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TEMA : BENZINA

19 april: 1e Dino meeting!



Benvenuti!
Het is half Februari als ik dit schrijf. Buiten is het 12 graden en zon.!

Geen spoor van winter en toch staat mijn Dino onder een hoes in de bollen-schuur van mijn buurman 
(dus wel lekker droog) terwijl ik volop had kunnen toeren..!

“een beetje 2-tact olie door de benzine; de tank volgooien, extra dunne smeerolie in het carter, banden 
extra oppompen, deuren een kiertje open laten staan”, enz, enz – allemaal goede raad kreeg ik van 
experts voor de maanden dat de Dino niet rijdt. Is dit nu werkelijk allemaal nodig? In dit tweede en 
volgende nummer(s) willen we wat aandacht besteden aan de (baker) praatjes rondom het onderhoud 
van onze klassiekers en we beginnen maar meteen met een van de belangrijkste: het gebruik van 
moderne benzines in onze gevoelige motoren. Pieter Pfeiffer van Italauto uit Varseveld vertelt.!

Verder uiteraard weer de technische doe-het-zelf hoek dit keer over claxons. Bart tekent voor het 
eigenlijke werk, de tekst en ook nog de fotos.!

Het bestuur, in al zijn wijsheid bij elkaar, heeft besloten de eerste koffie klets (elkaar’s auto bekijken 
en plannen maken voor de zomer) te houden op 19 april in Hotel Belvedere in Schoonhoven vanaf 
10.30 uur. Zie het hoofdstuk “Raduno”. Zeer spijtig dat er weinig reacties zijn gekomen op de eerdere 
e-mail. Aan de aandacht ontsnapt? Geen tijd? Auto nog niet klaar? Te ver weg? Voor sommigen van 
jullie een flinke rit maar wij hebben  jullie adressen geplot op een kaart van Nederland en 
Schoonhoven ligt redelijk centraal en is bovendien een schitterend plaatsje aan de Lek (vanuit het 
zuiden met het pondje over!)!

Kom op! Dit wil je toch niet missen. Geef even een telefoontje of e-mail dat je komt.!

Wie weet of is een goede fotograaf om dit evenement en de individuele autos/berijders op de 
gevoelige plaat vast te leggen?!

Nog geen nadere berichten over onze Europese 2016 plannen. Wij praten als bestuur met de Club 
Dino Italia in de 2 e helft van dit jaar en zullen je op de hoogte houden. !

Tenslotte de laatste stand van zaken m.b.t. het register:!

Van de 87 Dinos bij ons bekend, hebben wij contact kunnen krijgen met de eigenaren van 50 Dinos. 
Wie helpt ons aan de ontbrekende 37?!

NB: er staan er 10 te koop (9 coupés + 1 spider) !

Mmmm…als mijn Dino toch stil staat, waar is mijn lijstje met werkjes die nog gedaan moeten worden?!

Veel leesplezier en hopelijk tot ziens in Schoonhoven!

!
Frank Wijnen!



!

Hallo Dino liefhebbers.!

Ik ben Ids Bierma woon met Wiepie en onze 2 jongens Taeke 
en Nico in Blije, een klein dorp in Friesland. Ik ben 52 jaar jong 
en vanaf mijn 16de jaar geïnteresseerd in Italiaanse auto’s, 

vooral de mooie modellen van Lancia sprak mij erg aan en het 
geluid van de Alfa’s was geweldig. Ook de modellen van Fiat 

spraken mij aan.!

Ik zie nog de politie met de Fiat 127 door de weilanden 
scheuren om te snel rijdende jongens met de 
opgevoerde bromfietsen  te pakken. !

In 1986 zijn wij samen gaan wonen en is de eerste Italiaan 
er gekomen een Lancia Beta hpe 2000ie , een geweldige auto 
om in te rijden. Het model van de Lancia Beta Hpe sprak en 
spreekt ons nu nog aan hij is dan ook gebleven. Na 4 jaar met 
de Lancia Beta te hebben gereden hebben wij deze opgeslagen, 
hij was te mooi om weg te doen.!

Na de Lancia Beta  kwan er een Alfa Romeo Giulletta  geweldig 
zo als je daar mee door de bochten kon driften. !

Uit Familie bezit is een Fiat 131 gekomen die heb ik spuitklaar 
gemaakt en laten spuiten ook deze is nog in ons bezit.  !

21 Jaar geleden vond ik een Lancia Gamma 2500 in een dorp 
dicht bij Leeuwarden ook deze is er nog.!

Verder kwam er een Alfa Romeo 33 1300 cc 2 dubbele 
carburateurs 4x4 sportwagen , ook hier hebben wij veel plezier 
mee gehad wat een gek ding was dat. Doordat deze een 
aandrijfas achter had moest de benzine tank hoger worden 
geplaatst,  hierdoor werd de laadvloer hoger wat als nadeel had 
dat er weinig laadruimte achter was. In 1998 is er ook nog een 
Lancia Fulvia sedan geweest deze is voor een zomer door ons 
gebruikt maar hier zat wat werk aan en ik wist niet of deze wel 
of niet wilde opknappen. Nu wilde dat mij buurman een auto 
handelaar was en klassieke Franse auto’s en die kwam bij toeval 
een Fiat tegen met een v6 motor deze stond 200 kilometer 
onder Parijs in een collectie Citroen’s.!

Mi Chiamo
Ids Bierma



De verkoper uit Frankrijk wist niet wat voor een Fiat dit was. 
De verkoper bezat een aantal garages rond Parijs, de Fiat is bij 
een van deze bedrijven blijven staan doordat de eigenaar een 
aantal rekeningen niet betaalde. Na een poos is de Fiat Dino in 
zijn privé collectie terecht gekomen waar hij 11 jaar heeft 
gestaan. Nu de verkoper 65 jaar was geworden wilde hij een 
deel niet Franse auto’s verkopen, en bij een toevallig zijn wij 
eigenaar geworden van deze Fiat Dino 2000 Bertone coupe.!

Hier in 1999 staat de Fiat Dino op de oprit 
in Friesland. De auto was rijdend en in 
eerste oog opslag in goede staat. De eerste 
jaren heb ik er niet veel mee gedaan, ik heb 
mij verdiept in de Fiat Dino en contact 
gezocht  met andere Dino eigenaren. Na de 
Dino goed te hebben onderzocht, kwam ik 
tot conclusie dat een totale restauratie 
nodig was. Dit was iets wat ik zelf wilde 
doen op een professionele manier. !

En hoe begin je dan, ik had geen hefbrug 
dus heb ik een hef tafel gemaakt om de 
Dino op te plaatsen om deze totaal te 

strippen. Elk onderdeel wat ik verwijderde heb ik schoon 
gemaakt, gestraald en gespoten en opgeborgen. Toen de 

Dino totaal leeg was waren alle onderdelen schoon en 
gespoten en de verzinkte delen op nieuw verzinkt. !

En wat doe je dan je maakt zelf een draaispit, het 
schoon maken van de kale Dino en het vervangen 

van het plaatwerk wordt op deze manier een stuk 
makkelijker om te doen.  Nu is het mogelijk om 

alle verrotte delen te vervangen, vele uren ben 
ik bezig geweest met het vervangen van 

plaatwerk, geen makkelijke klus maar wel 
geslaagd. Alles moet je zelf maken er is niks 

op de markt te vinden, wat er wel is, is troep uit 
Engeland. En soms 

wordt er op Ebay nieuw 
oude voorraad aangeboden. !

Nadat het plaatwerk klaar 
was heb ik de kale 
gerestaureerde Dino laten 
stralen en daarna in de 
epoxieverf gespoten, de 



onderkant en de binnen kant 
zijn zwart gespoten. Daarna 
zijn allemaal nieuwe rem- en 
benzineleidingen geplaatst, de 
kabel boom is terug geplaatst, 
langzaam kwam alles weer op 
zijn plaats. De motor kon er 
weer in het werd weer een Fiat 
Dino. !

De bekleding die ik heb is rood 
en in een hele goede staat, de 
vloerbekleding heb ik nieuw 
gemaakt en een aantal kleine 
delen voorzien van nieuw skai, 
ook dit heb ik weer zelf gedaan.!

!
Voor meer foto’s bekijk die op Yahoo groups Fiat Dino. !

Vriendelijke groet, Ids Bierma en familie. !

Blije 2013 de woning is totaal gerenoveerd  de schuur is een nette werkplaats geworden met hefbrug liefhebbers met 

passie voor de Italieaanse auto. Heb je belangstelling kom langs er is altijd koffie.  



Misschien leuk om de historie van mijn Dino te vertellen daar 
die wel speciaal is.!

Ik heb de Dino in 2011 gekocht van de 2e eigenaar in Brescia en 
hij is in een originele ongerestaureerde staat. Hij heeft haar 38 
jaar in zijn bezit gehad en zelf onderhouden (heeft een motoren 
revisie bedrijf dus…..!).  Hij heeft haar voornamelijk gebruikt 
voor uitjes met de familie en het verkennen van de Mille Miglia 
route. !

De beste man is zelf in zijn jonge jaren meervoudig rallycross 
kampioen van Italië geweest. Ook heeft hij meerdere malen de 
Mille Miglia meegereden in een Lancia Aurelia B20! Heeft ook 
nog geracet met Abarthjes..... echte autosport man.!

De reden van de verkoop was dat hij de Dino te weinig 
gebruikte en.....!

door zijn doofheid de motor niet meer zo goed kon horen.!

En dat is belangrijk waar daar reed hij op, motorgeluid!!

Ik ben na mijn koop ieder jaar nog bij hem langs geweest en 
hem de Dino laten "keuren".!

Oordeel; hij was blij dat hij weer reed zoals vroeger.!

De oorspronkelijke kleur van de Dino was trouwens "Verde 
Medio" wat hij nu niet meer heeft.!

Waarom?!

De eerste eigenaar, een advocaat uit Brescia, vond dat geen 
mooie kleur. Hij heeft de Dino in 1972 bij de dealer gekocht 
onder de voorwaarde dat hij wel in de kleur van zijn keuze werd 
overgespoten. Aldus geschiede en werd hij Noccia Metallizato. 
Maar...... volgens mij niet de Fiat maar de Ferrari Dino variant 
want hij is veel lichter dan wat op de Fiat's zit.!

Deze man had zelfs een trekhaak onder de Dino gemonteerd 
om zijn zeilbootje naar het Lago di Garda te kunnen 
transporteren. Ik heb de trekhaak bij de koop meegekregen 
inclusief reserve onderdelen en documentatie.!

!

Jos van Hattum!



Nu staat de Dino op Frans kenteken is in een gebruikte (helaas 
2 roestplekken) maar zeer goede technische staat.!

Starten en wegrijden ook na de winterstop.!

Ik de foto van de Dino met mijzelf en met de vorige eigenaar 
bijgevoegd.!

Ik hoop de NL Dino's snel eens te treffen.!

!
Met vriendelijke groet,!

!
Jos van Hattum!

!
!



Tema: 
Benzina!

!
Pieter Pfeiffer van 
Italauto vertelt…!
In aansluiting op het artikel uit Auto 
Motor Klassiek, waar ik mij 
overigens goed in kan vinden, het 
volgende;!

Door de jaren heen is het ons ook 
opgevallen dat de benzine veranderd 
en dat dit invloed heeft op de 
motorloop en beste 
afstellingconfiguratie van de 
carburateur gevoede motoren. Voor 
de Dino’s zijn de basis veranderingen 
niet anders dan voor de 8 en 12 
cilinder motoren van Ferrari. Wat wel 
opvalt is dat de beste afstelling per 
motor verschilt. Het is dus moeilijk 
om een algemeen geldende 
aanbeveling voor Dino motoren te 
doen.!

Een vraag die vaak wordt gesteld is 
welke benzine getankt moet worden 
en of een toevoeging zin heeft.  
Zoals ook in het artikel uit Auto 
Motor Klassiek wordt aangegeven 
raad ik aan een hoger octaangetal te 
tanken. Van V-power (octaan 97) 
weten we bovendien dat deze het 
meest lijkt op ouderwetse benzine 
met relatief weinig synthetische 
toevoegingen.!

Benzine in klassiekers 

(Uit Auto motor klassiek van nov 2013) 

Als E5, brandstof met 5% ethanol, onder andere en zoals bewezen 
onze rubber en kunststof afdichtingen al oplost is de insteek duidelijk 
dat dit probleem bij gebruik van E10 alleen maar verergert. 

Maar ook verbrandingstechnisch ontstaat er bij gebruik van E10 in 
carburatormotoren een extra probleem. De brandstofeigenschappen 
worden namelijk bij 10% bijmenging van ethanol behoorlijk aangetast, 
want ethanol heeft een lagere verbrandingswaarde dan benzine. Dat 
betekent dat er meer ethanol nodig is om bij een bepaalde 
hoeveelheid inlaatlucht een maximale verbranding te realiseren. Men 
heeft dus eigenlijk grotere sproeiers nodig bij carburatormotoren. 

Was dit probleem met 5% bijmenging van ethanol nog scheikundig op 
te lossen door iets zwaardere koolwaterstoffen toe te voegen, wanneer 
er 10% bijgemengd wordt lukt dat truukje niet meer. Oh ja; het kan 
zijn dat de ontsteking ook een paar tandjes verzet moet worden. 

E10 heeft dus eigenlijk een andere brandstof-lucht mengverhouding 
nodig dan de oude ‘echte’ benzine. Die trouwens ook veel lekkerder 
rook. 

Weinig problemen voor nieuw spul. Auto’s met U9 op het kenteken. 

De meeste motorfietsfabrikanten geven het gebruik van E10 vrij voor 
motorfietsen die uitgerust zijn met een geprogrammeerd elektronisch 
brandstof injectiesysteem voorzien van een lambda regeling. Hier 
gebeurt namelijk het volgende. De lambda signaleert in de 
uitlaatgassen dat er niet voldoende benzine verbrand is, er is dus nog 
zuurstof over. Het motormanagement compenseert dat. 

En zo zijn er nog meer ‘leuke’ bijwerkingen van het goedje. Ethanol 
vreet ook metaal langzaam aan: oxidatie van aluminium koper, enz. En 
roest van hardere metalen, waaronder een versnelde werking op RVS. 
Daarnaast reinigt het (het is in feite schoonmaakalcohol) wat ervoor 
kan zorgen dat stukjes vuil (denk aan zand, roest, metaal, stof, modder, 
enz) de carburateur in gaan, waardoor deze verstopt gaat zitten. 
Bougies gaan er bij lang stilstaan van roesten en slecht of niet meer 
vonken door de roestisolatie. Overigens lopen auto’s die je er op 
afstelt er wel harder van, wist redacteur Kevin Houtzager nog 
aanvullend te melden. 

Deze winter kunnen we onze klassiekers nog in elk geval aftanken met 
ethanolvrije benzine zoals Shell V-power, Q8 Super Plus 98 en Texaco 
Super Plus 98 of BP Ultimate. 



Door de tragere ontbranding van moderne benzine kunnen we 
stellen dat de motor meestal beter loopt op een rijker mengsel. 
Dit betekent vaak grotere stationair en/of hoofdsproeiers en 
verkleining van remluchtsproeiers. Een goede aanpassing van 
de sproeierbezetting vraagt wat voorbereiding. Zo is het naast 
de algemene staat van de motor belangrijk te weten of 
klepspeling en vervroegingscurve van de ontsteking juist zijn. 
Vervolgens kan op een vermogensbank de beste configuratie 
worden vastgesteld. De ontsteking als geheel kan, mede 
afhankelijk van de in de loop der tijd veranderde 
compressieverhouding , vaak een paar graden vroeger.!

Van de hoog bejaarde ingenieur die vroeger de race Dino 
carburateurs tunede kregen we nog een paar tips. Zo heeft het 
bij uitlaatgasmetingen op de rollenbank de voorkeur om de 
uitlaatgassen aan het begin van de uitlaat te meten en niet via 
de sonde bij de uitmonding van de uitlaat omdat de vervuiling 
in de uitlaat de meting nogal kan beïnvloeden. Dit effect neemt 
bij hogere snelheid en belasting af, maar is toch duidelijk 
meetbaar. De beste vervroeging van de ontsteking kan bij 
nieuwe motoren op moderne brandstof wel 4 tot 5 graden 
verschillen. En tenslotte is de maat van ieder afzonderlijk gat in 
de mengbuizen van de carburateurs van wezenlijk verschil.!

Met brandstoftoevoegingen die de brandstof stabieler maken 
en/of het systeem reinigen hebben we goede ervaringen. Het 
lijkt er echt op dat een motor na langere (winter) stalling beter 
start en dat de benzine minder aan kracht inboet met een 
daarvoor geschikte toevoeging.  Een systeem reiniger 
verwijderd aanslag in de onbereikbare gangen in de 
carburateurs en maakt de afstelmogelijkheden beter, al zijn de 
effecten bij lange na niet zo duidelijk merkbaar als bij ultrasoon 
reinigen.!

Van een loodvervanger is het niet geheel duidelijk wat dit 
precies is. Van lood is het bekend dat dit de klopvastheid van 
benzine verbeterd en de warmte overdracht tussen klepschotels 
en klepzittingen verbeterd. Hierdoor duurt het langer voordat 
kleppen inslaan op de zetels. Of loodvervanger dit ook 
bewerkstelligd is onduidelijk. We hebben nooit kunnen 
constateren dat kleppen minder inslaan door gebruik van 
loodvervanger. We hebben wel geconstateerd dat overdosering 
van loodvervanger kan leiden tot vlokvorming in de benzine en 
verstopping van filters. Kleppen slaan overigens in op de zetels 
als de motor zeer zwaar wordt belast. Bijvoorbeeld als we 



langere tijd 200 km per uur rijden. Omdat dit in Nederland 
eigenlijk niet kan is het sowieso niet zinvol om loodvervanging 
te gebruiken.!

Onze Dino’s zijn niet overdreven gevoelig voor het inslaan van 
kleppen. Ook de originele zittingen zijn relatief hard. Met mijn 
Dino heb ik ruim 40 duizend kilometer gereden en daarbij heb 
ik de motor niet gespaard. Ongeveer de helft van de kilometers 
heb ik op LPG gereden. Dit heeft best wat inzichten gegeven 
in de zwakheden van de Dino motor. Op gas zijn de 
verbrandingstemperaturen hoger dan op benzine. Omdat bij 
mijn Dino het gas werd aangezogen boven de carburateurs was 
vooral de verdeling van gas moeilijk. Dit leidde tot mengsel 
verschillen per cilinder en dus temperatuursverschillen. 
Resultaat was dat bij de hetere cilinders de kleppen verder 
waren ingeslagen. Maar ook met deze onregelmatige belasting 
was de inslag niet ernstig. Het waren vooral de bougies die 
slecht bestand waren tegen de hoge temperaturen en de 
hoofdlagers die door ongelijke krachten (of overdreven vlot 
rijgedrag) waren versleten.!

Om deze ongelijkheid in aanzuiging te verhelpen heb ik de 
carburateurs vervangen door injectoren met elektronische 
ontsteking en wat sensoren. Dit is vooral een studieproject, 
want de motor zal het er niet beter op doen dan op centrifugaal 
vervroeging en carburateurs. Volgens mijn oudste zoon heb ik 
nog een kleine 10 jaar, dan heeft hij z’n rijbewijs en wil hij met 
zijn favoriete auto rijden. Ondertussen houden we de 
ontwikkelingen op brandstofgebied scherp in gaten…!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



!
Wat weten de Italianen toch altijd mooi klinkende 

afkortingen voor hun bedrijvigheid te verzinnen. 
Denk aan Fiat - Fabbrica Italiana di Automobili 

Torino, vrij vertaald: Italiaanse Autofabriek 
van Turijn. Zo ook FIAMM - Fabbrica 

Italiana Accumulatori Motocarri 
Montecchio, een groot Italiaans auto-

elektronicabedrijf stammende uit 1942. 
Wat moeten wij het toch stellen met 

onze weinig sprankelende taal…!

!
Claxons, horns, in Italië was het gebruikelijk 

in de jaren 50/60 een dual tone airhorn in de dure 
snelle sportwagens en GT aan te treffen, zo van: jongens 

aan de kant ik kom er aan.  Regelgeving verbiedt het, ook 
destijds, deze horns in de steden te gebruiken. Dus verbaast het 
niks dat men gekozen heeft voor twee signaalgevers in de auto, 
een claxon voor in „town", een airhorn voor de „country”. Zo 
ook voor de Fiat Dino. Met een schakelaar kan vanaf het 
dashboard geschakeld worden tussen beide typen.!

!

Lavori        in Corso

FIAMMOUS



FIAMM Dual tone air horn!
In de Dino wordt een twee tonige airhorn gebruikt, welke ook 
zijn kenmerkende klank geeft aan vele Ferrari’s, Maserati’s en 
andere exoten uit die tijd. Een compressor voert lucht middels 
een slangenstelsel naar twee horns, in dit geval vanwege de 
plaatsing onder het spatbord 90 graden gebogen exemplaren.!

Let wel de Ferrari’s uit de jaren 60 hebben rechte horns, in een 
opvallende rode metallic kleur. Deze sets worden momenteel 
geveild op Ebay voor prijzen rond de USD 1500! Dus wees 
zuinig op uw hoorn, daar de gebogen Dino varianten nog 
zeldzamer zijn!!

Hieronder een korte samenvatting in plaatjes van een complete 
revisie van deze set.!

                                                    !

Merk: FIAMM 

Made in Italy 

Type: MC/1 12V 

TIP: Krimplak 

De compressor is origineel gespoten                                          
in zwarte krimplak. Krimplak, bekend van de                          
o.a. de rode kleppendeksels van Ferrari, is te krijgen van o.a. 
VHT (goede ervaring mee, EUR 12 voor een busje). Leg het 
voorwerp eerst een tijd in de oven op 60 gr.C. Dan twee 
dunne lagen opbrengen en gedurende een uur in de oven 
„ afbakken”. Vrouwlief zal het niet leuk vinden omdat het 
behoorlijk stinkt. De crux is dat krimplak bij lage 
temperaturen niet de ruwe uitstraling geeft.



!
Claxon!
Het elektrische deel van een claxon is doodsimpel en kan 
worden gedemonstreerd aan de hand van een ouderwetse 
elektrische deurbel (een ‘trrrrring'-bel, geen moderne ‘ding-
dong'), zie figuur.!

We zien in deze figuur een elektromagneet waarvan de beide 
spoelen gewikkeld zijn om een U-vormig juk van weekijzer, een 
gemakkelijk magnetiseerbare staalsoort. Vóór dit juk bevindt 
zich een weekijzeren strip, die gemonteerd is op een bladveer. 
Tegen deze bladveer drukt een instelbare contactschroef die in 
serie is geschakeld met de beide magneetspoelen.!

Sluiten we een batterij aan op de aansluitklemmen van deze bel 
dan zal aanvankelijk een stroom gaan lopen door de 
contactschroef en via de bladveer door de beide 
magneetspoelen. Deze laatste worden hierdoor magnetisch en 
trekken de weekijzeren strip aan, waardoor de stroom bij de 
contactschroef wordt verbroken en de strip weer terugveert 
naar zijn ruststand. Hierdoor wordt de stroom weer 
ingeschakeld en vervolgens opnieuw verbroken, enzovoort. De 
weekijzeren strip raakt hierdoor in een trillende beweging, die 
via de bladveer versterkt wordt doorgegeven aan de klepel die 
de bel doet rinkelen.!

De claxon van de Dino werkt op dezelfde manier, met dit 
verschil dat de bel vervangen is door een membraan van 
verenstaal dat vastgeschroefd is aan de weekijzeren strip. 
Verder is de claxon veel compacter gebouwd als bovenstaande 
deurbel. Links zien we het membraan met de weekijzeren strip, 
die in het midden is voorzien van een drukstift, die het 
trilcontact bedient. Het trilcontact zelf bevindt zich tussen de 
beide magneetspoelen in het komvormige huis (foto links).!

Merk: Sanor 

(later overgenomen door FIAMM) 

Made in France, Courbevoie 

Type: KM4 



Precies tussen de twee magneetspoelen zien we de bladveer van 
onder een stevige montagebrug uitsteken. De bladveer is 
bedekt met een isolerend plaatje waarop de drukstift van het 
membraan rust. Het is dus niet de drukstift zelf die de stroom 
in- en uitschakelt. Dat gebeurt door de beide contactpunten, 
waarvan het ene op de bladveer gemonteerd is en het andere op 
de vaste brug erboven. Het membraan zit stevig vastgeschroefd 
op de flens van het huis en is afgedekt met een halfopen deksel.  
De montagebrug is bevestigd aan het huis met twee schroeven. 
Eén van deze twee schroeven is vast, de andere is als stelschroef 
uitgevoerd om de contactafstand precies te kunnen afstellen.!

Aan de buitenzijde is deze stelschroef herkenbaar aan de 
indicatie ‚R' - Reglace (= instellen). Precies zoals bij de 
onderbreker van de ontsteking is de ‘lichthoogte' van het vaste 
contact van de claxon instelbaar, met als doel een optimale 
geluidsproductie. Door de stelschroef voorzichtig te verdraaien 
is de geluidsproductie van de claxon regelen.!

Let op! Het regelbereik van deze instelschroef is maar klein, 
ongeveer 'n halve slag naar links en naar rechts en bovendien is 
de lichthoogte niet zichtbaar zoals bij de afstelling van de 
lichthoogte van een onderbreker! U kunt dus niet zien wat u 
doet, alleen maar horen. Heeft u de grenzen van het 
regelbereik bereikt dan doet de claxon ineens niets meer: Trek 
dan onmiddellijk de stroomdraad van de claxon los! De claxon 
gebruikt namelijk vrij veel stroom en hij kan er bovendien 
helemáál niet tegen als deze stroom continu blijft lopen in 
plaats van alsmaar snel achter elkaar onderbroken te worden.!

Als afstellen niet helpt!
In het algemeen kunnen er twee redenen zijn voor een te kleine 
geluidsproductie: (a) het membraan is doorgeroest of (b) door 
corrosie van contacten is extra elektrische weerstand ontstaan. 
In het eerste geval moet u aan vervanging gaan denken en in 
het tweede geval is revisie aan de orde.!

Revisie!
De eerste en grootste moeilijkheid bij revisie is de verwijdering 
van de zes bevestigingsbouten van het membraan. Na een ruim 
veertigjarig verblijf in weer en wind wil dat wel eens lastig zijn. 
Het recept is echter verrassend eenvoudig: met veel geduld, 
kruipolie, goed gereedschap en vindingrijkheid kom je een heel 
eind. !

De rode slang is van origine een rood 
doorzichtige PU slang, 7 mm ID, 11 mm OD.  
Na lang zoeken een replacement gevonden 
op Ebay, 7 mm ID en 12 mm OD. Een klein 
beetje dikker maar absoluut een look a like. 
Ook het Y stukje was daar te krijgen. 

http://www.ebay.com/itm/7mm-ID-Silicone-
Vacuum-Tube-Hose-Red-Silicone-Water-Air-/
251149670892?
pt=AU_Car_Parts_Accessories&hash=item3a
79afd9ec&vxp=mtr  



Demontage van de contactbrug is vrij simpel na bovenstaande 
uitvoerige beschrijving. Maak een tekeningetje van de volgorde 
van boutjes, busjes, ringetjes, bladveer en draadjes die je 
tegenkomt want je moet het naderhand ook weer in de juiste 
volgorde in elkaar kunnen zetten. Wees ook erg voorzichtig 
met de dunne aansluitdraadjes van de magneetspoelen! De 
magneetspoelen zelf kunnen overigens gewoon blijven zitten 
want er valt weinig aan te revideren, tenzij je, zoals ik, het huis 
mooi wilt lakken (uitboren klinknagels).!

Maak alle delen die elektrisch contact moeten maken goed 
schoon en schuur ze eventueel blank met schuurpapier of 
staalborstel. Controleer de isolerende ringetjes, busjes en 
plaatjes zorgvuldig. Zien ze er niet vertrouwenwekkend genoeg 
meer uit naar uw zin, vervang ze dan door iets beters. 
Vindingrijkheid is hierbij uw enige wapen: een stukje op maat 
geknipt pakkingpapier of plastic (ventiel)slang, 
aquariumluchtslang of krimpkous kunnen wonderen doen.!

Monteer alles weer in omgekeerde volgorde van demontage en 
controleer met een batterij en een proeflampje of alle 
contacten ècht contact maken en alle isolatie daadwerkelijk 
isoleert. Als het membraan tenslotte ook weer gemonteerd is, 
stel dan met behulp van genoemde batterij en proeflampje de 
stelschroef 'R' zó in dat het trilcontact juist gesloten is. 
Monteer de claxon vervolgens weer in de wagen en stel de 
schroef 'R' weer in op maximale geluidsproductie, zoals 
hierboven omschreven. !

Succes!!

Onderhoud!
Aan de claxon valt weinig te onderhouden. De luchtcompressor 
van de horns dient regelmatig te worden geolied. Het schijnt 
dat FIAMM een flesje olie meeleverde bij een nieuwe auto (zie 
foto). Ik heb ze nog nooit gezien, maar wil het anders graag 
weten!!

Onderstaande onderhoudsinstructie uit een boekje:!



Raduno!
!

Caro Dinoista,!!
Het bestaat niet dat u met het mooie weer van de 
afgelopen dagen niet af en toe gedacht heeft om uw 
Dino van stal te halen en hem even de sporen te 
geven.!
Bij uw bestuur kriebelt het al weken en om dit gevoel 
met u te delen, nodigen wij u dan ook van harte uit om 
(zo mogelijk met uw Dino) bij elkaar te komen op:!!
             ZATERDAG 19 APRIL 2014 in Hotel 
Belvedere in Schoonhoven vanaf 10.30 uur.!!

 !
Tijdens deze bijeenkomst willen wij op 
informele wijze met u van gedachten 
wisselen over zaken als onderdelen 
voorziening, puzzelritten, contacten 
met andere Dino Clubs en andere 
zaken.!!
Gaarne willen wij (door antwoord op 
deze e-mail) van u vernemen of u 19 
april van de partij zult zijn, met 
hoeveel personen u komt en of u wilt 
blijven lunchen (Hotel Belvedere kan 
bij voldoende belangstelling een 
Italiaanse lunch serveren voor € 
21,00 per persoon)!!
 U heeft nog ruim 6 weken om de Dino 
af te stoffen, proef te draaien en klaar 
te maken voor een tochtje naar 
Schoonhoven.!
Wij kijken ernaar uit om u daar te 
begroeten.!!!!
met vriendelijke groet,!!

het bestuur van het Fiat Dino Register Nederland!

Ook leuk voor eventueel meerijdende 
niet-Dinoista… 

Schoonhoven, de Zilverstad 

Hotel-Restaurant Belvédère ligt in het Zuid-Hollandse 
stadje Schoonhoven. Deze stad heeft een lange historie, 
en is vooral bekend om zijn goud- en 
zilversmidsgeschiedenis. Schoonhoven draagt dan ook 
niet voor niets de naam "Zilverstad".!

Het hotel ligt dicht bij het centrum van de stad, waar u 
het Goud- Zilver en Klokken museum en het Zilverhuis 
kunt vinden. Ook in het hart van de stad ligt de oude 
haven, met daaraan het stadhuis, de Waag en de Grote 
Kerk. De Lopikerstraat, waar de meeste winkels zich 
bevinden, komt op de haven uit. Slenterend door dit 
gedeelte van de stad komt u langs leuke boetieks en 
winkels, en uiteraard treft u er een enorme hoeveelheid 
ateliers en juweliers.!

Bezoek bijvoorbeeld het „Schoonhovens Silverhuys” of 
het Zilvermuseum (vanaf 12:00u). 

Tot op heden 14 reacties 
waarvan 10 mensen komen 
met 7 Dino’s. Natuurlijk erg 
leuk maar hoe zit het met die 
23 andere Dinoisti?!
Komt Allen! Schrijf U in!



Vari!
!
Voor U gelezen:!
!

                              !

            EUR 150.000 
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!
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!
!
!
!
!
!
!
!

Register en Adressen!
!

Enkele nuttige internetadressen 
Fiat Dino Forum

http://groups.yahoo.com/group/fiatdino/
!
Dino Blog (franstalig)

http://www.leblogdino.com/
!
Club Dino Italia

http://www.dinoitalia.com/
!
Dino Register Duitsland

http://www.dino-register-deutschland.de/
!!
Enkele nuttige onderdelenleveranciers 
(niet limitatief)

Italauto

http://www.italauto.nl
!
Dinoparts

http://www.dinoparts.eu
!
Superformance

http://www.superformance.co.uk
!
Lingotto

http://www.lingotto-parts.com
!
Dino Ricambi

http://www.dinoricambi.com/index.html
!
Cavalitto

http://www.ricambifiat.it


!
!
!

Volgend nummer	

Wij hebben het voornemen om een volgend 
zomernummer medio 2014 uit te brengen. Nogmaals 
dit kan niet zonder jullie input. Alle input en ideeën 
zijn welkom, redactie@fiatdinoregister.nl. Ook willen 
we na de aftrap, de ‘koffieklets’ midden in het land 
(Schoonhoven),  de evenementen uitbouwen, tips zijn 
welkom.... wie o wie? In ieder geval wensen wij ieder 
een mooi voorjaar met bijbehorende feestdagen toe.!

!
Cordiali Saluti,!

!
Frank Wijnen!

Frank Busch!

Bart Van de Broek

registro E indirizzo

Fiat Dino Register Nederland	

Karel Doormanlaan 5	

2252 BE Voorshoten	

06-11387470 	

register@fiatdinoregister.nl 	

http://www.fiatdinoregister.nl	



