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Een woordje van de voorzitter
FANTASTISCH!

Zo kunnen we in één woord ons Lustrumevenement, het 19de Internationale Panhard

Treffen in het klooster Rolduc beschrijven.

Gezegend door prachtig weer, een goede opkomst, het goede humeur van alle deel- 

nemers en – bovenal - een TOP organisatie verzorgd door Joseph, Thei en Rik!

Bijgestaan door hulpkrachten uit de familie en de gebruikelijke enthousiastelingen uit

onze club: 

Jaap Margry die met zijn Band de zaterdagavond een speciale Bossa Nova sfeer gaf, 

Peter Breed met zijn CX-transporter (die door gebrek aan panne gelukkig nauwelijks

nodig bleek te zijn) 

Wim Boers, die lange dagen doorgezwoegd heeft om de oranje X-racer op tijd klaar te

kunnen krijgen (niet helemaal gelukt, motor en bak moeten nog, maar het Oranje Mon- 

ster oogde perfect!) 

Franeck Zwonarz die weer eens een bijzonder stukje Panhard Techniek presenteerde

En, in alle bescheidenheid de inzet van jullie clubbestuur.

Nu ben ik vast iemand vergeten te noemen, die wil ik dan bij dezen extra hartelijk be- 

danken voor zijn/haar bijdrage!

De vele buitenlandse deelnemers (de grote meerderheid!) waren zo goed te spreken over

het door ons georganiseerde evenement, dat na afloop een nog nooit geziene oogst aan

bedankjes en complimenten mijn brievenbus en mailbox binnenstroomde!

Nu kunnen we na anderhalf jaar van plannen maken, voorbereidingen treffen en al het

werk voor en tijdens het evenement, een tijdje op onze lauweren rusten. En dan gaan we

nadenken over ons volgende Lustrum, in 2013! Heeft iemand al ideeën voor een locatie?

Zijn er al mensen die de organisatie op zich willen nemen? Aarzel niet om me te bellen

of mailen.

Nog even iets anders: de Panhard Koeriers van dit jaar, dit nummer inbegrepen, zijn het

werk van een Nood-Redactie, iets dat zo niet eeuwig kan doorgaan. Gelukkig hebben

zich al een paar leden gemeld die wel iets voor de Panhard Koerier willen doen. Bin- 

nenkort gaan we met iedereen om de tafel zitten om te zien hoe de nieuwe opzet van

Koerier & Redactie er uit komt te zien.

Omdat mogelijk ook een bestuurslid naar de redactie schuift, wil ik jullie ook oproepen

je bij mij te melden als je op bestuursgebied iets voor je club wilt doen. 

En denk eraan:

PANHARD RIJDEN IS FANTASTISCH

En dankzij onze club houden we dat zo!

Frank.

Frank bedankt Thei, Joseph en Rik, ons Lustrum-team
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Noodstop

gezocht !

Panhardvrienden

Van 15 tm 17 mei heb ik samen met mijn

vriend, Henry Wissing de Millemiglia ge- 

reden, de beroemde jaarlijkse klassiek auto

rally van Brescia naar Rome en weer terug.

Ik heb weinig rally ervaring maar Henry

des te meer. Hij heeft o.a. de rally Am- 

sterdam Peking gereden. Hij kwam op het

idee om in te schrijven met de Dyna Veri- 

tas. Een goed idee, want we werden direct

geselecteerd.

Het was een geweldig feest. Je rijdt on- 

derweg dwars door alle historische steden

van Italië, overal staan enthousiast roe- 

pende mensen etc. Ook de Dyna Veritas

heeft het geweldig gedaan ondanks dat ik

er vreselijk aan getrokken heb. Wel heb ik

van te voren nog flink gesleuteld. De auto

is al 20 jaar op de weg en had nu toch wel

zijn tweede remrevisie nodig. De motor

heeft al 90.000 km met mij afgelegd. Ik

heb hem er nog even uitgehaald om de

bronzen busjes van het klepveer systeem

te vervangen. Scheelt in oliedruk bij hoge

temperatuur. Resultaat: we hebben tijdens

de rit het gereedschaptasje niet open

gehad. Drie kwart liter olie bijvullen was

voldoende.

Het is zo goed bevallen dat we volgend

jaar weer willen meedoen. Daarvoor wil ik

toch een kleine aanpassing aan de auto

doen. Het meest zwakke punt tijdens zo’n

rit zijn de remmen. Onderaan de berg is

het remvermogen toch wel heel erg mi- 

niem. Het komt wel weer terug als je ze

even de tijd geeft om af te koelen maar

wat betere remmen zou echt fijn zijn.

Voor dat zelfde doel heb ik 25 jaar lang de

trommels, remankerplaten met schoenen

etc bewaard van een Dyna staal. Maar 8

jaar geleden heb ik ze bij mijn grote op- 

ruimactie weggedaan. Waarschijnlijk

liggen ze nog bij iemand van de club op

het schap. 

Waarom zou ik deze onderdelen willen

hebben? De remtrommels zijn ook van

staal zoals bij de Dyna X . De rem- 

trommels zijn meen ik breder namelijk 50

mm ipv 40 mm en geschikt voor velgen

van 400 mm. Ze zijn echter niet ster- 

vormig maar rond aan de buitenomtrek.

Nu mijn vragen: 

-     De breedte van de remtrommels vòòr

van de Dyna X is 40 mm. Volgens mij zijn

ze bij de Dyna staal 50 mm. Klopt dat?

-     Wie kan me helpen aan deze onder- 

delen?. Zowel de trommels, de reman- 

kerplaten + schoenen, de remcilinders en

de wiellagering. Zowel vòòr als achter.

Graag uw reactie naar: j.collette@iae.nl of

06-17236195

Heel graag zou ik spoedig beschikken over

deze onderdelen. Als het de komende tijd

mocht regenen, dan heb ik tenminste wat

te doen.

Groet van Joannes Collette

Van de
secretaris
Mijn dringende oproep om hulp voor de re- 

dactie, heeft gelukkig vruchten afge- 

worpen. Henk Ottevangers, Harm Luiten,

Ton van der Meer en Joep Hocks hebben

zich aangemeld om de redactie te ver- 

sterken, dat geeft de burger weer moed! 

Alvast bedankt heren, wij komen er na de

vakantie op terug.

Ondanks het voetbal op vrijdag 13 juni j.l.

was de opkomst op onze praatavond

goed. De timing was enigszins ongelukkig,

maar dat was ten tijde van de planning van

deze avond niet te voorzien. De verstokte

voetbal liefhebbers kwamen dus niet, maar

ik weet niet wie er een leukere en inte- 

ressantere avond heeft beleefd. Want de

presentatie van Ruud de Pater over de res- 

tauratie van zijn "PANHARD et LE- 

VASSOR X46" was in een woord en beeld

geweldig! Wat een lef, om zo'n “hoop oud

ijzer” te kopen om er nog een automobiel

van te maken. En wat voor een! 

De mogelijkheid bestaat, dat Ruud het re- 

sultaat van hun arbeid, want de Pater

senior deed ook mee aan deze klus, op een

andere praatavond komt laten bewon- 

deren. Wij houden ons aanbevolen!

Ons 40 jarig jubileum, gevierd in Rolduc

te Kerkrade was een geweldig succes. Er

zijn veel dankbetuigingen voor dit fan- 

tastisch feest binnengekomen, met name

van onze buitenlandse gasten.

Wat een goed gevoel geeft dat, als de waar- 

dering zo groot is!

En dat alles hebben wij te danken aan de

inzet van onze feestcommissie.

Dit weekend zal, zoals Mija Boers het zo

treffend in de Koerier-special schreef,

voortleven in onze herinnering en naar

mijn idee nog heel lang.

Frans van Thor.

Rectificatie
Rectificatie

Op last van Mevrouw Vos, de vrouw van

Jean moet ik de volgende rectificatie

plaatsen:

Zij heet Beppie en geen Betty zoals ik

had gemeld. 

Hopelijk wordt die geen vervolgverhaal als

blijkt dat Beppie als Beppy geschreven

moet worden.

Rob van der Rol
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Voorjaarsrit 2008
door Rob van der Rol

Op 6 april j.l. werd de voorjaarsrit 2008 ver- 

reden, ditmaal georganiseerd door Henk

Ottevangers.

Naar aanleiding van de ontmoeting die ik

eerder had met  Pieter Grimbergen, re- 

dacteurvan de Ami vereniging, was het

idee 

geboren om eens een gezamelijk tourrit te

verrijden. Op de Brocante des Ami te

Zeist hebben we besloten om het plan

ook daadwerkelijk uit te voeren. Ver- 

volgens aan Henk gevraagd of dit was in

te passen in zijn plannen.

Gelukkig  vond  Henk het een leuk

idee en hij heeft er een waar spektakel van

gemaakt, alles was tot in de puntjes

voorbereid.

Hoewel de weersverwachting voor de dag

niet veel goeds voorspelde - het had de

weken ervoor gestadig gegoten - 

was op het moment supreme de lucht

helder blauw en de temperatuur bijzonder

aangenaam. De eerste voorjaarsdag in

lange tijd.

Kennelijk had Henk de weergoden op de

juiste wijze bespeeld.

Jammer genoeg wilde hij het recept niet

aan mij kwijt al hoe wel ik denk dat hij het

toch heeft doorgegeven aan Joseph en

Thei.

Het verzamelpunt en tevens start/eind- 

punt was cafe "de Krom" in Oud Alblas,

een fraai gelegen lokaal aan een dijkje te- 

midden van het groene land.

We werden er ontvangen met koffie en

gebak. Er was een bijzonder goede op- 

komst en veel mensen hadden de gele- 

genheid aangegrepen om hun Panhard en

Citroen Ami uit de stalling te halen en

weer eens aan het asphalt te laten wennen. 

Ik telde14 Panhards en wel zo'n 25 Ami's.

Daarnaast waren er nog een Traction

Avant, een SM en een Renault 15 van de

partij.

Ook Peter Breed was er met zijn ver- 

lengde CX oprijwagen.

Daar kon je soms niet om heen...

Nadat Henk de briefing had gehouden en

had gewezen op het feit dat sommige stuk- 

jes door Peter niet gereden konden wor- 

den, gingen we op pad.

De tocht voerde over (soms hele) smalle

wegen en dijkjes en was een uitdaging

voor elke stuurman.

Ook het puzzelelement ontbrak deze keer

niet en er waren prijsjes voor de winnaars.

De Panhard winnaars konden een prijsje

uitzoeken dat door de Ami's was gedo- 

neerd en de Citrofielen konden iets op PL

gebied kiezen.

Gelukkig waren er geen pechgevallen te be- 

treuren, dus kan gesteld worden dat ie- 

dereen de wintermaanden goed had be- 

steed om de wagens in optimale conditie

te brengen.

Na afloop van de rit hebben we geza- 

melijk een pannekoek gegeten en ver- 

volgens gingen met een voldaan gevoel

huiswaarts.

Kortom, het was weer een geweldige dag !

Hier kan niemand omheen

Ze kwamen al vroeg

Agenda
Agenda 2008

Juli

11-13  LeMans Classique

12 Kamper oldtimerdag  ( www.steck.nl )

Augustus

6-17  Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen

17 Nationaal Oldtimer festival 

www.nationaaloldtimerfestival.nl 

22-23 Vehikel Veemarkthallen Utrecht

September

12 Praatavond La Montagne (20:00uur)

13 Oldtimerdag Alphen aan de Rijn (

www.otdalphen.nl )

14 Rit door Antwerpen! Aanmel- 

den: Ernest Hufkens: e.huf- 

kens@gmail.com of 0032-36460372

20 Oldtimerdag Appelscha www.old- 

timerdagappelscha.nl 

21 Najaarsrit Panhardclub 

20-21  Oldtimerfestival Meddo (Win- 

terswijk, www.meddo.nl )

28 Midland Classic show  Almere  (5,00

Euro p.p. incl.

lunchpakket) www.vriendenkring-klassieke

rs.nl

Oktober

25-26 Oldtimerbeurs Hoogstraten (België)

November

8-9 Oldtimerbeurs Autotron Rosmalen

21 Praatavond La Montage (20:00 uur)

29-30  Oldtimerbeurs Eelde

December

12-14 Vehikel Veemarkthallen Utrecht
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Vakantie per Dyna X cabriolet
Ons eerste uitje met de Dyna X cabriolet,

naar Rolduc, was zo goed bevallen dat we

meteen plannen maakten voor een va- 

kantie naar Zuid Frankrijk met ons rode

cabrioletje.

Tenslotte had ze geen technische kuren

vertoond, als je die verloren olievuldop

niet meetelt. Dat was niet echt haar schuld

maar lag waarschijnlijk aan de verkeerde

(rubberen) pakking in plaats van de cor- 

recte kurken pakking. Gelukkig kon Co

mij een dop lenen –dit is een lastig te

vinden model, typisch voor dit bouwjaar,

uiteindelijk kon Brunel mij de goede le- 

veren- zodat ik er mee kon blijven rijden.

Ik moest nog wel de cabrioletkap repa- 

reren, want daar zaten een paar gemene

scheuren in. Dat lukte nog net op tijd! 

Toen ging ik de weersvooruitzichten voor

zuidoost Frankrijk eens in de gaten hou- 

den… dat zag er niet veelbelovend uit, het

was daar al een dikke maand slecht weer

en nog geen verbetering in zicht. En dat

terwijl we hier in Nederland en vooral bij

ons in Groningen al ruim een maand het

prachtigste weer hadden. Het lijkt wel de

omgekeerde wereld.

Wij dubben: de vakantie uitstellen, toch

maar met de PL17 (want reken maar dat

zo’n cabrioletje lekt, en met de kap dicht

heb je een beroerd uitzicht) of zelfs

gewoon thuisblijven. Maar uiteindelijk be- 

sloten we het er maar er het beste van te

hopen en gewoon te gaan. 

Zaterdag 7 juni Slochteren. We vertrekken

’s ochtends vroeg met prachtig weer, maar

laten de kap nog dicht. In Drente zien we

de eerste wolkjes, in Overijssel is het be- 

hoorlijk bewolkt en in Gelderland vallen

de eerste druppels. In Limburg regent het.

Maar In België en Luxemburg houden we

het vrijwel droog. Wel heeft de Dyna wat

moeite met de lange, steile helling na Luik

– dat is zwoegen in de derde versnelling.

In de middag rijden we Frankrijk binnen.

We hebben er nu 600 km opzitten, ik heb

een ½ liter olie bijgevuld en de Dyna heeft

haar buikje net vol met goedkope Luxem- 

burgse benzine.

We besluiten door te rijden tot Nancy en

daar een hotel in het centrum te zoeken

om ’s avonds de stad (weer) eens te be- 

kijken. Maar dat valt niet mee: het is eerst

veel gepuzzel om het beoogde hotel te vin- 

den, dat blijkt dan vol te zijn, net als een

paar andere in de buurt. Uiteindelijk

komen we in een hotel ver buiten het cen- 

trum, maar pal bij de snelweg terecht.

Daar valt niet veel te bekijken. Wel een

mooi plekje voor de Dyna, uit het zicht, be- 

halve vanuit onze kamen. We merken nu

ook dat we best wel moe zijn, nemen een

lekker bad, knappen een uiltje en lopen

om 8 uur opgefrist de parkeerplaats over

naar de Courtepaille, een grill restaurant

waar we prima tafelen.

Zondag vroeg op, we hopen vroeg in de

middag bij onze vriendin Anne-Marie Char- 

don te zijn die in Roybon woont, ten zuid- 

oosten van Lyon. De Dyna heeft er zin in.

Dat komt goed uit, want het is nog ruim

400 km naar Lyon en dan nog een dikke

100 km naar Roybon. Op de autoroute

rijden we 90 km/uur. Ze zou 125 km/u

moeten kunnen halen met haar originele

750cc “Sprint”-motortje, maar meer dan

100 – 110 zit er niet in. Het weer valt mee,

het blijft droog en af en toe, niet vaak, is

zelfs de zon even te zien. We nemen de

oude snelweg via de tunnel dwars door

Lyon heen. De files hier zijn berucht,

maar omdat het zondag is denk ik dat het

wel zal meevallen. Dat doet het, zonder

vertraging knetteren we de tunnel (wat een

akoestiek!) en Lyon door.

We volgen de autoroute en de Rhône tot

aan Vienne. Daar stappen we over op de

beroemde N7, de oude “Route Bleue”

naar de Zon en het blauw van de Mid- 

dellandse Zee. Maar de N7 valt hier tegen:

vergeven van de rotondes en we rijden

door het ene na het andere indu- 

strieterrein. Na 50 km slaan we af naar het

oosten en rijden we rustig van dorpje naar

dorpje door een brede vallei. Dan keren

we weer naar het zuiden, het steile heu- 

velland van de Chambaran in, nu zijn we

er bijna. Om 3 uur komen we bij An- 

ne-Marie aan, die lachend de Dyna komt

bewonderen, ze had ons al van verre

horen aankomen.

Van Anne-Marie horen we ook de ver- 

halen over het verschrikkelijk slechte weer

in Frankrijk de afgelopen maand. Kou,

regen en storm. Veel jonge notenbomen

bij de Isère zijn in het geweld gesneuveld

en in de kersenbomen zitten haast geen

kersen. En de vooruitzichten? Nou, niet

best…

We worden deze keer ondergebracht in

het chalet in de tuin, met prachtig uitzicht

over een beekdal en in de verte, als het

helder is, de Vercors. Daar komen we

later. Ilona en Anne-Marie, die we in Ne- 

derland hebben leren kennen, maar die nu

al 8 jaar als tolk-vertaler in Frankrijk leeft,

hebben na twee jaar veel bij te kletsen. Ik

ga de bagage maar uitladen.

Frank krijgt een X-lesje van Jean-Pierre
Terpan

Limburg: de erste regen op m'n Dyna

Rood-wit-blauw...

Ilona en Dyna voor de Mont Ventoux
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deel 2
Dat is bij de Dyna, en vooral een cabriolet

een verhaal apart: er is geen achterklep, je

komt erbij via de achterbank, en die is al

lastig te bereiken met de kap dicht, maar

dan moet je nog onder de bak voor de kap

door bij de bagage… 

Gelukkig is de ruimte niet al te klein, we

kunnen er één grote koffer, één grote

platte slappe koffer, twee flinke toilet- 

tassen, een pakket lakens, zakken voor was- 

goed, een flinke tas met van alles en nog

wat, een tas met gereedschap en olie, en

dan nog een literfles ketjap voor Anne-- 

Marie (in Frankrijk niet te vinden).

Voor de achterbank staat dan nog de grote

boekentas, een tas met kaarten, eten, knab- 

beltjes, snoepjes en drank voor onderweg

en een tankje met 5 liter benzine, door er- 

varing wijs geworden!

Bij Anne-Marie blijven we twee dagen,

dan gaan op zoek naar Jean-Pierre en Ma- 

rie-France Terpan, die we een maand ge- 

leden hebben leren kennen tijdens ons Lus- 

trum in Rolduc. Jean-Pierre is de Dyna X

man van de Dynamic Club. Hij heeft er

zelf flink wat, reviseert motoren en ver- 

snellingsbakken en, heel belangrijk, laat

veel onderdelen nieuw aanmaken.

In Rolduc heeft hij Ilona en mij uitge- 

nodigd om bij hem langs te komen als we

in de buurt waren, we kunnen dan ook

van zijn studio in La Chapelle en Vercors

gebruik maken. En dat doen we.

Een ruig gebergte de Vercors, de Dyna

moet flink klimmen en dalen en zich door

nauwe Gorges wringen, maar ze schijnt

het wel leuk te vinden, ze knort van

genoegen…

Na enig zoeken in een dorpje zonder straat- 

namen of huisnummer, vinden we het.

Na een hartelijke ontvangst moet ik toch

al snel zijn Souk, zoals hij het noemt,

komen bekijken.

Een paradijs voor de Dyna X-liefhebber!

Een grote werkplaats met allemaal X84 –

X87 motoren en versnellingsbakken, ein- 

deloze rekken met onderdelen, een ruimte

waarin drie cabrio’s op hun weder- 

opstanding wachten. En de loods met zijn

Panhards. Ilona maakt foto’s van de prach- 

tig verweerde X’en die bijna 60 jaar buiten

hebben gestaan, zo lijkt het. (Zie ook het

voorblad.) Jean-Pierre besteedt een klein

uurtje aan het opnieuw afstellen van mijn

deursloten, waar hij niet tevreden over is

en het zoeken van een passend deur- 

slotsleuteltje: hebbes! We moeten na- 

tuurlijk blijven eten, maar hij dekt eerst

mijn cabrio met een dekzeil toe want de

lucht ziet er nu zeer dreigend uit.

Na het eten, ’t is dan al 11 uur (gezel- 

ligheid kent geen tijd, rijdt hij voor ons uit

naar La Chapelle en Vercors waar we in

zijn studio kunnen logeren.

Na twee dagen in de Vercors met zeer

matig weer: af en toe zon, maar ook regen,

mist en hagel, besluiten we maar het nog

wat zuidelijker te gaan zoeken, we gaan

naar de Drôme Provençal.

De reis is een verschrikking! De Dyna

moet door de mist en regen over kron- 

kelige weggetjes naar de Col de Rousset

(1254m) klimmen. Daar wacht ons de tun- 

nel: een donker gat, gevuld met dichte

mist.

Ik heb ‘m nog nooit zo geknepen, ik zag

haast niets. Maar er is licht aan het eind

van de tunnel. Wat zeg ik, licht, een stra- 

lende zon en strakblauwe hemel! De berg- 

rug waar we nu overheen zijn is een echte

klimaatscheiding. Hier is eindelijk het

mooie weer. We rijden over een prachtige

weg in wijde slingers naar beneden, de

vallei van de Drôme in. De temperatuur

stijgt en al snel doen we de kap open, het

echte vakantiegevoel.

We rijden door tot Nyons, waar we een

gîte gehuurd hebben voor een week, bij

een olijfboer. Prachtig.

Als ik m’n e-mail check vind ik een uit- 

nodiging voor een Panhard Picknick

zondag in Vedène vlak bij Avignon. Ik bel

om te zeggen dat ze op me kunnen reke- 

nen. Maar eerst maken we zaterdag een

lange rondrit langs de noordflank van de

Mont Ventoux. Ik mag er niet op van

Ilona, want daardoor is een vorige keer

mijn PL17 kaduuk gegaan(?) Maar overal

waar we rijden zien we het witgekopte

monster.

De Panhard Picknick is simpel: We

komen bijeen op het marktplein van

Vedène waar we met iedereen kennis- 

maken en oude vriendschappen weer be- 

krachtigen en eindeloos over onze Pan- 

hard kletsen, na een paar uur vertrekken

we in colonne naar de picknickplek hoog

op een heuveltop met grandioos uitzicht

waar de auto’s uitgepakt, tafels en stoelen

neergezet en alle meegebrachte waren uit- 

gestald worden: reuze gezellig en bijzon- 

der smakelijk. We worden ook door

Daniël en Florence Tanchon, die we heel

lang kennen, uitgenodigd om ’s avonds

mee te eten, een “Simpele Barbecue”, nou,

dat kennen we, en we gaan er gretig op in,

wij niet alleen trouwens, we zitten daar

met een man of 16 aan tafel. Vóór het

eten praten we over Panhards, tijdens over

al het andere. Maar ja dan moet ik ’s

nachts 80 km over bergweggetjes terug- 

rijden, maar goed dat ik niet te veel ge- 

dronken heb!

PANHARD-Picknick bij Vedène (Avignon)

La DB de Franck! (schiet nu op)

Thionville, net voor de grens: toch panne...

Orgon: nog een Panhard cabriolet!

Op de grens Drôme - Vaucluse
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deel 3
Vanuit Nyons ga ik ook nog even bij Chris- 

tian Arnoud in Vaison la Romaine langs,

de man die mijn DB HBR5 gekocht heeft.

De DB schiet nu flink op, nu bij een elek- 

tricien en daarna nog naar de bekleder en

dan is ie klaar (hoopt Christian) Ik moet

daarbij even helpen want die Fransen snap- 

pen niet veel van de Nederlandse uitleg bij

de door mij gemaakte kabelboom!

Christian is wel blij met mijn komst, nu

kunnen ze verder, voor mij heeft hij twee

flessen olijfolie van zijn eigen bomen, in- 

middels heb ik al geproefd: heerlijk.

Na een week verkassen we nog verder

naar het zuiden nu naar Pernes les Fon- 

taines. (wat een prachtige namen ver- 

zinnen die Fransen toch…)

In Pernes slaat de hitte echt toe steeds

tegen de 40 graden, heerlijk! We maken

veel leuke uitstapjes door de prachtige Pro- 

vence, Ik ga ook nog even bij Daniël Tan- 

chon aan die een winkeltje in Avignon

heeft om hem de drie-talige Jubileum Koe- 

rier (die hij nu eens kan lezen) en de Pan- 

hard Kalender te brengen.

We zitten meteen een uur over allerlei Pan- 

hardigheden te praten totdat de klanten

komen en ik Ilona ga opzoeken die aan

het winkelen was geslagen. ’s Middags

gaan we naar de overkant van de Rhône,

in Villeneuf-les-Avignon wat eten. Twee

jaar geleden waren we daar ook een paar

keer geweest. We worden als stamgasten

verwelkomd met een aperitief van het huis

en beëindigen de maaltijd met een café

van het huis! Zo voel je je welkom, in Ne- 

derland is dat mij nog niet overkomen…

We wilden zaterdagochtend weer naar

huis gaan, maar ik kom er achter dat juist

dat weekend in Orgon (nog iets zuide- 

lijker) een onderdelenbeurs is. Tja, daar

moet ik wel heen. Vroeg op dus om voor

9 uur in Orgon te zijn. Parkeren is daar las- 

tig, het Automuseum waar de beurs ge- 

houden wordt ligt aan de oude N7 en de

parkeerplaats van het museum staat nu vol

met marktkraampjes.

Maar ze vinden een Dyna X cabriolet uit

Holland zo bijzonder dat ik haar –als blik- 

vanger?- voor de deur mag neerzetten.

Op de beurs is best veel te vinden: nog

een Panhard cabriolet maar dan veel

ouder, Een Neiman stuurslot voor Pan- 

hard Dyna X, nieuw met z’n twee sleu- 

teltjes voor 8 euro (na onderhandelen) en

nog wat klein spul zoals doorsmeer- 

kaartjes van LABO, het oliemerk dat Pan- 

hard voor de Dyna X voorschreef. En

daar komt Ilona aandraven met een ver- 

jaardagscadeautje (Ik ben net 55 gewor- 

den). Een oud, maar gaaf olieblik van

LABO: precies het goede type (LABO

inox) en dikte (L4, voor tussen 0 en 25 gra- 

den) Daar was ik al heel lang naar op zoek!

Nu moeten we snel naar huis. We komen

die dag na een enorme file deze keer bij

Lyon tot Metz, vlak voor de Luxemburgse

grens, de volgende dag rijden we naar

Slochteren. Maar onderweg nog (de eer- 

ste) panne! Opeens valt de motor stil, ik

vlug de berm in, Ilona achter de vangrail.

Ik trek mijn Panhard veiligheidsjack aan

(bedankt Belgische vrienden…) en ga zoe- 

ken. Blijkt een moertje van de aanslui- 

tingen van de ampèremeter losgetrild te

zijn. Vastzetten en wegwezen.

O ja, Onderweg dus meer Panhards

gezien dan 2CV’s, Tractions, DS’en en

CX’en bij elkaar, wat vinden jullie daar- 

van? Groots toch!

Frank.

Door de Donkere Tunnel naar het Licht, geen bijna-dood ervaring, maar van de Vercors naar de Drôme. Nu de kap nog open!
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Receptje van
Ilona
door Rob van der Rol 

Ik was te gast bij Frank en Ilona in Sloch- 

teren om gezamenlijk de laatste hand te

leggen aan Koerier 155. Zij hadden mij uit- 

genodigd om mee te eten en ik (over- 

wegend herbivoor) had mij voorgenomen

om deze rasechte carnivoren een vege- 

tarisch maal te laten serveren. Bleek tot

mijn verbazing dat Ilona een heerlijke vlees- 

loze maaltijd had neergezet. Het lijkt mij

leuk om ook de leden hiervan te kunnen

laten smullen, dus hieronder volgt het re- 

cept. 

Papardelle met paddenstoelen, een heerlijk

vegetarisch gerecht. 

(een hoofdgerecht voor 4 personen 25 mi- 

nuten) 

Ingredieënten: 

1 grote Aubergine 

400 gr. gemengde paddo's 

500 gr.Pappardelle 

4 eetlepels olijfolie 

2 eetlepels Balsamico-azijn 

1 eetlepel gedroogde oregano 

50 gr. ghrof gehakte walnoten 

50 gr. geraspte Pecorin- of Parmazaanse

kaas 

Bereiding: 

1 Aubergine in repen snijden en be- 

strooien met grof zout 

2 Paddenstoelen in grote stukken snijden 

3 Pappardelle koken (zie verpakking) 

4 Aubergine repen droogdeppen 

5 Olijfolie verhitten en Aubergine-repen 2

a 3 minuten bakken, 

paddenstoelen er doorheen scheppen en

bruin en gaar bakken. 

Royaal peper uit de molen er overheen, Bal- 

samico-azijn en Oregano er door roeren.

Vervolgens op smaak brengen met zout 

6 Pappardelle afgieten en het mengsel van

de Paddo's en Aubergine er doorheen

roeren

Marktplaats
Paul Lindgreen biedt (met pijn in het hart)

aan:

Panhard Comfort S. PL 17 Kleur Grijs

Ingevoerd in 1981, tenaamstelling 1983,

staat sinds 1990 in de garage. 

Prijs zeker niet minder dan 2000 Euro 

Bezichtigen op afspraak.

Reden voor de verkoop: 

Chronisch tijdgebrek; de auto is kort na

een motorrevisie door Kees 

de Waard-Wagner vanwege een kapotte uit- 

laat stilgezet. 

Kruisstukjes van de aandrijfassen moeten

ook vervangen worden (meegeleverd) 

Paul Lindgreen 

Waalhofflaan 16 

2271 TR VOORBURG 

0655506680

Lurcy-Lévis ligt precies in het cen- 
trum van Frankrijk, 275 km onder Parijs
en 250 km boven Saint Etienne. De
datum is een beetje vreemd: kijken op
zondag 27 juli, racen op maandag en dins- 
dag, 28 en 29 juli. Volgens kenner
Kees de Waard die ons tipte,
ZEER de moeite waard!

Bovenstaand monstertje is een X86 in
sport-tenue

Panhard      8      Koerier



Nieuws van de FEHAC
Milieuzone Amsterdam - Vrijstelling old- 

timers minder ruim dan gedacht –

FEHAC blijft de plannen kritisch

volgen

Op 19 mei jl. heeft het Amsterdamse ge- 

meentebestuur het definitieve milieuzone

plan gepresenteerd. 

De FEHAC waardeert dat Amsterdam

van begin af aan oog heeft gehad voor het

behoud van mobiel erfgoed en oldtimers

wil ontzien. Maar het plan bevat geen al- 

gemene uitzondering, zoals de be- 

richten in de media deden doen ge- 

loven. Alleen Amsterdamse voertuig- 

liefhebbers kunnen een permanente ont- 

heffing krijgen. Het moet dan gaan om

een personenauto die ouder is dan 25 jaar

en waarvoor een oldtimerverzekering is af- 

gesloten. Niet-Amsterdammers kunnen

waarschijnlijk wel een tijdelijke ontheffing

aanvragen. Ongetwijfeld zullen daar

kosten aan verbonden zijn, maar het

bedrag staat nog niet vast. De gemeente

moet de details van de maatregelen na- 

melijk nog uitwerken.

De FEHAC vindt dit geen optimale op- 

lossing. Het zou onwenselijk zijn om voor

elk evenement of bezoek aan een garage

ontheffing aan te moeten vragen. Am- 

sterdam heeft steeds gezegd dat men niet

als in Duitsland een stickersysteem wil in- 

voeren, omdat dit te bureaucratisch zou

zijn. Maar de nu gekozen weg is een stuk

ingewikkelder dan de Duitse aanpak, waar

een generieke vrijstelling voor oldtimers

geldt. En de uitvoering zal niet goedkoop

zijn, tot last van de burger. 

Ook de handhaving gaat Amsterdam be- 

hoorlijk veel geld en mankracht kosten.

Alleen al 70 camera’s zullen elke passe- 

rende auto moeten scannen op mili- 

eukenmerken én eventuele ontheffing.

Een enorme stroom data zal verwerkt

moeten worden. Iedere “vieze” auto

zonder ontheffing wordt bekeurd. 

Volgens het aangepaste plan zullen -

binnen de Ring - in plaats van eerst 20.000

huishoudens nog steeds 13.000 op zoek

moeten naar een andere “schonere” auto.

Maar ook honderdduizenden auto- 

mobilisten van buiten de Ring (uit de rest

van Amsterdam en Nederland) kunnen de

stad niet meer in, met een auto die niet

aan de Amsterdamse normen voldoet

maar wél aan alle apk-eisen. 

Het blijft dus een erg drastische maatregel,

voor een binnenstad met minder auto- 

verkeer dan in de centra van de meeste

andere Europese hoofdsteden. De

FEHAC is daarom benieuwd of Am- 

sterdam in staat zal zijn overtuigend te be- 

wijzen dat de milieuzone noodzakelijk is

en effect zal hebben. 

Het gaat Amsterdam er onder andere om

de hoeveelheid fijn stof te reduceren.

Slechts de helft daarvan wordt echter door

de mens veroorzaakt. En daarvan is maar

20% afkomstig van al het wegverkeer (in- 

clusief bestel- en vrachtauto’s). Het aan- 

deel van het wegverkeer in het totaal is

dus 10 %. Waarbij het niet alleen om uit- 

laatgassen gaat, maar - in toenemende

mate - ook om fijn stof van remmen en

banden. Bovendien zijn de concentraties

in drukke straten niet alleen afhankelijk

van de intensiteit en samenstelling van het

verkeer, maar ook van het weer. Op basis

van de beschikbare gegevens op gebied

van wagenpark, kilometrage en emissie spe- 

cificaties heeft een onafhankelijk expert

(ir. R.C. Rijkeboer Eur-Ing, tot voor

enkele jaren research-wetenschapper van

TNO-wegtransportmiddelen) in samen- 

werking met de FEHAC een rekenmodel

ontwikkeld, dat laat zien dat oldtimers, en

overigens ook de jongere personenauto’s

op benzine of lpg die de gemeente wil uit- 

sluiten, geen rol van betekenis spelen bij

de emissie van fijn stof noch van NO2, de

andere bron van luchtvervuiling die Am- 

sterdam met een milieuzone wil redu- 

ceren. Een generieke uitzondering voor

oldtimers is daarom gerechtvaardigd. 

De FEHAC hecht sterk aan verdere ver- 

betering van de luchtkwaliteit en het be- 

halen van andere milieudoelstellingen.

Mede daarom benadrukt de FEHAC al

sinds jaar en dag dat oldtimers niet als da- 

gelijks vervoermiddel moeten worden in- 

gezet. Maar de Amsterdamse gemeen- 

teraad heeft wel de plicht om een zeer

goed afgewogen besluit te nemen, geba- 

seerd op objectieve en goed onderbouwde

gegevens. Wanneer de Raad die aanwezig

acht en concludeert dat de situatie zo

urgent is dat niet op landelijk beleid (of

beter nog Europees beleid) kan worden ge- 

wacht, zal de FEHAC in samenwerking

met Amsterdam graag aan een zo aan- 

vaardbaar mogelijke uitvoeringsregeling

werken. 

Wat betreft de milieuzones voor bestel- en

vrachtwagens blijft de FEHAC in overleg

met de overheid (ook landelijk) om tot

een algemene uitzondering voor oldtimers

te komen.
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Zo, die zitten in de primer

Wilt u het zwart doen?

Wedergeboorte 2 door Rob van der Rol

Vervolg van een verhaal uit 2004

In Koerier 146 (april 2004....) heb ik ge- 

schreven over de aankoop en de restau- 

ratie van een 

Dyna X 85 van 1950.

Zoals u en ik misschien wel vermoedde is

er van de geplande terugkeer op de weg

nog niet veel terecht gekomen al moet ik

zeggen dat er wel het een en ander is ge- 

beurd. Was er oorspronkelijk het plan om

er mee te verschijnen in Wimereux, die

doelstelling werd geleidelijk verschoven

naar het Belgische Internationale treffen

in Antwerpen. Ook dat lukte niet en nu

gokten we maar op Pinksteren 2008..

De auto zou dan eerst worden ingezet als

trouwauto voor onze dochter die op 9 mei

in het huwelijk trad en vervolgens zouden

we er de show mee stelen op Rolduc. Jam- 

mer, want nu ging Frank van Nieuwkerk

er met de eer van door in zijn Dyna X

cabrio

Ik was gebleven bij het spuitklaar maken

van de auto en dit is echt wel een klusje

wat je niet op een overgeschoten zater- 

dagje kan doen, zo hebben we

ondervonden.

Er moest best nog wel het e.e.a. gericht en

geklopt worden voordat alles een beetje

goed zat en spanningsvrij kon worden

gemonteerd.

Maar.. toen kwam toch eindelijk de dag

dat de auto naar de autospuiterij kon en

duwden we de ”auto” naar de spuiterij die

niet ver van Peter’s basis is gevestigd.

De plaatwerker en de spuiter bekeken het

spul met een scheef oogje en deelden

droogjes mede dat zij de auto wel echt

strak en spuitklaar zouden gaan maken. Ik

vroeg mij stilletjes af wat wij fout hadden

gedaan om zo’n opmerking te moeten in- 

casseren. Gelukkig bedoelde hij er wat

anders mee dan wij dachten.

De auto heeft zo’n 3 maanden bij de spui- 

ter gewoond en in die tijd zijn er flinke vor- 

deringen gemaakt.

Eerst werden de deuren strak gemaakt en

in de grondverf gezet. Daarna volgde de

rest van de koets en het moet gezegd, alles

zag er toen pas echt strak en stralend uit

ondanks het feit dat hij alleen nog maar in

de plamuur stond.

Toen de wagen helemaal strak gemaakt

was kwam het moeilijkste van alles na- 

melijk; het kiezen van de kleur.

Wij hadden inmiddels van hogerhand te

verstaan gekregen dat deze keus door

onze dames gemaakt zou worden want wij

mannen hebben van alles verstand be- 

halve van kleuren kiezen. Hopelijk hoef- 

den we ons veto-recht niet in te zetten

want ik dacht dat we redelijk op een lijn

zaten. 

Dat bleek ook zo te zijn want de kleuren

werden (zeer donker) rood met zwart.

We hadden na het spuiten van de auto

goede hoop dat er in mei 2008 gereden

kon worden want alles leek ineens van een

leien dakje te gaan.

Helaas, het liep weer eens anders, andere

projecten zoals de verlengde CX van Peter

en veel werk bij mij verhinderden dat het

zo ver kwam dat de auto in mei rijdbaar

was .

Onderwijl had ik stiekem de PL 17 op- 

nieuw laten bekleden om toch maar een

auto klaar te hebben voor de trouwerij. Na- 

tuurlijk , de PL 17 L4 werd dus ingezet als

trouwauto.

Maar tussen de bedrijven door hebben we

een nieuwe bedrading gemaakt en aan- 

gebracht en alle dashboard instrumenten

zijn opgeknapt. De elektrische installatie

werd voorzien van maar liefst 12 zeke- 

ringen. Het dashboard is weer opge- 

bouwde en de bedrading daarvan ligt klaar

om gemonteerd te worden. Ook de rui- 

tenwissers zijn aan de moderne tijd aan- 

gepast en hebben nu de beschikking over

2 snelheden, dat belooft goed zicht onder

alle weers-omstandigheden. De nieuwe he- 

melbekleding werd op z’n plek gezet en

het begint nu duidelijk op een auto te lij- 

ken. Onlangs zijn we begonnen om vloe- 

ren, binnenschermen en stijlen weer te

bekleden.

In de weinige uurtjes die ik nog over heb

ben ik de 850 cc motor aan het opbouwen

die de plaats van het oorspronkelijke 750

cc blok gaat innemen. Hier komen na- 

tuurlijk nieuwe zuigers, kleppen met ge- 

leiders en tuimelaar lager- ringen in. Komt

ook dat gereedschapje van Pinksteren

goed van pas. 

De versnellingsbak (een C exemplaar van

een DynaZ12) is ook al klaar, diverse

lagers en synchromesh ringen zijn ver- 

vangen en het ooit door Maarten Saarberg

aangepaste deksel kan er zo op. De oor- 

spronkelijke motorophanging hebben we

vaarwel gezegd omdat die met een 42 PK

motor te weinig zekerheid biedt. De

nieuwe motorophangsteunen zijn gemaakt

volgens het model dat Joannes Collette in

zijn Veritas heeft toegepast. Joannes rijdt

er al vele jaren zorgeloos mee, het moet

dus wel goed zijn.

De dorpels zitten in de primer

Strak gemaakt en in de primer

En hier zijn ze gespoten
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Toch trouwen in een Panhard !

Mooi gepoetst en versierd

Lekker ingepakt

Vervolg pagina 10

Intussen hebben we ook een voorpijp van

een X86 opgescharreld die nog in prima

staat verkeert. Allen moet er een voor- 

ziening komen om de “kachel warmte”

binnen te krijgen. Het oorspronkelijke gat

in de vloer met de aluminium uitlaat

mantel kunnen we met de 850 cc motor

niet meer plaatsen.

Ook het opbouwen van de deuren koste

veel tijd. Het polijsten van de aluminium

raamlijsten en sluitingen is behalve tijd- 

rovend ook nog eens een erg vies klusje.

Maar intussen zijn alle ramen weer ge- 

monteerd. Het vast zetten is op de oor- 

spronkelijke manier gedaan, door het ge- 

leideprofiel van de schuifruitjes met kleine

roestvrijstalen parkertjes die we gelukkig

via JE-R-VE konden verkrijgen.Ook de

deurbekleding is op z'n plaats gebracht.

Chique zwart leer.. Ook zijn de binnen- 

schermen achter, de stijlen en de bin- 

nendorpels van bekleding voorzien. Ver- 

volgens zijn we begonnen met de deur- 

sloten, hiervan was er zegge en schrijve

nog een(1) compleet. Alle overige sloten

misten veertjes en functioneerden daar- 

door niet goed meer. Daar moeten dus

nieuwe voor komen en dat is nu het vol- 

gende doel.

Het verenstaal is inmiddels aangeschaft en

als er weer wat vrije tijd is moet dat ver- 

anderd worden in de gewenste veertjes.

Hier houdt het weer even op en ik hoop

dat ik binnen niet al te lange tijd kan

melden dat de auto echt klaar is.

Hemelen ?

De kleur zit er op

De dorpels gespoten
Mooi zwart

Alle begin is moeilijk

Strak stukje werk
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Pinksteren 2008
Terugblik op een geslaagd Pinksterevenement.

Uit de vele positieve reacties, volgens Frank meer dan na vorige evenementen, zou mogen blijken, dat de veertigste verjaardag van de

Panhard Automobielclub Nederland , die gevierd werd in het Panhard Pinksterweekend te Kerkrade, Rolduc, zeer geslaagd geweest is.

Wij, van de feestcommissie, Rik, Thei en ondergetekende, kijken er nu ook tevreden op terug. Vanaf het begin zat alles mee: de keuze

voor de locatie Rolduc, die vorig jaar in Antwerpen al bekend was, garandeerde door zijn ligging, zijn sfeer, zijn hotel-, feest-,eet- 

mogelijkheden, al het halve succes, en nam de feestcommissie bij voorbaat veel werk uit handen. 

De kunstige, en zeer uitnodigende website van Thei bleek goed te functioneren: de inschrijvers stroomden al heel vroeg binnen, en juist

de duurdere kamers vlogen het eerste de deur uit. Ook kwam dit jaar de meerderheid al op vrijdag!  We zijn van deze vroege en en- 

thousiaste inschrijvingen nogal geschrokken, omdat het erop leek, dat we kamers te kort zouden komen. Na februari echter liep het

snel terug, en bleken we toch op de gemiddelde aantallen van elk jaar uit te komen. 

De keuze van de stoomtrein op de aankomstvrijdagmiddag bleek goed in de smaak te vallen, het was wel ietsje lui, maar dat is altijd

welkom na een lange aanreistijd: een mooie gelegenheid, om de oude bekende panhardisten van her en der weer te kunnen omarmen

en te begroeten, samen schommelend met limonade en chips door het glooiende landschap. 

Vervolgens moest de commissie voor een officieel hoogtepunt zorgen, en daarvoor viel de keuze op de europees bekende stad Maes- 

tricht. Gelukkig verliep het contact met Maastricht direct meer dan volgens wens, al leek het aanvankelijk wat zakelijk, zeker met de

VVV’s. Het oude stadhuis is toch maar een prachtige ontvangstplaats, en de loco-burgemeester wist in zijn toespraak door zijn op- 

rechte belangstelling voor het oude automobielmerk en de bezoekers de juiste snaar te raken. Op het laatste moment hebben we toch

maar een concours d’élégance tussengevoegd: tussen het toegestroomde winkelpubliek van een drukke zaterdagmiddag reden enige

prachtexemplaren langs de toespreking door deskundige Joannes Collette. Velen hebben de stadsroute nog meegenomen, via een

folder weliswaar.

Voor de zondagmiddagrit hadden we gekozen voor een afwijkende vorm: een route van ongeveer 100 km, die zo makkelijk moest zijn,

dat je er geen kaart bij nodig had, dat je naar keuze stops kon maken bij hoogtepunten, dat je shortcuts kon maken, als je in tijdnood

kwam, en dat je niet alsmaar de staart van je voorrijder hoefde te fixeren, maar in ’t rond kon kijken naar al dat moois onderweg. En zo

is het gelukkig bij velen overgekomen: relaxed, door het landschap tuffen, overal Panhards, geparkeerd, tegemoetkomend, bezig met

eigen zaken, niets hoefde, alles mocht. Dat zag je met name in Val Dieu, in de abdij zelf of in de ertegenover liggende molenboerderij:

het “bolleke”abdijbier ging er wel in.

Tenslotte heel belangrijk: mijn nadrukkelijke bestelling van goed weer , “zonnig, niet te warm”, werd keurig nagekomen: vergelijk dat

voor de aardigheid maar eens met het weekend ervoor en erna! Daar herken je de goede organisatie toch wel aan! 

Het was gezellig toeven in Rolduc zelf: wat rondhangen in de gangen van de eeuwenoude abdij, op het sportveld, waar de wagens in het

rond stonden te pronken, vooral ook de racewagen van Wim Boers, een juweeltje. Menigeen kon het poetsen, het opglimmen, het stre- 

len van zijn eigen troetel niet laten.

Het is toch fantastisch, dat Franek zijn variatie op een Panhardmotor had meegebracht, toonde en liet daveren in de binnentuin: ook

op Ik ben zeer benieuwd naar de verdere ontwikkeling hiervan.Je kan hem nog horen ronken op “You Tube Maastricht TV” onder: “

Panhard engine”, waar je ook het bezoek aan Maastricht zelf kan zien onder: “Panhard autoclub in Maastricht”.

En die prachtige ambulance van Peter Breed: daar moet je toch eens mee vervoerd zijn geweest! Gelukkig heeft Peter het hiermee niet

druk gehad : iedereen dopsleutelde zijn eigen boontjes. Wel wist hij , zelfs tijdens de dansavond, publiek te trekken voor zijn vele films.

Het eten was luxe, de dranken overvloedig, de tropische avonden op het terras, de bediening zeer vriendelijk, de bierkelders uit de web- 

site hoefden er zelfs niet meer aan te pas te komen. De muziekband van Jaap zette zelfs de strammere beentjes in beweging. Er is veel

werk verzet, zeker, ook door het bestuur: Frank kletste in vier talen alles aan elkaar en wist het volgende Panhardfestijn naar zuid-Frank- 

rijk te verschuiven: een Panhard schrikt niet van afstanden.

Alles bijeen dus heel geslaagd, dankzij veler inbreng, zoals boven geschetst.

Ik zal toch proberen enige minpuntjes te bedenken, die meestal en hopelijk alleen de organisatoren zijn opgevallen: 

Het was misschien jammer, dat niet meer mensen in Moresnet zijn geweest, waar toevallig die oldtimer-bijeenkomst was: daarvoor

moest je een beetje brutaal door een verbodsbord rijden, waarmee het plaatsje nou eenmaal werd beschermd, zoals wel vaker bij ver- 

gelijkbare kermissen. Dat hadden we beter tevoren moeten aangeven, als organisatie.

Een andere “Jammer” vond ik de begeleide rit naar Maastricht toe, die dus veel te traag was: de “Motards” wilden liever geen stop- 

lichten blokkeren voor onze groep, zodat we alsmaar op elkaar moesten wachten. Panhards rijden nu eenmaal niet graag langzaam: een

van de slachtoffers van vapour lock hoorde ik naderhand op het filmpje op You Tube ( Maastricht TV Panhard) uitleggen hoe hij te- 

voren zijn verwarming had uitgeschakeld, o.a. met een tennisbal! Dan verwarm je dus je benzineleiding, dacht ik even! Maar we zijn,

geloof ik, toch allemaal wel op de Markt aangeland. Over de terugrit, op eigen gelegenheid, heb ik geen problemen vernomen.

Maar de meeste deelnemers hebben deze oneffenheden niet eens opgemerkt, of er juist van genoten: het was uiteindelijk een geweldig

verjaardagsfeest, waaraan we nog lang goede herinneringen zullen houden. 

De feestcommissie, Rik Meeus, Thei Bruls, Joseph Janssen.
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René Bonnet 1
Een berichtje van onze Panhard-scout wereldwijd; Wim Boers.

Wim heeft weer twee plaquettes ontdekt die met de geschiedenis van Panhard te maken

hebben. Of eigenlijk: met de geschiedenis van de automerken DB en René Bonnet, die na- 

tuurlijk nauw met de geschiedenis van ons Merk zijn verbonden.

In het midden van Frankrijk, in de omgeving van Moulins, ligt een klein dorpje: Vaumas

(03).

Er loopt één doorgaande weg door het dorp, de Rue du Stade (D480) en in het rode huis

op nummer 10 is in 1904 René Bonnet geboren.

Op 10 april 2005 is er aan de gevel van dit huis een plaquette onthuld ter nagedachtenis

aan René Bonnet

René Bonnet 2
Van 1936 tot 1964 stond in Champigny-sur-Marne (94) de DB fabriek.

Op de plaats aan de Avenue du Genéral de Gaulle, waar vroeger de DB fabriek was, staat

nu op nummer 132bis een flatgebouw.

In oktober 1986 is aan de gevel van deze flat een grote plaat onthuld om deze voor de au- 

tosport in Frankrijk hoogst belangrijke locatie aan de vergetelheid te ontrukken.

En ter nagedachtenis aan René Bonnet en Charles Deutsch, die hier de race en rallye

DB's bouwden die die de eer van Frankrijk, en niet te vergeten van PANHARD, in de

50-er en begin 60-er jaren hooghielden.

Plaquette op geboortehuis René Bonnet

Plaquette op locatie DB fabriek

WWW.AMICALEDB.FR

De Amicale DB heeft zijn website in de

lucht!

Surf eens naar www.amicaledb.fr en je

kijkt je ogen uit. Hieronder een paar voor- 

proefjes. Er is alles wat je van een website

mag verwachten, ook een forum.

1952-1000Miglia #2306 (victoire cate- 
gorie) Gignoux-Touzot

1955 DB Coach avec freins à disques

1964-CD Panhard au Mans
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devin1
The Devin-Panhard 

In Antwerpen zagen we een De- 

vin-Panhard. We plukten wat achter- 

grondinformatie van internet

(http://www.devinsportscars.com/Panhar

d.html ). Interessant zijn de moto- 

raanpassingen met Norton cylin- 

derkoppen, die op de laatste modellen

werden toegepast.

(JM) Bill reed races in zijn Crosley en in

Ferraris tot hij het gevoel kreeg dat hij

eens iets heel anders wilde.Als je ooit bent

gaan kijken naar de eerste sportwa- 

genraces in Californië, dan herinner je je

waarschijnlijk Bill Devin in zijn gemo- 

dificeerde Crosley Hot Shot. In die tijd

waren de Jags en de zelfgemaakte specials

het meest competitief, en snel daarna volg- 

den de Cad Allards, de Chrysler Allards,

de Ferrari’s en de Kurtis.Bill ontmoette

Luigi Chinetti en begon vervolgens Fer- 

rari’s te kopen en ermee te racen en ze

ook weer te verkopen. Eén werd verkocht

in Grosse Point, Michigan; een 250MM

Ferrari die werd verkocht voor $6500 cash

en een Deutch-Bonnet racewagen. Hij ont- 

dekte tot zijn schrik dat de DB waarmee

hij terug had willen rijden naar Californië

niet was voorzien van de motor. Die lag

naast de wagen met de transmissie en hij

moest de DB per vliegtuig naar Californië

sturen. Gelukkig had Bill een vriend mee- 

genomen naar Iowa, die naar NY ging om

een VW busje te kopen. Bill ontmoette

hem in Iowa en ze reden samen in het

busje terug naar Californië.Tijdens deze rit

had Bill tijd genoeg om over zaken na te

denken. Het enige dat hij zeker wist, was

dat hij geen idée had wat hij met de DB

moest doen die hij als gedeeltelijke beta- 

ling had ontvangen. Hij kon het ding maar

het beste proberen te verkopen en door- 

gaan met de normale handel. Je kunt wel

zeggen dat hij erg veel geluk had om plots

te worden opgebeld door de Panhar- 

d-dealer in Hollywood die hem vroeg of

hij 10 Panhard chassis wilde afnemen. De

Panhards waren complete auto’s zonder

koets en ze wilden de DB wel overnemen

als hij instemde. Toen de koop werd ge- 

sloten kreeg Bill tien koetsloze Panhards

voor $2,500 en de DB was hij mooi kwijt.

Ook kreeg hij $7,500 als hij de afge- 

bouwde Panhards zou verkopen.Met deze

bonus in het achterhoofd zocht hij de licht- 

ste, stevigste, gemakkelijkst te repareren

en goedkoopste koets die in zo kort mo- 

gelijke tijd kon worden geproduceerd. Hij

concludeerde dat fibreglass het material

was en begon zich hierin te verdiepen.

Met de ervaringen van toen testte hij zijn

eigen theorieën en ontwikkelde eigen

standards om aan te voldoen. Wat Bill

deed met fiberglas is wat niemand toen

deed en het resultaat was de lichtste, ste- 

vigste, gemakkelijkst te onderhouden en

goedkoopste autobody die toen is ge- 

maakt….  En dat in de kortst mogelijke

tijd! 

Gebruikmakend van het Panhard mo- 

torblok, krukas met rollagers, en drijf- 

stangen, als basis, heeft Bill Devin een

paar Norton "Manx" motorfiets cylinders

aangebracht die voorzien zijn van bo- 

venliggende nokkenassen. Om deze assen,

één per cylinderkop, aan te drijven,

worden getande rubber aandrijfriemen ge- 

bruikt. Dat klinkt simpel en ziet er zo lo- 

gisch uit, maar het hele project heeft

steeds moeten opboksen tegen de “Dat

lukt je nooit”-voorspellingen. "Iedereen

zal je vertellen dat je geen rubber riem

voor de kleppenbediening kunt gebrui- 

ken," zegt Devin, "maar we doen het

toch." Het gebruik van verstevigde en ver- 

tande rubber riemen voor cyclische of op

tijd geregelde mechanismen is niet uniek,

er is veel industriële toepassing, maar dit is

voor zover wij weten de eerste keer dat dit

met succes in een auto wordt toegepast.

Voordelen van de 1.5 inch brede riem van

gegoten rubber, aangebracht op een basis

van doorlopend staaldraad, boven de tra- 

ditionele ketting of koppelingen, zijn er ge- 

noeg. Minder gewicht, waardoor minder

traagheid, eerder slijtage dan breuk, en

geen noodzaak voor smering of be- 

scherming; het U.S. Rubber product werkt

prima….. zolang het maar niet uitrekt!.- 

Deze riemen zijn uitgeprobeerd op com- 

pressoren ter vervanging van de V-riemen,

die vaak slippen, maar versleten poulley

keys and pins wijzen uit dat er teveel spe- 

ling ontstaat.

Een bij- 
zonder
mankement
De deelnemers aan het Pinksterweekend is

het misschien niet ontgaan, dat ik wat pro- 

blemen met het linkervoorwiel van mijn

Junior had, jawel, die van de voorplaat van

het lustrum- nummer. Het deelnemen aan

deze Rassamblement zou de Maidentrip

worden: ik heb de wagen vier jaar geleden

uit Parijs opgehaald, bij zijn eerste eige- 

naar vandaan(60.000km), geheel gestript,

laten zandstralen,bijwerken en spuiten, ver- 

volgens laten goedkeuren. Ik heb er een

kleine 500 km mee gereden, toen er in het

linkervoorwiel een tik te horen was: per

omwenteling, steeds duidelijker, scherp ge- 

luid, ook afhankelijk van rechter- of lin- 

kerbocht. Wiellager? Lagers lijden van lang

stilstaan. Week voor Pinksteren lager ver- 

vangen, maar het bleef hetzelfde, werd

erger met de kilometer: wiel begon nu ook

stroef te draaien: misschien remzuiger, die

bleef vastzitten? Dat uitte zich zaterdag,

vóór de trip naar Maastricht. Degene

achter mij kon de hete remtrommel rui- 

ken! Tik-Tik-Tik, best wel hard.Op de te- 

rugweg de wagen thuis (Hulsberg) neer- 

gezet, en me verder laten rijden.

Bij demontage bleek iets heel anders: er

zaten grote breuklijnen in de wielschaal,

tussen de vijf schroefgaten, waarmee de

remtrommel op de naaf zit geschroefd. De

wielschaal was al los van de remtrommel,

werd op zijn plaats gehouden door de

ronde buitenplaat, waarop de wieldop ge- 

klemd zit. Anders zou het wiel er gewoon

afgebroken zijn! Het wiel ”lagerde” /steun- 

de met zijn remvoering op de remcylinder:

dat wil wel warmlopen.(zie foto’s)

Enfin: vervangen van de gebroken wiel- 

schaal met remcylinder, en we rijden weer.

Het hart van de remtrommel is volledig
doorgescheurd
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Nok in alle posities te plaatsen

Front aanzicht Devin onderstel

De distributie

Devin 2
Voor deze aandrijving van de nokkenas blijkt de riem echter uitermate geschikt, hoewel

velen voorspelden dat bij stevige acceleratie er genoeg vervorming zou ontstaan om de

kleptiming in de war te sturen. Maar niets daarvan! Op de frontale foto zie je de behui- 

zing van de nokkenas op the Norton cylinderkop, met de hairpin veren, maakt de kleps- 

totertangen en andere overbrengingen overbodig. Een getande pulley met 28 tanden op

het eind van elke nokkenas wordt door zijn eigen riem aangedreven door een 14 tanden

pulley aan de voorkant van de krukaspoelie.. waar eerst de dynamopoele zat (waar zit die

nu? red); twee loopwielen houden ze op spanning. Voor het aanbrengen van de Norton

cylinders op het Panhard blok moesten de originele trekstang gaten worden opgevuld

met 1/4-inch aluminum bouten en moesten er nieuwe gaten worden geboord om de

7/16-inch Norton stangen te bergen. Dit heeft geen gevolgen voor de compres- 

sieverhouding, want de boring van beide merken is dezelfde: 3.12 inches. De Panhard

slag van 2.94 inches geeft een overvierkante motor. Hoewel de Norton koppen een wat

grotere buitenmaat  hebben vanwege de grotere koelvinnen is er nauwelijks gewichts- 

toename, omdat de Panhard gietijzeren bussen heeft en de Norton helemaal lichtgewicht

is.(De liefhebbers mogen het laatste stukje zelf vertalen, dar kom ik niet meer uit… JM) 

Superimposed over the stock but overstressed bottom end, we find a big-ported head,

straight-through porting, monster valves... 1-27/32 inch intake and 1.75 inch exhaust. A

compression ratio of 9.5 to 1, effected through the use of Norton hi-dome pistons, is

about the maximum desirable for gasoline fed replacement Weber carbs on Y inlet ma- 

nifolds... one for each cylinder. The flywheel has been lightened through replace-mentl

Not to overlook details, Devin whittled out a duplicate in aluminum and pressed on the

steel starter ring gear... saved 8 pounds and gained much acceleration.With cams desig- 

ned for cycle racing, a normal opening and closing sequence reads something like this:

Intake valve opens 571/2 degrees BTC and closes 60 degrees ABC, Exhaust opens 85 de- 

grees BBC and closes 421/2 degrees ATC. With 42 degrees spark advance this can be

considered a bit radical but the best is yet to come: The cams are assembled, and lobes

can be fitted onto the shaft at any degree relationship. Want to try opening the intake a

couple of degrees sooner? Fine. Disassemble the cam, move the lobe a notch and put it

back together! Endless possibilities.

What actual timing he will run on a different "New" engine, Devin keeps to himself.

Data on the improved model is also confidential but, as one who has been permitted to

view some of the actual construction, we can say that the latest crossbreed will employ

FOUR overhead cams, twin ignition and fuel injection."What kind of a small car can a

fellow buy today that can be driven to the track and stand a chance of winning," Bill

asks, "and what do you have to pay for one? Almost as much as for a much bigger car.

Anything in the 750cc class you have to build yourself. I've spent $75,000 developing

this thing and if I had another hundred thousand I'd build a hundred push-rod Devin

Panhards. I've made arrangements with the factory for components and the bugs have

been worked out of my new body. I could make and sell such a car, complete, for $2,250

or $2,450 with a hardtop. You could drive it onthe street every day and yet go to the

track and run with the best of them. I think I've proved that." The story is familiar but

the ending is yet untold. The difference in the plot as it looks from here is in the one

word, "ability". Here is a man with ability. A man with a dream, true, but backed by

enough persistence and know-how to go far beyond the conventional for a solution to

his problems. Perhaps a financial solution will be found as well and we will be thrilled by

the pants-ripping snarl of a Hock of Devin-Norton-Panhards in future races.
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 Indien onbestelbaar retour:Oostervenne 421, 1444 XP PURMEREND
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