ook 

nog eens ongeveer 200 klassieke motoren. Oja, ik vergeet 
bijna nog een stuk of  30 brandweerwagens. Alleen heb ik 
geeneens tijd gehad om deze te bekijken. 
Het eten was prima verzorgd en zaterdagavond was er 



27

zomer 2013

Voorjaar 2013 besloot ik dat 
we onze oude schicht voor zijn 
40e verjaardag weer eens uit 
zouden gaan laten in Zuid-
Frankrijk. De oude schicht is 
een CS uit 1973, een oudere 
restauratie uit Florida, die ik 
in 2007 van een particulier in 
het zuiden des lands heb over-
genomen. 

Sindsdien heb ik er met veel plezier de nodige kilometers 
mee afgelegd. In 2008 zijn we er ook al eens mee naar 
onze vaste stek in de Provence gereden. 
Deze oude restauratie is inmiddels meer een rijdende 
restauratie geworden, in die zin dat ik er met enige regel-
maat het nodige aan vervang of  laat vervangen om hem 
in rijvaardige conditie te houden of  omwille van het 
comfort. 
Zo heb ik kort na de aanschaf  door Harry (Minekus) uit 
voorzorg de fusees en de distributieriem laten vervangen. 
Later heb ik nieuwe velgen (oude waren krom) laten 
monteren en in de winter van 2012/2013 heb ik zelf  de 
stoelen en, en passant, ook maar de vloerbedekking 
vervangen. Toen het interieur eruit was heb ik nog even 
overwogen verder te gaan slopen zodat hij overgespoten 
kon worden maar dan zou ik er veel te lang niet in kun-
nen rijden en daar heb ik deze auto tenslotte voor 
gekocht. Die grote plannen komen later wel als ik wat 
meer tijd heb. Van een receptionist van een Fiat garage 
heb ik in mijn jonge jaren geleerd dat je Italiaanse auto’s 
iedere ochtend voor het starten een bemoedigend klopje 
op de motorkap moet geven, dus dat doe ik altijd maar 
braaf. 

Na een laatste inspectie bij Oldtimerland en de montage 
van een carterbescherming (geen overbodige luxe in 
Frankrijk) vertrokken wij half  augustus in de stromende 
regen richting zuiden.  Na Den Bosch zijn we de A2 
afgegaan en binnendoor om Eindhoven richting Hasselt. 
Net over de grens maakten we onze eerste stop voor een 
kopje koffie bij een uitspanning langs de weg. 
Daar zaten de autochtone bewoners om elf  uur al aan 
het bier en tot onze verbazing kregen we ongevraagd een 
likeurtje bij onze koffie geserveerd. Die hebben we maar 
even laten staan gezien de kilometers die we nog voor de 

boeg hadden. We gingen 
verder richting Hasselt 
waar op dat moment net 
een popfestival was afgelo-
pen (of  afgelast vanwege de 
aanhoudende regen). 
We kwamen in een file van-
wege volkomen doorweekte 
tieners die daar met hun 
volkomen doorweekte tent-
jes en slaapzakken rond-

doolden op zoek naar een bus of  ouders die ze kwamen 
oppikken. 
Om de vertraging een beetje goed te maken heb ik bij 
Luik tegen mijn principes in een stukje snelweg geno-
men. Daarbij werd weer eens duidelijk dat de kap toch 
niet meer dan een noodvoorziening is want bij snelheden 
van honderd kilometer of  meer stroomde het water aan 
alle kanten de auto in. Gelukkig droogde het ter hoogte 
van Bastogne op. Daar hebben we de snelweg weer verla-
ten en op het plein een pintje gedronken. Vandaar zijn 

we via de D-wegen met de kap open doorgereden tot aan 
onze geplande eerste stop in Nancy. 
Ik had daar een hotelletje geboekt, met droge stalling, 
omdat ik die stad al honderden keren voorbij geraasd 
was  maar nog nooit in geweest was. 
Nou het is een absolute aanrader! Een prachtige oude 
stad, leuke terrasjes, vriendelijke mensen en als bonus 
werden we nog getrakteerd op een indrukwekkend licht- 
en muziekspektakel dat toevallig die avond plaatsvond op 
de Place Stanislas.

passie voor auto's?
Wij delen die passie. Daarom is de KNAC de 

club waar autoliefhebbers zich zo thuisvoelen.

www.knac.nl   070 383 16 12

K N a C ,  v a n z e l f s p r e k e n d  v o o r  a u t o l i e f h e b b e r s

verzekeren • pechhulp • belangenbehartiging • clubevenementen

door Max van der Lugt
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De volgende dag miezerde het een 
beetje, dus reden we met de kap dicht 
Nancy uit in de richting van Épinal. 
Toen we de vorige dag aankwamen 
waren we nog drie rondjes om het 
centrum gereden voor we het hotel 
zonder TomTom gevonden hadden, 
maar stad uit ging in ene keer goed! 
In een auto uit 1973 hoort naar mijn 
mening geen navigatie, net zo min als 
een cd-speler. Mijn vrouw Bea is er 
inmiddels erg bedreven in, niet alleen 
het kaartlezen zelf, maar ook in het 
voorkomen dat de kaart aan flarden 
de auto uit waait als je open rijdt. 
En open rijden konden we! 
We hadden Nancy nog maar nauwe-
lijks achter ons gelaten en het was der-
mate opgedroogd dat we bij een stoplicht de twee klem-
men bij de voorruit los konden trekken en hoppa…  
Nog altijd het snelste systeem dat er is volgens mij.
De rest van de vakantie is het dak alleen nog dicht 
geweest als de spider ergens geparkeerd of  gestald stond. 
Na een Bourgondische lunch ergens boven Dôle ging het 
verder richting Bourg-en-Bresse. Onderweg konden we 
ontdekken waarom de befaamde Bresser kip zo geweldig 

lekker is. Deze worden niet gefokt in een hok waarin ze 
zich nauwelijks kunnen keren, maar wij zagen de kippen 
vrij scharrelen op een weiland ter grootte van een voet-
balveld met nog ongeveer 100 andere gelukkige soortge-
noten! ’s Avonds vonden een leuk hotel aan de noord-
kant van de Rhônevallei zo’n 20 kilometer ten oosten 
van Lyon.
De volgende dag kostte het enige moeite om een plek te 
vinden om de rivier over te steken zonder gebruik te 
hoeven maken van één van de vele snelwegen die daar 
richting Lyon jakkeren. Maar het is uiteindelijk gelukt –
gelukkig maar want anders had dit verslag hier geëin-
digd-. We zijn min of  meer parallel aan de Autoroute du 
Soleil naar het zuiden afgezakt over N- en D-wegen 

dwars door de uitgestrekte wijngebieden. Kom je in het 
noorden al veel rotondes tegen, in het zuiden van 
Frankrijk hebben ze ze uitgevonden! Op zich niet zo gek, 
in deze streken gebeurden voorheen dagelijks wel enkele 
dodelijke ongelukken. En nog steeds zie je af  en toe nog 
lieden die schijnbaar denken dat je een auto kunt bestu-
ren met een blok beton op je gaspedaal en een blinddoek 
voor! Tijdens het aanremmen voor deze rotondes begon 

ik te merken dat de oude schicht de neiging 
had wat naar rechts te trekken. Niet heel ern-
stig, maar wel iets om in gaten te houden. 
Na een Provençaalse lunch in Cucuron, één 
van de mooiste dorpjes van de Luberon, kwa-
men we aan het eind van de derde reisdag 
aan op onze camping aan de rivier de 
Verdon. 
Ons verblijf  op de camping de hierop volgen-
de twee weken zal ik jullie niet mee vermoei-
en. Dat bestaat doorgaans uit wandelen, 
zwemmen, lezen, puzzelen, lekker eten en 
drinken en hooguit een paar kleine uitstapjes. 
Kortom, even wegzinken in het grote niets. 
Wel ben ik nog een keer onder de auto gekro-
pen om de oorzaak van het naar rechts trek-
ken op te sporen. Daarbij constateerde ik wat 

speling op het hulpstuurhuis. Het/ik had weinig zin om 
te proberen dat ter plekke op te lossen en besloot om er 
gewoon mee terug te rijden en daarbij wel enige voor-
zichtigheid in acht te nemen. 

De terugreis ging door de Alpen naar Grenoble. 
De Col de la Croix Haut is behoorlijk hoog, maar heeft 
vanuit het zuiden een lange en vrij geleidelijk aanloop. 
Onze spider hield zich voortreffelijk ondanks de hoge 
temperatuur die die dag tot ver boven de dertig graden 
steeg. Alles ging dermate vlot dat we aan het eind de 
middag tot vlak onder Dôle gevorderd waren. 
Hier vonden we een hotel met zeer welkome airco op de 
kamers en een fantastisch restaurant. Na afloop van het 

culinaire feestje aldaar besloot ik dat we de volgende 
dag de laatste 750 kilometer in één keer zouden rijden. 
Als ik de stal ruik heb ik geen zin meer om nog in een 
hotel in noord België of  zuid Nederland te overnachten.
Dat viel toch nog een beetje tegen want onze zuiderbu-
ren hebben de vreemde gewoonte wegwijzers in dorpen 
en steden tegen gevels aan te plaatsen. Alleen dan net 
niet tegen de gevel die je ziet in je rijrichting, maar tegen 
gevel die je met een beetje geluk in je achteruitkijkspie-
gel ziet nadat je de afslag al gepasseerd bent! 
Dit leidde nog bijna tot een huwelijkscrisis aan het eind 
van een heerlijke vakantie. Bij het eerstvolgende terrasje 
ben ik maar gestopt om even een pintje te pakken. 
DE manier om dit soort problemen aan te pakken. 
Toen we bij Eindhoven kwamen begon het al flink te 
schemeren en, aangezien de spider niet over xenon-ver-
lichting beschikt, ben ik daar maar de goedverlichte snel-
weg op gegaan om het laatste stukje van onze reis naar 
Uithoorn te volbrengen.
Toen ik de auto in onze loods parkeerde heb ik hem nog 
maar even verteld dat hij zich uitermate voorbeeldig 
gedragen had. Een paar weken later haalde ik hem van 
stal om er een stukje mee te rijden en merkte ik dat hij 
op een hobbelige weg alle kanten op leek te zwabberen. 
Terug in de loods heb ik hem opgekrikt en bleek dat de 

pen van het hulpstuurhuis geheel los in behuizing hing. 
De rubbers die de pen op zijn plek en de olie binnen 
horen te houden waren geheel verdwenen! Gelukkig heb-
ben we in Nederland Martin Willems. Daar konden ze 
mij vertellen welke hulpstuurhuis er in moest en stuurden 
dat dezelfde dag nog op. Het vervangen was geen al te 
ingewikkelde klus dus inmiddels rijdt en stuurt onze Fiat 
weer superstrak. Klaar het volgende avontuur.

Groetjes van Max en Bea

19 oktober 2014

Op	19	oktober	wordt	de	laatste	rit	gereden	voor	dit	jaar.	
Gekozen	is	voor	de	omgeving	Leerdam	–	Schoonhoven,	oftewel	de

“ Lek en Linge” route.
Een gebied waar we nog niet veel gereden hebben en de moeite van 

bekijken zeer waard is.

In de komende weken gaan wij 
(Jouke en Elisabeth de Vries) deze rit uitzetten, 

echter het startpunt is al bekend:

Voorstraat	89,
4147	CB		Asperen.

Hier zijn jullie vanaf  10.15 uur welkom voor een kopje koffie met lekkernij.
Hou de website en je mail in de gaten voor de details…..

Elisabeth de Vries

Najaars Rit “Lek en Linge”	



31

Na de rit met de spider in Toscane, kwam ik op de 
website van het Concourse d'élégance een mogelijkheid 
tegen om in te schrijven bij autovisie. 
Het was precies het laatste weekend van mijn vakantie.

Er een mailtje aan gewaagd  met info en foto's van de 
124 BC coupe (4 dagen voor die tijd) en prompt een 
mailtje terug gekregen. We zijn van harte welkom. 
Na enig gedoe om de polsbandjes, die gratis toegang 
garandeerden (ze konden ze niet meer opsturen, vanwege 
de late inschrijving en ik moest ze eerst op terrein halen 
bij auto visie), op weg met 2 Fiat's 124. 
Mijn zoon wilde zaterdag wel mee. Hij nam de Spider. 
Ik ging vooraf  met de Coupe. 
Terplekke werd mij een plek gewezen 
om de Coupe te parkeren. Autovisie 
bleek een aantal categorieen te heb-
ben opgesteld en ik werd ingedeeld 
in de categorie sportauto's voor de 
gewone man. 
Er werd verzocht een bord in te vul-
len met gegevens over de auto. 
Tjsonge, ik zag gelijk al dat de con-
curentie groot was. Binnen mijn 
categorie o.a. een prachtige Triumph GT spitfire met 6 
cylinder motor. De eigenaar had er twee jaar over 
gedaan. Je kon onder de motorkap van het mortorblok 
likken. Geen spatje olie te zien, ondanks het feit dat het 
Engels was. Tevens een idem mooie Opel Manta (de late-
re winnaar) en een in kleine oplage gebouwde late Ford 
Capri met turbo. 
Vanwege het vroege tijdstip (we werden om 08.00u     

verwacht op zaterdag), maar even 
de laatste stukjes gepoetst. 
Het was mooi zonnig, dus eerst 
maar even rond gekeken. 
Vanaf  09.00u gingen de hekken voor 
het publiek open. Gelijk al werd het 
gezellig druk. Alles tussendoor maar 
even rondgelopen. De aankondiging 
voor elk onderdeel werd "opge-

leukd" door Keep them rolling, waarbij een generaal in 
een jeep het publiek het "bevel" gaf  te kijen bij een inte-
ressant onderdeel en of  keuring. Rond 11.00u was onze 
categorie aan de beurt. 
Door twee juryleden werd de coupe bekeken. Een ervan 
was Martin Willems. Op de vraag of  hij de auto niet her-
kende gaf  Martin een ontkennend antwoord. Hij was 
niet door hem geleverd. Maar hij had de auto vast wel-
eens gezien. Het is immers de privé Coupe van Harry 
Minekus geweest. Martin ondekte onder de motorkap 
een los slangetje. We werden mooi genept, want het slan-
getje bleek door Harry expres over de stationair schroef  
geschoven te zijn, om deze makkelijk af  te stellen zonder 
het filter te verwijderen. (Toch nog een mooie Minekus 
tip). Aanwezige instructieboekje, originele radio en 
gereedschap maakte enige indruk. Maar onder de motor-
kap zag ik al, is mijn Coupe niet zo blinkend als de voor-
genoemde auto's. 
Bij prijsuitreiking bleek ik niet bij de winnaars te zitten, 
wat ik al dacht. 
Enfin, maar even gaan kijken naar de sprint races. 
Prachtig, die vooroorlogsche sport en race auto's op een 
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Concours d�élégance  

Paleis	het	Loo	Apeldoorn	-	22	juni		 	 							door John Esveld

Concours d�élégance  

Paleis	het	Loo	Apeldoorn	-	22	juni		 	 							
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Verslag ITALIA-DAG
Met een prachtig zonnetje in onze rug (wij komen uit het 
zuiden) togen we naar Amersfoort. Ondanks dat we rede-
lijk vroeg waren, stonden er toch al behoorlijk wat auto’s 
geparkeerd. De deuren van het grote pand stond uitnodi-
gend open en getrokken door de prachtige auto’s voor de 
ramen snelden we naar binnen.

Likkebaardend bewonderden wij de 
bolides, in alle soorten en maten. 
Om onze complimenten over te bren-
gen op Harry vroegen wij aan een 
van de “koffie-dames” waar Harry te 
vinden was. Oh, zei ze daar en wees 
naar een verre hoek.
Wij zien Harry niet hoor, antwoorden 
wij, het is hier ook zo groot. Ik loop 
wel even met u mee, dan zal ik u 
naar Harry brengen.
Ze liep voor ons uit naar een groepje 
mensen en riep: Harry hier zijn twee 
mensen die je willen spreken! 
Eén van de heren draaide zich om, 
Harry??? 
Dit is Harry niet!
Jawel hoor, maar Harry van Oldtimer-
Wereld, niet Harry van Oldtimerland, 
die zit met zijn bedrijf  hier pal naast!!!
Dat zijn wij weer, zeiden we tegen elkaar toen we naar 
Oldtimerland liepen, hebben we niet goed gekeken.

Bij de “echte” Harry was het erg gezellig, met leuke 
kramen: uitstallingen van producten uit de jaren 60, lekker-
nijen, echte Italiaanse koffie, IJsco karretje en uiteraard 
prachtige Italiaanse auto’s, waaronder mijn Favoriet: 
Fiat DINO in perfecte staat. 
Voor de liefhebbers stonden er ook nog een Spijker, 
Bentley, Maserati en diverse Spiders die in onderhoud 
waren.

Bij één van de kramen stonden 2 prachtige 
leren koffers te lonken, ca. 55 jaar oud, 
voor een prikje hebben we die gekocht.
Kunnen we vaak terugdenken aan deze 
gezellige dag.
Harry, Wendy en uiteraard ook 
Alexander: bedankt!

Elisabeth de Vries

P.S.  Harry legde ons uit dat Harry (van hiernaast) 
vroeger zijn compagnon was, maar dat ze de zaken 
gesplitst hebben.

 

 

9	september

klinkerweg. De bedoeling was om precies tussen twee 
vlaggen met de voorwielen over en de achterwielen ach-
ter de streep stil te staan. 
Indrukwekkend was een eigenbouw auto. Aangekondigd, 
dat de eigenaar de schuur moest opruimen van zijn 
vrouw. Bouwde toen maar een racer met Rolls Royce 
chassis, franse luchtgekoelde 6 cylinder tankmotor, twee 
Porsche fan's en Buick wielen. Prachtig was ook de snelle 
Austin seven. Trok scheef  bij het schakelen en remmen. 
Enfin, indrukwekkend. 
's Avonds met de Spider naar huis gereden en de Coupe 
laten staan. Vlakbij onze Spider stond ook de Dino en 
Spider van Niek van 't Klooster uit Eemnes. Op het ter-
rein ben ik hem niet tegengekomen.

Voor de zondag Harry Minekus gevraagd om mee te 
gaan. Hij was het al van plan en had ook gratis kaartjes. 
Harry haalde me op zondag op met zijn Spider. Samen 
naar Apeldoorn gereden. De parkeerplaats bleek al aar-
dig vol te lopen met klassiekers. Het was een museum op 
zich, waar je je wel een paar uurtje kon vermaken. 
De zondag bleek veel drukker te zijn. Nog even gespro-
ken met klant van Harry, met een groene coupe BC1. 
In de loop van de dag werd me voorzichtig gevraagd of  
ik de auto wilde verkopen. In gesprek bleek hij mijn auto 
te kennen, zelfs weleens gereden te hebben. Het was de 
man achter Oldtimerwereld. 
De zondag nog een uurtje me staan verlekkeren aan  
Fiat's Otto Vue's van Vignale. Onbekend publiek begreep 
niet dat dit Fiat's waren. Zo mooi.

Dit zijn immers geen auto's meer. Het is pure kunst. 
Hoe langer je kijkt, hoe meer bijzondere details je vindt. 
En onbegrijpelijk, dat deze auto' s in Italie zijn gerestau-
reerd door een man van in de 20, zo liet ik mij vertellen.
Nog even bij Munsterhuis wezen kijken, waar de nieuwe 
Ferrari California werd onthuld. Ik werd gelijk uitgeno-
digd plaats te nemen. Praatje met verkoper. Blah, blah, 
blah..... met dit en dat ietjse duurder (over geld wordt 
immers niet gepraat). Dat ietsje bleek toch achteraf  
€20.000-  te zijn. Koop je toch 1 of  2 mooie spiders voor. 

De uiteindelijke overall winnaar van het con-
cours werd een Hispano Suiza H6B cabriolet 
uit 1929, met eigenaar, echtgenote en chauf-
feur in stijl gekleed. Kwam vlgs. protocol 
voorrijden, maar moest dit uiteindelijk 2 keer 
doen, omdat de auto ook nog winnaar in zijn 
klasse was. 
De 2e maal had eigenaar Hans Hulsbergen 
zich niet meer inhouden, totdat chauffeur de 
deur voor hem opende. Hij was er bijna als 
eerste uit. Grappig om te zien. 
Al met al een zeer geslaagd weekend met 
mooi weer, enthousiast publiek en mooie 
auto's.

Pure kunst .....

Blikvanger was deze Alfa Spider als kunstobject. 
Uitgevoerd door 3 vrouwelijke kunstenaars, 
Margarethe Broers, Rianne Witteveen en Gea Boon.

Geen Italiaan maar ... ja, ja, je slaat de ........ op z'n kop!
Zeer bijzonder, zeer exclusief, zeer bling, bling ...
Hieronder nog een (steigerend) raspaardje.
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PRIJS:	 Advertencione (kleine advertenties)
 zwart-wit/kleur, met of  zonder foto:   voor clubleden  C 5,00  -  voor niet leden  C 10,00
INZENDEN:	 per e-mail naar: duepostikopij@hotmail.com
BETALING:	 overmaken op IBAN:  NL85INGB0000042140, t.n.v. Fiat 124 Sport Spider Register te Waalwijk 
 o.v.v. 'plaatsing advertentie'
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Druk met het oog 
op de toekomst...
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advertentie
HORSSEN

● Dé club voor autoliefhebbers, al sinds 1898
● De KNAC biedt – afhankelijk van het gekozen pakket – hulp bij pech in binnen- en 
 buitenland, voor zowel de dagelijkse auto als de klassieker
● Uitstekende verzekeringen voor de klassieker en de moderne auto
●  Maximaal klassiekerplezier door toerritten, taxaties, technische 
 informatie en een prachtig clubblad met veel wetenswaardigheden

Wij delen uw passie. Daarom is de KNAC de club waar autoliefhebbers zich thuis voelen.

Passie voor auto’s …

… bij de KNAC vanzelfsprekend

K N A C ,  v a n z e l f s p r e k e n d  v o o r  a u t o l i e f h e b b e r s

www.knac.nl  070 383 16 12 
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ADVERTENCIONE

wegens aanschaf  van nog een spider, 
mijn azuur blauwe
 
FIAT	124	SPIDER	2000I
Sinds 1992 in bezit.
 
Bouwjaar 1979
Kenteken FF-XT-96
APK Gekeurd
Veel aan vernieuwd:
Motor gereviseerd.
Kap vernieuwd. Lederen bekleding
Verlaagd naar originele Europese hoogte.  
Velgen gepoedercoat. 
Geheel dinitrol behandeld
Gedocumenteerd onderhoud 
door Oldtimerland Amersfoort.                 Prijs	€	9.500,-			Gaston Lensink  -  Tel: 06-51 58 02 72

FIAT	124	SPORT	SPIDER	1600CC	1970
 
Sinds 1994 trotse bezitter, maar helaas gaan we nu 
afscheid van haar nemen, met pijn in ons hart. 
Van origine USA import maar is door mij uit België 
gehaald met carrosserie in prima harde conditie. Stap 
voor stap  aangepast naar mijn eigen wensen. 
Veel fotomateriaal beschikbaar.  In een prima staat, 
APK tot 10 augustus 2016.

>Type  BS1 bouwjaar 1970, motorkap vlakke uitvoe-
ring, Ferrarirood, lage uitvoering met de nog originele 
verchroomde bumpers.  
>In 1995 gehele bodem totaal getectyleerd: 
>Bekleding van achterzitje is vernieuwd
>Motor geheel gereviseerd, nieuwe zuigers, klepzetels 
gepolijst, nieuwe keerringen, nieuwe koppelingsplaat. 
Motor 1600 cc hoge compressie uitvoering, cilinder 
met hoedjes .
>Gereviseerde versnellingsbak
>Nieuw achter differentieel
>Dubbele Weber IDF 40 carburateur met K&N 
sportfilters net weer geserviced ± 115 PK 
>Originele Chromodoro  magnesium velgen, 
>Pirelli banden in prima conditie, spoorverbreders

>Origineel sportstuur FIAT,  nog 2 extra sportsturen 
>Extra mistlampen  (geellicht) in de grille.
>Trekhaak voor fietsmontage of  kleine caravan.
>In 2013 distributieriem vervangen
>Historie, rekeningen, fotos, boeken, originele  FIAT 
onderdelencatalogus,  beschikbaar
>Ook nog veel extra reserve-onderdelen o.a. compleet 
motorblok 1600cc, kilometertellers, achter- en vooras 
compleet, 2 versnellingsbakken 5 bak enz.
>Altijd in een droge garage gestaan en alleen meegere-
den met zonnig weer.

Prijs	Euro	9.500,-   incl. boeken, onderdelen enz.
Telefoon 06-13324366 of  per Email  bert@wijkel.nl                                                                                                            
Bert Wijkel  Odoorn.
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