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FIAT DINO
Two farmers were sitting quietly
beneath a tree enjoying a bottle of
wine with their lunch, shaded from
the heat of a glorious Italian August
day - in the fields the grapes and
peaches were growing quietly contentedly.
Far away, in the distance, somewhere along the dusty road that led
through their village came the sound
of a racing engine, like the noise of
an angry wasp.
Ever nearer it came, harsh yet
melodious, until their eyes could pick
out the shape of a sports car,
approaching fast, like the wind.
Suddenly it was upon them, a
beautiful shape, all flowing curves
behind an agressive pointed nose. A
rise and fall of revs as gears were
exchanged...and then it was gone.
One farmer looked at the other
and said, ‘Dino’. The other nodded.
There was nothing else to say.©

© Mike Morris
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FIAT DINO

Benvenuti
Hartelijke welkom!
Gedurende het afgelopen jaar is er contact geweest tussen ons en Jan-Willem Franken. Laatstgenoemde wilde na
de verkoop van zijn Fiat Dino Spider afstand doen van het Fiat Dino register welke hij de afgelopen jaren met veel
inzet heeft bijgehouden en waarvoor er leuke bijeenkomsten zijn georganiseerd. Zo zijn op de voorzijde van dit
eerste nieuwe bulletin foto’s geplaatst van druk bezochte meetings in 2006, 2007 en 2008. Gezamenlijk hebben wij,
Frank Wijnen, Frank Busch en Bart Van de Broek de handschoen opgepakt om de uitdaging aan te gaan welke te
maken hebben met dit Fiat Dino register.
FIAT DINO, er zijn niet veel automobielen, die als de Fiat Dino, reeds beroemd waren vooraleer ze daadwerkelijk in
productie waren, ja zelfs voor ze waren geïntroduceerd. Ieder kent het verhaal van de Fiat Dino, de auto, die om de
motor werd heen gebouwd, welke Enzo Ferrari nodig had voor zijn racewagens, een motor, die van een
productiewagen moest afstammen, en het bijbehorende verhaal, hoe Fiat erin toestemde, zo’n auto te gaan maken...
Zo’n bijzondere automobiel, met een ziel, een collectors-, maar zeker ook gebruiksvoorwerp, moet worden
gekoesterd. Wij hebben als register dan ook de missie om in 2016, het jaar van de 50ste verjaardag van de Fiat Dino,
met zoveel mogelijk Fiat Dino eigenaren in Nederland en België deel te nemen aan een speciaal daartoe gehouden
Europese Dino meeting in Italië.
Daarnaast willen wij met het register de uitdaging aangaan om de Dino eigenaren in binnen- en buitenland met
elkaar in contact te brengen, het uitbrengen van bulletins en het organiseren van bijeenkomsten. Daartoe zal een
nieuwe website ( www.fiatdinoregister.nl ) worden gelanceerd, alsmede de verspreiding van dit bulletin. Dit bulletin is
anders dan andere clubbladen. Het zal zich waarschijnlijk wel richten op de uitgesproken Dino liefhebber, maar ook
op de mensen eromheen en de geweldige dingen die je met de Dino kan doen. Dit keer een beetje, de rest maken
we wellicht een andere keer goed.
Dat ‘wellicht’ staat er omdat dit vooralsnog een eenmalige uitgave is, maar wij staan te popelen om er een vervolg
aan te geven. Dit kan niet zonder jullie input. Stuur ons input (b.v. ‘Mi Chiamo’, ‘Lavoro in Corso’, ‘Escursione’) en
laat ons ook vooral weten wat u ervan vindt - ons mailadres registerdino@gmail.com staat voor u open.
Blader door en geniet!
Frank Wijnen
Frank Busch
Bart Van de Broek
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Mi Chiamo
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Na een lange loopbaan bij Shell, ben ik in 2010 gepensioneerd. Had
ij zij
n zo
op
weliswaar nog ideeën om op consultancy basis door te werken maar wat
medische tegenslag heeft mij onbezoldigd in het vrijwilligers werk doen belanden.
Tijdens mijn Italiaanse jaren voor Shell heb ik de taal onder de knie gekregen en een liefde ontwikkeld
voor dit land, zijn bevolking en zijn producten in het bijzonder de merken Fiat en Ferrari. In 1988 heb ik op een
mooie augustus middag een bevriende garage geholpen een Fiat Dino Coupe uit 1968 die hij zojuist uit Amerika
geïmporteerd had, achteruit in zijn garage te duwen. In augustus 2012 toen het bedrijf van de bevriende garage
onteigend werd, kwam de Dino na 24 jaar weer in het daglicht. Prachtige combinatie van Fiat en Ferrari,; geen roest
en nog in de eerste lak maar verder mechanisch en motorisch nog wel "wat aandacht nodig". Oude herinneringen
kwamen boven van sleutelen aan de eerste eigen auto en dus..........tegen alle goede raad in de auto aangeschaft
en, nu met een andere bevriende garage, alle mankementen hersteld (inclusief de motor) in een periode van ca 6
maanden. Zo gezegd nieuwe organen in een body met gebruikers sporen. Nu rijden Pa en zoon de Dino in
puzzelritten en rally's; worden plannen gemaakt om de Mille Miglia na te rijden en wil ik er beslist bij zijn als het 50
jaar Dino internationaal gevierd gaat worden.
Niet gehinderd door enige Dino kennis en zoekend naar technische hulp en onderdelen, liep ik op een dag Jan
Willem Franken tegen het lijf. Na een avondje bomen over Dino’s sta ik buiten, opeens met het archief van Dino
rijders onder mijn arm. "Hier, zegt hij, ik heb dit 15 jaar bijgehouden. Zoek een paar medestanders en blaas die club
maar eens nieuw leven in".

Kijk, en zo ben ik erin gerold.
Frank Busch
Vice Voorzitter, Digitale Technieken, Penningmeester
Bart Van de Broek
Techniek, Service en Documentatie, Bulletin
Bart Van de Broek; 36 jaar oud.
Tijdens mijn studie in Eindhoven (was toen net 18) heb ik een Fiat 126 gekocht. Het klassieker-virus heeft mij toen
geloof ik besmet. Die Fiat heb ik al vrij snel gerestaureerd bij mijn ouders (Bergen op Zoom) in de garage. Zo'n ding
ik klein en alle onderdelen zijn vrij goedkoop te bemachtigen. Tijdens die restauratie ben ik zelfs nog een paar keer
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naar beurzen in Italië geweest. Na mijn studie ben ik gaan werken bij een ingenieursbureau in Deventer, waar ik met
mijn vrouw een huisje heb gekocht. Dat huisje was bij aankoop onbewoonbaar, dus maar weer enkele maanden in
een studentenkamer gewoond. Het huisje was nog niet af en ik liep een Fiat Dino Coupe uit 1969 tegen het lijf, een
totaal restauratieobject, maar wel een icoon uit de jaren '60 met een heuse Ferrari-motor. Ik ben nog steeds met die
auto bezig. Ik wil het geen tegenslag noemen, ik zal het anders zeggen: de auto kwam uit Californië, en het
dollarbriefje wat ik tussen de matten vond was het enige waardevolle wat ik in deze auto ben tegengekomen, echt
alles moest gerestaureerd, van body, motor tot de complete bekleding. Wat ik er wel aan overgehouden heb is een
goede vriend met een restauratiebedrijf bij Deventer. Op dit moment ondergaat de motor een totale revisie.
Deventer-Bergen op Zoom was toch wat ver, de Dino stond 10 km van huis in een gehuurde kippenschuur (daar kon
ik er aan werken), vandaar dat ik ander werk ben gaan zoeken om weer te kunnen afzakken naar Brabant. Ik werk nu
(en dat weer 10 jaar) bij Nationale-Nederlanden . We hebben ons huisje verkocht en weer een prachtig
restauratieproject gekocht in Nieuwpoort, het kleinste vestingstadje in NL. Belangrijk voordeel, er zit een schuur bij
van 65 m². De Dino is zo'n bijzondere auto dat ik steeds vaker bij andere excentriekelingen thuis kwam, maar ook
op beurzen en evenementen in Duitsland en Italië. Zo stond ik eens op het punt om een tweede Dino te kopen, maar
dan een cabriolet. Deze vind ik nog mooier en zijn tevens waardevoller. Ik zag mijzelf al rijden door de Italiaanse
Alpen... Mijn vrouw heeft gelukkig nog wel wat invloed en een maar niet gedaan (nu soms wel wat spijt moet ik
zeggen). Het er tussen neus en lippen met mijn vriend van het restauratiebedrijf eens over gehad en die vertelde;
hier achter op het terrein staat in een oude zeecontainer een oude Italiaanse cabrio, weet niet precies wat maar is
van een klant van me, alleen die staat er al een jaar of 10. Zo in bezit gekomen van een Lancia Flaminia cabriolet uit
1958. De schuur vol, dacht ik...
De Lancia heb ik ook ongezien gekocht, ook een hoog kat in de zak gehalte, maar nu 8 jaar verder echt geen spijt
meer van. Via de Lancia goed bevriend geraakt met een eenmansrevisiebedrijf en samen met hem mijn motor
gereviseerd. De rest moet nog gebeuren. In tussentijd hard gewerkt aan ons huis en dat eind vorig jaar afgerond. Dit
heb ik samen met een timmerman gedaan, waar ik vele uurtjes mee heb samengewerkt. Eind van het jaar hadden
we het over de timmerman zijn schuur (die moest vervangen worden), maar daarvoor moest die leeg. Kwam een Kip
Kuiken caravan uit..... Het Kuiken is de kleinste Kip ooit gebouwd met een oplage van slechts 150 stuks. Had hij al
vanaf 1988 en nooit gebruikt, enkel opgeslagen. Zo heb ik nu een heel heel volle schuur zonder nog plek om maar
iets te doen....
Maar wat zou het mooi zijn om met de Fiat Dino of Flaminia met daarachter het Kuiken zo period as it is naar Italië te
reizen.... Maar wie weet wat er nog allemaal tussen komt.
Ben nu 36 jaar, getrouwd en heb 3 mooie jongens (3,4 en 5 jaar). Dus niet echt meer tijd.
Het Kuiken is inmiddels geheel gerestaureerd en is drie weken mee naar het Gardameer geweest!

FIAT DINO

Vari
Bits & Pieces
Inventarisatie + enquete
Juni j.l. is een mailing gestuurd naar de uit het vorig register bekende contacten. Tevens is een uitdraai gemaakt van
het aantal geregistreerde Dino’s in het register van het RDW. Hieruit is behoorlijk wat respons gekomen:
- In Nederland zijn circa 91 Fiat Dino’s in omloop
- In België zouden naar schatting circa 40 Fiat Dino’s in omloop zijn
(dit kunnen wij niet hard maken)
- 35 Nederlandse en 1 Belgische Fiat Dino’s zijn nu geregistreerd in ons register
Van de 91 in Nederland geregistreerde Fiat Dino’s (Spider’s en Coupe’s) hebben wij
inmiddels 35 eigenaren kunnen opsporen en wij blijven dus naarstig op zoek naar
die andere 56. Bent u nog niet ingeschreven of kent u iemand met een Fiat Dino
geeft dit door via email registerdino@gmail.com
Het behoeft natuurlijk geen betoog dat we het register zorgvuldig en vertrouwelijk
beheren. Uw gegevens zullen niet zonder uw toestemming aan derden worden
verstrekt of gepubliceerd.
Naast deze inventarisatie is een enquete meegestuurd. Hierbij de resultaten:
Op 1 (met stip) :
koﬃeklets op een informele bijeenkomst.
Op 2
:
technische hulp en service
Op 3, 4 en 5
:
contacten met andere Dino clubs, onderdelen voorziening en
puzzelrit.
Weinig
belangstelling voor promotie artikelen, marketing
en koop / verkoop advies.
Geen enkele
negatieve reactie.

Ons rest hieraan invulling
te geven. De komende
wintermaanden zal er aan
worden gewerkt. Wie durft de
uitdaging mee aan .....

Wat rest er nog?
Een van de zaken die je met een register beoogt
is een schatting te kunnen maken van het aantal
nog in ‘leven’ zijnde voertuigen. In de jaren ’80
heeft Mike Morris hier een ‘levenswerk’ van
gemaakt, zodoende de cijfers van van toen een
betrouwbare tussenindicatie geven. Helaas zijn
vooral in de tussenjaren de coupe’s erg
ondergewaardeerd, gesloopt en gebruikt voor de
rehabilitatie van een spider of Ferrari.
Onderstaande schatting is mede opgemaakt door Lincoln
Cooper - voorzitter van de Club Dino Italia.
Van de Fiat Dino spider productie is bijna 50 % nog in leven, van de coupe nog maar net 16 %! In onderstaand
schema is een verdeling gemaakt naar types. Ook zijn de cijfers van het Nederlandse register verwerkt.

Aantallen Fiat Dino

1967-1973

Spider 2000
Producie
%

Spider 2400

Coupe 2000

Coupe 2400

Totaal

1.132
14,9

418
5,5

3.628
47,8

2.413
31,8

7.591
100,0

"in leven"
%
% van productie

529
30,4
46,7

221
12,7
52,9

483
27,7
13,3

508
29,2
21,1

1.741
100,0
22,9

in Nederland
%

21
23,1

9
9,9

18
19,8

43
47,3

91
100,0

Marktwaarde
Afgelopen jaar is het meermaals in het nieuws geweest; ‘een oldtimer is een betere investering dan goud of
aandelen en je komt er ook letterlijk verder mee’. Maar geld dit ook voor een Fiat Dino? Natuurlijk gaat het te ver
om alleen uit financiële motieven een Fiat Dino aan te schaﬀen. Laat het altijd een liefhebberij zijn en niet alleen
maar vanuit de gedachte 'laat het geld opleveren'. Want het is veel te leuk om van een Fiat Dino te genieten.
Regelmatig staat er gelukkig nog wel wat te koop, al dan niet in goede staat. Dit samen met een de prijzen van
afgelopen jaren en een database van een Amerikaanse verzekeraar geeft de grafiek op de volgende pagina.
Legenda:
staat:
I : een compleet te restaureren auto, loopt mogelijk maar is niet (meer) APK waardig
II : een auto in zeer nette staat, volledig rijdend en goed functionerend. APK waardig.
III : een auto in ‘ concoursstaat’
Uitschieters naar beneden en boven zijn natuurlijk altijd mogelijk. Wist u dat Giuseppe Ingignoli uit Mercallo (VA),
Italia te koop heeft staan: 1 Dino Spider 2000 uit 1967 en 1 Dino Spider 2400 uit 1972 voor resp: € 80.000 en
€ 130.000. Ze staan er nog wel even!
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Escursione
Uitstapje
Raduno DINO tra lago
di Como e Brianza. 13 tot
en met 15 september j.l.
heeft de Club Dino Italia
hun jaarlijks randuno
gevierd.
Weet U hoe dat klinkt?
Met 30 Dino's achter elkaar
een tunnel in, terugschakelen naar 2, ramen
open, even de claxon op
"out of town" en volgas de
tunnel weer uit. Het is een
vast onderdeel van de
jaarlijkse Club Dino Italia
bijeenkomst.
Dit jaar in de heuvels
rondom het Como meer in
Noord Italia.
Prachtige locaties,
schitterend weer en een
strakke organisatie.
In een

prima hotel in Merone
met ruime parkeergelegenheid wordt vanaf
vrijdagmiddag verzameld
en gedineerd.
Zaterdag morgen
scheuren door de heuvels
(prima routeboek met
bolletje/pijltje symbolen
voor als je elkaar kwijtraakt)
en een bezoek aan zo'n
groot buitenverblijf aan het
Como meer. Uiteraard
afgesloten met een
Italiaanse pranzo (lunch).
Ruim tijd om elkaar's
auto te bekijken en met
elkaar te kletsen over
onderdelen, originaliteit en
restauratie perikelen.
In de

namiddag langs een andere
route terug naar het hotel
met een stop bij het familie
buitenhuis
van een
van de
Club Dino
leden. Er
pasten
zomaar 30
Dino's in
de oprit en
de
gastheer
liet onder
de bomen
een
glaasje fris
en eigengemaakte koek
serveren. Ieder voor zich
terug naar het hotel waar
's-avonds la cena (het
diner) gebruikt werd.
De zondag morgen
een mooie rit naar
een legerplaats /
ecologische
boerderij, de
gezamenlijk
lunchen en
"uitchecken".
Voorwaar
een
geweldige

bijeenkomst (met Italianen,
veel Duitsers, Zwitsers,
Belgen en een enkele

Nederlander), de moeite
waard , maar............ deelname kost: auto +
chauﬀeur: € 450,00 en auto
+ 2 personen: € 750,00
voor (bij elkaar) 2 dagen.
Voor wie meer wil
weten en vooral wil zien;
bekijk de website op http://
www.dinoitalia.com/
como_2013.html/
A presto,
Frank Wijnen
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Lavori
Aandrijving (1)
De 2 liter heeft een Fiat
versnellingsbak welke in
1966 bij de ontwikkeling
(Fiat had slechts 18
maanden om een top-ofthe-range auto te
ontwerpen en bouwen!) van
de Dino is geplukt uit de
Fiat 2300 met een paar
interne wijzigingen en als
belangrijkste een enorme
"snuit" om de 5e
versnelling te herbergen (de
2300 bak is een 4 bak).
De bak uit de eerste
series 2 liters bleek
problemen te geven
(torsiestijfheid was een
issue, alsmede kromme
schakelstangen), en
daarom bij de tweede serie
verbeterd, zo zijn de bouten
van het bell-house
vervangen door M10
ipv M8 en zijn de
schakel-stangen
dikker.
De 2400 heeft
een bak
van

in Corso
ZF.
Dit was een
race versnellingsbak
veelvuldig toegepast
in de racerij. Zo
vinden we exact
dezelfde bak terug in
de Escorts 1600RS/
1800RS, Talbot
Sunbeam Lotus,
Vauxhall Chevette
H5 en de kadett GT/
E, alsmede een paar
Voor: ZF - achter: Fiat
Jaguar race auto's.
De bak is tot ver in
de jaren 80 geproduceerd.
Dino 2.0 Dino 2.4
De ZF bak heeft in
3.096
2.991
tegenstelling tot de Fiat bak 1st
losse tandwielen
2nd
1.825
1.763
geschoven op de assen.
3rd
1.351
1.301
Vanwege race-activiteiten
zijn de tandwielen in
verschillende
overbrengverhoudingen
gemaakt en
uitwisselbaar. Zo kun je
dus vrij makkelijk een
langere 5 monteren (te
koop bij Superformance en
Dinoparts).

4th

1.000

1.000

5th

0.871

0.874

In de 5e versnelling
maakt de motor van een 2
liter dus 0,871 omwentelingen, terwijl de uitgaande
as 1 omwenteling maakt.
De 2.4 maakt dus meer
toeren dan een 2 liter. De
verhoudingen van 4 naar 5
liggen bij de 2 liter ook
verder van elkaar.
Topsnelheid wordt ook
bepaald door de overbrenging van het diﬀerentieel. In de 2000 een
8/39 (4.87), in de 2400 9/43
(4.78). Dus in de 2 liter
maakt de ingaande as 4,87
omwentelingen voor 1
omwenteling van de wielen.
De 2 liter moet meer toeren
maken voor dezelfde
topsnelheid. Nemen we er

de verhouding van de 5 bij
dan liggen de eindverhoudingen van beide
modellen niet heel ver
uitelkaar (4.25 (2ltr) tot 4.18
(2.4ltr). De totale overbrenging van de 2.4 is
langer en deze maakt dus
minder toeren bij dezelfde
snelheid (en de top is
hoger). Daar en tegen trekt
de 2 liter (ondanks zijn
lagere vermogen) sneller
op.
De langere 5 voor ZF
heeft een overbrengverhouding van 0.790:1 een
stuk langer, waarmee het
racy eﬀect van de dog leg
ZF bak (het snel kunnen
schakelen van 4 naar 5 en
omgekeerd) een stuk
minder wordt. Wel is het
relax cruisen in 5.
Men zegt dat de ZF de
neus van de Dino een stuk
zwaarder maakt, en
derhalve de wegligging
minder is.... Ik durf het niet
te zeggen.
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Alhier de revisie van een 2
liter versnellingsbak.
Het betreft een vrij
simpele bak. Demontage

maar 1 keer open wil
maken ben ik met het
vervangen van onderdelen
voor ‘safe’ gegaan. Geen

Ebay, en andere
(internet)bronnen en
vergelijk. prijsverschillen
tussen de leveranciers van

gepositioneerd, maar
redelijk recht toe recht aan.
Een handboek is wel
onmisbaar. Vergeet ook

staat uitgebreid beschreven
in het handboek. Zorg
ervoor dat tandwiel/
glijlagersets gepaard
blijven . Ik heb alle
onderdelen ultrasoon laten
reinigen (pas op met
stralen! ook al is het zeer
verleidelijk vanwege het
mooie resultaat). De foto
toont een “exploded view”
van de bak. Alle delen die
zwart behoren zijn zwart
gespoten en de bouten en
moeren verzinkt, het
chroomwerk opnieuw
verchroomd. Fraai allemaal,
niet noodzakelijk. Omdat ik
de staat van de bak niet
kende en ik de bak eigenlijk

gebruikte lagers,
synchroringen en
pakkingen gebruiken! Je
zult de eerste niet zijn die
net dat niet vervangen
lagertje hoort na een
revisie! Alle onderdelen zijn
te verkrijgen, echter tegen
soms belachelijke prijzen.
Lagers zijn deels
gestandaardiseerde lagers
en bij elke lagerboer te
krijgen (enkele hebben
Amerikaanse maten, dus
uitwijken naar USA).
Sommige lagers zijn
‘automotive’ lagers en niet
regulier te krijgen. Gebruik
de betreﬀende
onderdelenleveranciers,

> 200% komen voor! Het
inelkaarzetten is een fluitje
van een cent. Geen
uitgeshimde bak, waar met
meetklokken moet worden

zeker niet glijvlakken van
keerringen te controleren,
en zonodig op te schuren
of het onderdeel te
vervangen. Bij deze bak

Ultrasoon reinigen
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FIAT DINO
bleek 1 schakelvork
zodanig heet te zijn
geworden dat deze
beschadigd was.
Daarnaast zat er teveel
speling op de kunststof
kogel voor het inleggen van
de versnelling met de pook.
Beide onderdelen zijn niet
te koop. Ik had gelukkig
nog een tweede bak in
onderdelen liggen. Nu
deels kaalgeplukt, maar
tegen schappelijke prijzen
beschikbaar voor een
volgend slachtoﬀer.
Ik kwam er bij het
doormeten nog achter dat
de achteruitschakelaar
defect was. Dingetje van
niks (zit o.a. ook op een
Fiat 125). Inmiddels zit de

olie erin en
ligt de bak
klaar voor
de
volgende
stap in het
restauratieproject.
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FIAT DINO

All’epoca
Uit de oude doos

REGISTRO E INDIRIZZO

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/

Volgend nummer
Wij hebben het voornemen om een winternummer
begin 2014 uit te brengen. Nogmaals dit kan niet zonder
jullie input. Alle input en ideeën zijn welkom,
registerdino@gmail.com . Ook willen we aftrappen met
een ‘koﬃeklets’ ergens midden in het land, tips zijn
welkom. Daarnaast is een leuke voorjaarsrit ook erg
aantrekkelijk.... wie o wie? In ieder geval wensen wij ieder
een mooie winter met bijbehorende feestdagen toe.
Cordiali Saluti,

Dino Register Duitsland
http://www.dino-register-deutschland.de/

Frank Wijnen
Frank Busch
Bart Van de Broek

Enkele nuttige onderdelenleveranciers
(niet limitatief)
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

Fiat Dino Register Nederland
Straat
Postcode Plaats
tel no
registerdino@gmail.com
http://www.fiatdinoregister.nl
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