Lancia D-Modellen !
Over de Lancia productie fabrieks racewagens D20, D23, D24 en D25.

door Francosporto, September 2008 (Frank Heimans te Den Haag)

Wat er precies in Gianni’s brein afspeelde is onduidelijk, toen de door Francesco
de Virgilio ontworpen en gebouwde SOHC-blokken voor de Aurelia verworpen
werden. Wellicht had Gianni Lancia de competitie-modellenlijn naast de
standaard-modellenlijn al in gedachten. Het zou buitengewoon interessant
kunnen zijn als Gianni Lancia, nu hij nog in leven is, door een bekende Lancista
onder andere hierover geïnterviewd zou kunnen worden. Zo op zijn oude dag zou
hij wat meer licht in de duisternis kunnen laten schijnen over deze ontbrekende
bladzijde. Zo ontstond naast de B-lijn voor de Aurelia-modellen, de Dmodellenlijn voor uitsluitend competitie modellen, waarmee voor Lancia deelname
aan autosport een roeping werd.
Sport als Roeping ……
De aanduiding “HF” als afkorting van High Fidelity - hoge betrouwbaarheid grijpt terug naar de wereld van sportieve Lancia modellen als de Delta HF Turbo.
Deze twee hoofdletters herinneren aan competitie prestaties uit het verleden
van de Fulvia’s en de Stratossen in het wereld-rally-kampioenschap en kenmerkt
de technische inspanningen en vooruitgang waar Lancia voor stond. Hoe vaak ook
bij andere merken competitie deelname iets tijdelijks of slechts een
randverschijnsel was, bij Lancia was dat altijd anders. Er bestaat bijna geen
tweede merk dat zo verknocht was met snelheidssporten zoals circuitracen,
ralley-sport of hill-climbes. In de vele tientallen jaren merk-geschiedenis werd
in duizenden wedstrijden door Lancia gestreden met voornamelijk aangepaste
seriewagens, hoewel voor de homologatie van een type later de serie soms nog
moeizaam afgemaakt moest worden, terwijl het model al licht obsoleet geworden
was. De daarbij verzamelde gegevens en ervaringen, zelfs nederlagen en
catastrofes hebben hun invloed gehad op de huidige modellen, maar de ware

competitie modellenlijn begon in 1953 met het rechtstreeks van de Aurelia
afgeleidde model D20.

De D20 was voorzien van een Pinin Farina body en een 2962 cc DOHC V6 blok
met drie Weber 42DCF (Doppio Corpo F-model dus) carburateurs. Opvallend is dat de
toeschouwers gewoon onbeschermd langs de weg stonden. Er werd immers op de
openbare wegen geraced en dat was na 1957 niet meer te verantwoorden. Lange
afstand races zoals de Mille Miglia of Targa Florio werden niet meer gereden.

Hierboven zie je het fameuze moment waarop Biondetti zonder benzine met zijn
D20 heuvelopwaarts duwend over de streep komt. De toeschouwers hielpen hem
opzettelijk niet om hem geen diskwalificatie te bezorgen.
Na de D20 volgden de op ongeveer hetzelfde telaio gebouwde varianten D23,
D24 en D25 met verschillende cilinderinhouden tot 3,8 liter.
Wordt tzt vervolgd ……………

En uh ……… email mij als je het ergens niet mee eens bent !!!!!!!!!!!!!

