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Van de Voorzitter
 

Van de Redactie
 

Agenda
 

Inhoud
 

** 11 september 2011: 
Najaarsrit Panhardclub
Peter Drijver organiseert een rit met een
museaal karakter
** 15-20 september 2011
P&L Expositie Marolles-en-Hurepoix
Panhard-tentoonstelling met defilé en fa-
brieksbezoek (zie pag. 11)
** 24/25 september 2011: 
Auto Moto Rétro Rouen
Oldtimerbeurs met speciaal Panhard-karak-
ter (zie pag. 11)
** 24/25 september 2011: 
Internationale Oldtimerbeurs Vijfhuizen
Expo Haarlemmermeer toont alles om oude
automobielen
 ** 15/16 oktober 2011: 
Rock around the Jukebox Rosmalen
Autotron Rosmalen
**18 november 2011: 
Praatavond PanhardclubRhenen
Restaurant La Montagne, 20.00 uur
Tweedehands markt
 ** 19/20 november 2011:  
Internationale Oldtimerbeurs Rosmalen
+ hotrodshow. Autotron Rosmalen
 ** 26/27 november 2011: 
Internationale Oldtimerbeurs Eelde
Flowerdome Eelde

Van de Voorzitter 2
Van de Redactie 2
Agenda 2
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CIJ  5-7
CD  8,9
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Marc 10
AMRR 11
Tip van Jaap 11
Te Koop 11
Ledenlijst 12-14
Fehac 15
R.I.P. RIP 16,17
Pech 18
Trousse 18
Road Safety 19-22

Dit is alweer de 15e uitgave van de Koerier
nieuwe stijl in het nieuwe stramien van
SMIC en ook alweer de 10e van de huidige
redactie met Henk Ottevangers achter het
stuur!
Naar mijn bescheiden mening gaat het
“Prima de Lux” met de nieuwe Koerier en
met deze 15 laatste uitgaven is er erg veel
geld bespaard voor de club in vergelijk met
de oude versie                                                     
                                                                
Wat betreft de inhoud er van, gaan wij er
van uit dat jullie als leden tevreden zijn, want
aanmerkingen of klachten zijn er niet geko-
men dus gaan wij gewoon zo door.
Frans van Thor.

Waartoe dient een Panhard?
Dat vroeg ik mij aan het einde van onze
vakantie af.
Toen dat ding op de Autoroute du Soleil de
geest gaf.
Gelukkig reden we naar het noorden en
hadden we al een mooie vakantie achter de
rug.
Maar toch.
Hoe komt dat onze veel vertroetelde Pan-
hardjes toch niet steeds doen wat we ervan
verwachten?
Geen idee. Wat ik wel weet is dat alle tech-
niek, hoe vertroeteld of hoe nieuw ook, je
zomaar in de steek kan laten. Gelijk met mijn
50 jaar oude PL17 kwam een 1 week oude

Duitse Audi binnen, tsjaa. En thuisgekomen
kreeg mijn 5 jaar oude Citroën de ene panne
na de andere.
Ik heb nu maar een fiets gekocht. En ben die
nu aan het restaureren…
Hoe dan ook, er is niets mooiers dan in je
Panhard over de zonnige Franse wegen te
knorren, je voelt je een doorzetter, een
avonturier, een waaghals, kortom moedig en
groots!
En als je dat dan eens moet bekopen, het zij
zo. Volgend jaar ga ik weer.
 
Frank.
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Hallo,

Ik heet Benoît Panhard.
Ter gelegenheid van het 
eeuwfeest van Panhard 
ziet dit boekje het 
daglicht.
Als jongste telg in de 
directe lijn heb ik de eer 
u voor te stellen aan......

Dit boekje is 
getekend en 
geschreven door 
Martina Blériot.
Het werd op 26 
september 1991 
gedrukt bij 
Adrien Maeght, 
Parijs
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R. Panhard, 
Mme Levassor,
Emile Levassor
en de heer 
Mayade op één 
van de eerste 
Panhard en 
Levassor's

….... Als het 
maar niet gaat 
regenen!

Mijn verhaal begint met René Panhard. 
Hij is, samen met Emile Levassor, de 
grondlegger van het oudste automerk ter 
wereld.
Net als vele andere grote uitvinders – 
Eiffel, Blériot.... – zijn zij 
<<Centraliens>>*
Frankrijk mag trots zijn op zijn 
kinderen!

*Centralien: ingenieur, afkomstig 
van de Ecole Centrale Paris; 
Nederlands equivalent: 
Delftenaar
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Even over het merk CIJ 
    

Het begint allemaal al in 1878. Op dat moment start Albert Migault met de productie van speelgoedhorloges en 

speelgoedpoppen. Zijn bedrijfje is gelegen in de rue de la Roquette op nummer 166 in Parijs. Rond 1900 begint hij 

mechanisch speelgoed te maken. Hij laat zich inspireren door de automaten die de concurrentie maakt.  

In 1910 introduceert Albert het “New Circus”. Samengesteld uit verschillende circusacts met verschillende blikken 

poppetjes (acrobaten, clowns), roept het de sfeer op van het circus zoals dat Franse steden binnenvalt. Elke automaat is 

elegant gekleed in stof.  

De 1
ste
 Wereld Oorlog maakt tijdelijk een einde aan de productie van dit speelgoed. Na de oorlog wordt een nieuwe 

richting ingeslagen om de activiteiten van het bedrijf te versterken. In 1919 neemt Alberts zoon Ferdinand de teugels van het familiebedrijf 

over. Om de verkoop te stimuleren en het bedrijf bekendheid te geven, vult deze grote autoliefhebber de catalogus met speelgoed auto's.

 

Jouets Citroën  

In 1922 krijgt Ferdinand Migault een 

geniaal idee. Hij stelt Andre Citroën voor om 

speelgoed replica's van de auto’s zoals die 

door de fabrieken aan de Quai de Javel in 

grote serie gebouwd worden te gaan 

vervaardigen. De oprichter van het merk 

Citroën ziet zijn kans schoon om zijn 

producten te promoten door middel van 

speelgoed. En een mooie gelegenheid om 

zijn rivaal en eeuwige tegenstander, Louis 

Renault, weer eens de loef af te steken. Er 

wordt een exclusief contract getekend tussen 

S.A. André Citroën en S.A. Ets. Migault om 

speelgoed Citroëns te gaan bouwen. Om te 

voldoen aan dit contract, schiet de familie te 

hulp: neven Marcel en Georges Gourdet 

brengen een fabriek, kapitaal en, nog 

belangrijker, hun technische kennis in. 

Massaproductie van de beroemde Jouets 

Citroën begint te Briare, in de Loiret.  

    

 

1923: De B2, het vlaggenschip van Citroën  
De eerste Jouet Citroen die wordt 

uitgebracht in 1922 is de Citroën Type A 

Taxi. De romp is gemaakt van hout en de 

spatborden van blik. Assemblages van hout 

en blik ruimen een jaar later, met de komst 

van de B2, het vlaggenschip van Citroën, 

hun plaats in voor geheel metalen Jouets.  

Deze zeer natuurgetrouwe reproductie roept 

bij jong en oud enthousiasme op. In eerste 

instantie wordt de B2 verkocht zonder 

motor. Een opwindmotor zal even later dit 

prachtige model met openende deuren in 

beweging zetten. Deze speelgoedauto’s zijn 

40 cm lang, en ongelooflijk realistisch voor 

die tijd. Het succes blijft niet uit. 

Verschillende werkplaatsen in en rond de 

stad Briare worden voor deze bedrijvigheid 

ingezet. De plaatbewerking is gecentraliseerd 

in de werkplaatsen aan de Route d’Ousson, 

terwijl houten delen geleverd worden door de 

fabriek in La Chapelle d’Angillon. Het is in 

de plaatbewerkingsfabriek dat alle 

handelingen worden uitgevoerd van 

stempelen, lassen, schilderen en vernikkelen. 

In 1923 tellen de fabrieken van Migault 700 

werknemers.  

    

Ook andere automerken  
Voortbouwend op het succes van de Jouets 

Citroen begint Migault met het reproduceren 

van een verscheidenheid aan andere 

automerken. In 1925 komt de Alfa Romeo 

P2 Grand Prix uit, De start van een reeks van 

vele andere modellen. Deze Alfa Romeo, met 

werkende remmen en besturing, blijft een 

icoon van de kwaliteit en het technisch kunnen 

van de Migault fabrieken. En zijn grote 

omvang (60 cm) is bijzonder indrukwekkend 

in de armpjes van kinderen.  

    

1927: CIJ  
In 1927 wordt het bedrijf omgedoopt tot CIJ, 

Compagnie Industrielle du Jouet. 

Het volgende jaar bereikt het bedrijf een nieuw 

hoogtepunt, de introductie van de Citroën 

B14G Faux Cabriolet. Met een gesloten 

carrosserie met een vast dak, lijkend op een 

gesloten kap, toont dit model, in schaal 1 / 15, 

met deuren die open kunnen en een zeer fraaie 

afwerking het kunnen van CIJ. In de late jaren 

20, neemt Jouets Citroën de formule over die 

had gezorgd voor het succes van Meccano: de 

Citroën bouwdoos. De bouwdoos bevat alle 

onderdelen die nodig zijn om een chassis te 

monteren. Andere sets worden leverbaar voor 

de carrosserie. Vrachtwagens en bestelwagens 

komen de catalogus van Jouets Citroën 

completeren. Nu is CIJ in staat om het 

volledige gamma van de echte Citroëns op 

schaal aan te bieden.  

    

Speelgoed krimpt tijdens crisis  
In het begin van 1930 begint de economische 

situatie te verslechteren. Andre Citroën is 

naarstig op zoek naar geld om volledig in te 

zetten in de massa productie van echte auto's. 

De zoektocht naar kapitaal heeft gevolgen 

voor de Jouets: de maximale schaal wordt 

verkleind tot. 1 / 24. CIJ intensiveert haar 

parallelle productie van andere modellen om 

haar klantenbestand te diversifiëren.  

 

Gips en meel  
De noodzakelijke kostenreductie bij Citroen 

draagt bij tot het gebruik van nieuwe 

materialen voor kleinere modellen. Dit is de 

eerste keer dat er speelgoedautootjes gemaakt 

worden in de schaal 1/43. Deels gemaakt van 

gips en meel. De Citroën Rosalie breekt echter 

alle records in 1933, hetzij in werkelijkheid op 

Montlhéry of in het klein. Van geen enkel 

ander model zijn zoveel speelgoedautootjes 

gemaakt, er waren zelfs automaten die bij 

inworp van 1 franc een gipsen Rosalie 

uitspuwden! Speelgoed van gips en meel is 

echter veel kwetsbaarder. Dit verklaart de 

weinige exemplaren die er nu nog over zijn.  
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1935: het einde van Jouets Citroën  
Het (voorlopige) einde van de Jouets Citroën 

komt in 1935. De Michelins die nu het 

failliete Citroën beheren, besluiten tot 

drastische bezuinigingen. Ze bevelen de 

onmiddellijke stopzetting van de productie 

van de Jouets Citroën. Onder het 

voorwendsel van een heroriëntering van de 

automaker op haar kerndoelen.  

De productie van dit dure speelgoed dat 

altijd verliesgevend was, moet stoppen. 

CIJ is zijn grootste klant kwijt. 

    

Terzijde: 1937: hervatting van Jouets 

Citroën door JRD  
De gebroeders Michelin beseffen dat 

speelgoed Citroëns nog altijd sterk 

commercieel potentieel hebben. In 1937 

besloten ze om de productie te hervatten. Zij 

kiezen voor het bedrijf JRD, opgericht in 

1935 door Jean Rabier en Donnot. Jean 

Rabier is een voormalige fabrieksarbeider bij 

CIJ die voor zijn eigen rekening is begonnen. 

Het hoofdkantoor is gevestigd in Montreuil, 

JRD reproduceert een grote hoeveelheid 

kleine Citroëns, met een kleinere schaal en 

een vereenvoudigd model. 

(In 1963 wordt JRD overgenomen… Door 

CIJ.) 

    

Louis Renault  

Maar CIJ is nog niet dood. In 1935 in de 

steek gelaten door de Michelins, biedt het 

haar diensten aan aan Louis Renault. Hij 

maakt gebruik van deze meevaller om het 

concept van Jouets Citroën te copieren en 

zijn eigen lijn van Renault modellen aan te 

bieden. 

 

Nieuwe materialen  
Sommigen speelgoedautootjes gebruiken het 

traditionele gelithografeerde blik, maar ook 

papier-maché, celluloid, lood, gips en meel, 

worden gebruikt voordat CIJ overstapt op 

zamak en later nog op plastic.  

Tijdens de oorlog wordt de fabriek in Briare 

omgebouwd om gasmaskers te kunnen 

produceren voor het front. In 1945 wordt de 

productie van speelgoed hervat, maar al snel 

blijken de vooroorlogse technieken achter-

haald in het gezicht van de toenemende 

concurrentie.  

    

Panhard in de kijker (Eindelijk…) 

Dyna X84 
CIJ stopt niet bij de modelletjes van Renault. 

Vanaf 1948 biedt het modellen van de 

Panhard Dyna X84 aan. (en is daarmee bij 

mijn weten de enige) Het is een goed 

gelijkend model, maar helaas zonder de zo 

karakteristieke bumpers. 

De schaal is 1/18. Het model is 18 cm lang 

Meestal in rood of blauw, zelden in groen of 

beige. De luxe uitvoering heeft een 

stuurinrichting en opwindmotor, die 

blokkeert als het model wordt opgetild. Als 

je het model neerzet en even naar achteren 

beweegt gaat hij rijden. Er is ook een 

simpeler uitvoering, zonder motor en 

stuurbare voorwielen. Deze uitvoering werd 

door Chocolats KEMMEL als promotie 

model ingezet, je kon zegeltjes sparen en 

daarmee zo’n model winnen. 

De wielen zijn van zamak en zeer goed 

gelijkend: sterwielen met 5 wielmoeren. 

De deuren zijn op het blik gelithografeerd. Er 

zitten twee laktransfers op; voor een met het 

Panhard Dyna-logo, achter in het reservewiel 

een transfer met achterlicht en nummerplaat. 

Dit model is niet verder geëvolueerd. 

In plaats daarvan brengt CIJ voor de Dyna 

X85-87 modellen een kleiner zamak model uit. 

    

Zamak redt CIJ  
Na de oorlog moet CIJ zich hervinden. In 1949 

lanceert ze haar eerste creaties in zamak. 

Zamak is een legering van zink, aluminium, 

magnesium, antimoon en koper. Deze 

miniaturen zijn niet vergelijkbaar met de trotse 

Jouets van weleer. Maar ze maken het CIJ 

mogelijk het concurrentievermogen te 

herwinnen met een betere bewaking van de 

kostprijzen. Gebruik van zamak maakt ook de 

toepassing van de 1 / 43 standaardschaal 

mogelijk. Het eerste model is de De Rovin. 

Het is het antwoord op de uitdaging van Dinky 

Toys en Solido, waarvan het succes niet te 

stoppen leek. In dit gevecht vindt CIJ Renault 

aan zijn zijde, een contract maakt het mogelijk 

vrijwel alle modellen van Renault tegelijk met 

de originelen uit te brengen. 

    

 

De Dyna X85-87  

Dyna X is goed gereproduceerd met een 

opmerkelijke nauwkeurigheid. De schaal is 

officieel 1/43, maar dichter bij de 1/47. Deze 

Panhard Dyna is beschikbaar in twee versies, 

met of zonder opwind motor. De versie met 

een motor heeft tussen de beide voorwielen 

nog een klein metalen wieltje zitten waarmee 

je door dat in één van de 5 standen te zetten 

een grote of kleine bocht naar links of rechts 

kunt laten maken. Of rechtdoor. 

Ze zijn in veel verschillende kleuren 

verkrijgbaar, Het model evolueert niet verder, 

het krijgt dus nooit de schelpjes op de 

motorkap, maar de wielen wel: massief 

zamak(zonder rubber band), aluminium, 

zamak, en rood plastic. De bodemplaat kan op 

twee manieren bevestigd zijn; er zijn twee 

lipjes om de bumper gevouwen, of een hele 

rand is omgevouwen. 

Deze Dyna wordt geleverd in een 

buitengewoon kleurig doosje met daarop de 

Dyna in verschillende kleuren. Originele 

doosjes zijn zeldzaam.
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Dyna Junior 

Dit betreft de tweede uitvoering van de 

Junior, niet die met de Dyna X grille, maar 

met een aluminium balk in de luchtinlaat. 

Deze Junior is weer een prima gelijkend 

model, alleen de schaal is wat groter dan van 

de Dyna X, wat meteen opvalt als je ze naast 

elkaar zet. De voorruit en de linnen kap zijn 

losse blikken onderdelen die vaak zoek zijn. 

Ze worden trouwens wel weer nagemaakt. 

De kap is altijd beige, de voorruit zwart of 

blank metaal. Het leuke hiervan is dat je er 

dus open of gesloten mee kunt spelen, sorry, 

in je vitrinekast zetten… De Junior is in veel 

verschillende kleuren geleverd. 

Het doosje is nu minder kleurrijk, maar de 

Junior staat er wel open en gesloten op. 

 

Dyna Z in zamak 
Gelijk met de Junior brengt CIJ ook de Dyna 

Z1 uit 

De bodemplaat zit nu met twee 

klinknageltjes vast, het geheel ziet er 

verzorgd uit maar nog geen ruiten en geen 

interieur. Weer een zeer goede weergave van 

het origineel, alleen zijn de bumperrozetten 

wat aan de kleine kant. 

Meestal in groen en blauw, maar er waren 

ook andere kleuren. 

Een heel mooie -en veel gezochte- uitvoering 

is de Taxi. Lijkt exact op de Dyna Taxi van 

G7, het belangrijkste taxibedrijf van Parijs. 

De flanken zijn helderrood, motorkap, dak, 

bovenkant deuren en achterklep zijn zwart. 

Links is een taximeter gemonteerd en 

midden op de voorrand van het dak staat: 

“TAXI” het originele doosje van deze 

taxiuitvoering heeft het stempel “T” 

 

Dyna Z in blik 

Ondanks het succes van de 1/43 zamak 

modelletjes, brengt CIJ (het bloed kruipt 

waar het niet gaan kan) nu toch weer iets 

heel moois uit. 

Dit gebeurt waarschijnlijk om de 

concurrentie met JEP (zie het vorige artikel) 

aan te gaan. 

Naast de kleine Dyna Z1 in zamak, schaal 

1/43 komt CIJ met een magnifiek blikken 

model van deze Panhard-nieuweling uit. Dit 

model is 26 cm lang, schaal 1/18 ongeveer. 

Hij werd geleverd in twee uitvoeringen: een 

luxe met elektrische verlichting en veel 

verchroomde (kunststof) onderdelen en 

elektromotor, en een veel eenvoudiger versie 

waarbij alles dat verchroomd hoort te zijn (of 

gepoetst aluminium natuurlijk) van wit 

kunststof is. En zonder lampjes natuurlijk. 

Deze heeft ook een simpele frictiemotor. 

Ook weer in veel verschillende kleuren, 

hoewel ze zo zeldzaam zijn dat ik daar 

verder niets over kan zeggen. Ik heb er één, 

en die is rood. 

De dozen zijn ook weer kunstwerkjes apart, 

maar nog veel zeldzamer… 

 

 

En ten slotte de Panhard 4HL BP 

Tankwagen 

Het laatste Panhard model van CIJ is de BP 

tankwagen, weer een andere, nu erg kleine 

schaal: 1/68 

Er zijn verschillende uitvoeringen, zelfs één 

met een opwindmotor(tje). Maar het grootste 

verschil zit in de laktransfers: BP Energic-

Energic, BP Energic-Energol en BP Energol-

Energol (Voor de aller-fanatiekste 

verzamelaar). 

 

Ondergang 
De concurrentie met de andere 

modelautomerken is moordend, en het gaat 

steeds slechter met CIJ. Het kan de slag met 

Dinky Toys nooit winnen. Als noodgreep 

lanceert CIJ de Europarc serie. Vaak een 

hergebruik van al sleetse mallen. Daarin 

trouwens geen enkele Panhard, de PL17 en de 

24 zullen nooit bij CIJ verschijnen. Er 

verschijnen nog wel mooie vaak zeer 

gedetailleerde modellen, maar ze zijn gewoon 

te duur en verkopen slecht. Het laatste nieuwe 

model van CIJ is een Citroën Ami 6.  

In 1963 neemt CIJ het nog erger noodleidende 

JRD over, maar dat helpt niets: in 1965 wordt 

CIJ geliquideerd. 

 

Naspel 
Het merk werd gekocht door de heer Broual, 

een in Briare bekende persoonlijkheid en de 

eigenaar van een automuseum aldaar. 

Broual zal daar, voor rekening van Renault, 

een model van de Renault Alpine A220 Le 

Mans bouwen. In schaal 1/2 ! Dus 2,5 meter 

lang. 

Hier worden 150 exemplaren van gebouwd, 

maar dan is het definitief uit met CIJ. 

 

Hoewel 

Onlangs is de naam weer opgedoken en 

worden er weer CIJ-modelletjes verkocht. 

Vreemd genoeg soms heruitgaven van Dinky 

Toys. En best mooi, vooral de Isobloc bus is 

de moeite waard. (Die was vaak uitgerust met 

een Panhard 4HL dieselmotor trouwens) 

 

Frank van Nieuwkerk 
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De eerste autoradio in mijn eerste auto Honda N600
In 1965 ben ik gaan varen als machinist bij de Rotterdamse Lloyd en later overgestapt naar Van Ommeren. Hier voelde ik me meer op 
mijn plaats, omdat hier het uniform niet beklemmend 
was. Je hebt schepen in verschillende categorieën:  
Tanker, Bulk carrier and vrachtschepen (General  
Cargo). De laatste categorie had eigen laadgerei 
waarvoor het hele schip uitgerust was in 220V 
gelijkstroom. De andere scheepscategorieën hadden 
wisselstroom. 

Bij de vrachtschepen kon je de radio/bandrecorder 
met grote spoelen van thuis meenemen. Het was daar 
namelijk minder gesteld qua muziek. De films 
kwamen van Wallport met een wisselsysteem in de 
haven. Op zaterdagavond werd 2 keer een film 
vertoond voor de mensen die op wacht moesten en  1 
keer voor de mensen die van wacht kwamen. Om 
toch muziek te hebben kocht ik in Kobe, Japan een 
autoradio die ik van 12V voorzag met een shunt 
weerstand vanaf het scheepsnet.  

De radio (1) was een 8-sporen bandrecorder die in 
Amerika wel ingang vond, maar in Nederland niet. Je kunt op de radio 4 kanalen in stereo (2) afspelen, maar niet terugspoelen. Op die 
foto zie je de 8-sporen band met Japanse tekst onder no. 3. Als je in het gat een FM ‘pack’ (6) stopte, had je FM ontvangst of 
middengolf met het AM ‘pack’(4). Het was zelfs mogelijk om een Philips cassette te gebruiken met een eigen ‘pack’ (5).

Om de autoradio in mijn kleine Honda N600 te kunnen gebruiken, moest ik de speakers onder de stoelen plaatsen. Nu weet ik niet of 
ik de radio nog eens ergens in zet. De geluidskwaliteit was in ieder geval fantastisch!

Jan Hoekstra - Oldeberkoop 

Panhard       9       Koerier



 

Panhard       10       Koerier



A-M RR 

Tijdens de Auto Moto in Rouen zal er een uitgebreide Panhard-

expositie zijn. Er worden ca. 20 voor- en naoorlogse modellen 

tentoongesteld, benevens een stuk of zes Panhards met een 

speciale carrosserie, afkomstig uit de collectie van Joël Brunel. 

In onderstaande aankondiging vindt u meer info.         WB 

Bovenstaande aankondiging laat een grote Panhard-manifestatie 

zien in Marolles-en Hurepoix, de geboorteplaats van Emile 

Levassor en de locatie van de huidige Panhard-fabriek. 

Op zaterdag 17 september is de fabriek te bezoeken!! 

Wim Boers 

TIP VAN JAAP     Een geweldige website is www.ina.fr , klik door naar Sport en vervolgens Auto moto. 

Hier vind je een grote serie officiële films van diverse Le Mans-jaargangen uit de jaren vijftig en zestig, met Panhard's en DB's. Er 

staan ook andere evenementen, almede bijvoorbeeld een mooie documentaire over Matra en een over Alpine. De films zijn soms korte 

samenvattingen, soms duren ze 25 minuten. Er is bovendien een download-service (telecharger) en je kunt de complete films op DVD 

bestellen. Waarschuwing: begin niet pas om 23.30 te kijken, want dan lig je pas om 4 uur in je bed.                                   Jaap Margry 

 

TE KOOP   Mooi kompleet zwart skai interieur uit Panhard 17b 

confort- relmax: Twee comfortabele voorstoelen en een achterbank, portier 

bekledingen en hoedenplank voor de prijs van 160,-- euro.  

 

Kompleet zwart/wit skai interieur voor 

Dyna Z of PL17: voorbank, achterbank 

en portier bekledingen. Prijs 120,-- euro. 

 

Achterbank in blauw/wit skai voor 

Dyna Z of PL17.Prijs 50,-- euro. 

 

Enkele gebruikte, maar nog goede banden. Als reserve wiel te gebruiken. 

Michelin Pilote 145 x 400 (voor Dyna X of Z) 

Michelin Pilote 145 x 380 (15”) z.g.a.n. 

Michelin ZX 145 SR 15 

Prijs 15,-- euro per stuk.    Bel mij gerust voor meer informatie.             Wim Boers tel. 040-2052676 
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H.J. Abbink Bernhardsingel 21 4811 SK Breda 076-5226705 

F.P. Appels Mariëndaal 68 7544 NE Enschede 053-4779282 

A. Atema Achterweg 42 4156 AC Rumpt 0345-681537 

V.L. Baanders Ruys de Beerenbrouckln 19 1181 XR Amstelveen 020-6413880 

T. Bakker Cereslaanlaan 14 1402 LK Bussum 06-51648824 

B. van Bemmelen De Vriesstraat 32 2613 CB Delft 015-2130634 

W. van den Berghe Ankerstraat 58 9100 Sint Niklaas (B)  

Ph. van den Berg Westelijke Achterweg 49 3245 BJ Sommelsdijk 0187-485097 

J. Bethlehem Sliksteeg 15 1811 MP Alkmaar 072-5154975 

W. Bloemendaal Kromme Ekslaan 8 1404 BX Bussum 035-6936623 

J.M.H. Blok Nijenrodestraat 104 3621 GM Breukelen Ut 0346-261889 

J. de Bode Steenwijkerdiep Noord 11 8371 TD Scheerwolde 0521-971070 

J. de Boer Burg. P.A de Rochefortstraat 28 9964 AK Wehe Den Hoorn 0595-851320 

P. de Boer Esdoornplantsoen 11 1744 LH Sint Maarten 0224-561025 

W.L. Boers St. Janstraat 53 5507 NB Veldhoven 040-2052676 

H.N. van Bommel Julianastraat 15 5451 DP Mill 0485-452071 

S. Boon - Vogel Krijgertje 41 5683 LC Best 0499-397414 

P.C. Breed Lijnbaan 27 1969 NB Heemskerk 0251-659851 

U. Brinkmann Papenholz 43 58455 Witten (D) 0049-230223090 

F.J.J.H. de Brouwer de Kranssen 22 5581 AG Waalre 040-221484 

J.Th. Bruls Past. v.Eysstraat 10 6161 VM Geleen 046-4747112 

M.F. Captijn Zuiderdiep 372 9571 BW Tweede Exloermond 0599-417945 

W.J. Cats Sniekstraat 16 6012 RN Haler 0475-452852 

ir. J.C. Cavelaars Bosslagstraat 1 6941 SM Didam 0316-223227 

ir. J.J.M. Collette Vlasweel 25 4844 CV Terheiden 06-17236195 / 076-5815313 

A.G. Cramer Molenlaan 217 3055 GD Rotterdam 010-4189240 

J.M.L. Cuypers Elsburgstraat 12 9960 Assenede (B)  

A. Dijkgraaf Havelterweg 71 7961 BD Ruinerwold 0522-482288 

J.K.L. Dijkstra H. Stevinlaan 40 8302 AV Emmeloord 0527-620368 

J. Dobbelstein Born 10 B-3791 Remersdaal (B) 3243813219 

P.J.C. Drijver Assendelftstraat 11 2512 VS Den Haag 070-3894382 

J.A. van Druten Dennensteeg 3 5481 XE Schijndel 073-5510438 

C. Duba Kanaaldijk 221 1831 BE Koedijk 072-5627755 

Mm. S. Dufossez 

Atelier Galaxie, 7bis, route de Brannay  

PAROY 89100 Nailly  Bourgogne (F) 0033386970080 / 31681046504

H.C. Duits Leidsevaartweg 163 2106 AT Heemstede 023-5248093 

C. Dumoulin De Hennepe 122 4003 AH Tiel 0344-611469 

M. van Eck Hoeksedijk 4 3299 AG Maasdam 078-6762554 

B.A.B. Eillenbrecht Molendijk 27 3227 CD Oudenhoorn 0181-461639 

B.F. Elst Hoofdweg 101 9626 AC Schildwolde 05982-2948 

B. van Engelenburg bezwaar tegen publicatie adres gegevens    

M. van Essen Kievit 5 1733 BD Nieuwe Niedorp 06-51785330 

H.G. Freie Hopstraat 16 2611 TC Delft 015-2126125 / 0033325842566

G.H.W. Geesink Theo van Loonstraat 8A  7552GN  Hengelo Gld 074-2437494 

J.G. Giezen Gildstraat 4 3572 EN Utrecht 030-2730910 

R. van Grondelle Oude Kerkstraat 77 3018 Antwerpen (B) 0032-473982078 

A. Hackenberg Van der Goesstraat 27 3521 TJ Utrecht 030-2947050 

G. Ham Berkenlaan 17 3828 BN Hoogland 033-4620616 

J. Hassebroek Vordensebinnenweg 55 7231 BB Warnsveld 0575464326/0654320715 

F. Hellinga Piet Heinlaan 7 1427 AB Amstelhoek 06 26744806 

S. Heringa Jr. Anninksweg 111 7552 DX Hengelo Ov 074-29113980 

G.P.A. Hesen Worp 23 7419 AB Deventer 0570-619441 

W.J. Hessels Van Arkelstraat 46 4147 EN Asperen 0345-630053 

J. Hocks Klinkenberg 14 2171AN Sassenheim 071-3010699 

E. Hoegen Stroeërweg 59 3776 MH Stroe (gld) 06-12723334 

D.J. Hoekstra Oosterwoldseweg 52 8421 FM Oldeberkoop 0516-451734 

P. Huijsmans Chateau de 'l Aguesse 1 B-4890 Clermont (B) 0032-87445966 

PAN LEDENLIJST 2011
Geacht clublid
Onderstaand treft u ons ledenbestand per 1 juli 2011 aan.
Om ruimte te besparen is er niet een aparte kolom van het land van herkomst aangelegd, maar staat dit bij de plaatsnaam aangegeven als
(B), (D), (F) en (GB). De vermelding NL is niet opgenomen, maar spreekt vanzelf/
Mailadressen zijn niet opgenomen omwille van de privacy.
We hadden graag ook de auto's vermeld, maar helaas is dat bestand niet volledig. Als u uw voertuig(en) meldt bij het secretariaat kunnen
we daar in een volgende versie rekening mee houden.
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A.J. Jans Gen. van Heutszlaan 71 7316 CG Apeldoorn  

ir. H.E. Jansen Karel de Grotelaan 50 7415 DB Deventer 0570-622043 

J. Janssen Mgr. Brulsstraat 1 6336 AW Hulsberg 045-4055483 

E. de Jonge Purmerweg 35 B 1441 RA Purmerend 06-22491793 

F.E. Kampinga Hoogte Kadijk 221 1018 BT Amsterdam 06-25437743 

W. Keyser Iepenlaan 52 1766 JM Wieringerwaard 0224-223651 

J.H. Kemeling Patrijzenstraat 19 8309 AL Tollebeek 0527-651293 

Kieftenbeld Strengweg 13 1969 KP Heemskerk 06-42263326 

F.J.A. Klein Breteler Langestraat 139 7491 AD Delden 074-3762593 

D. van Kleinwee Oud Aa 2d 3621 LB Breukelen 0346 265161 

M. Kloosterman Waalsdorperweg 69 2597 HR Den Haag 06-20602706 

ing. A.J.P Koevoets Tilburgseweg 62 4817 BE Breda 076-5879082 

G. Kok Lindelaan 163 2282 ER Rijswijk Zh 070-3960564 

B. Kortmann Dorpsstraat 33 2381 EK Zoeterwoude 071-5804924 / 0618772934 

N. van Kraaij Benedenveensloot 32 9651 CK Meeden 0598-623379 

H.B. Kraak Groot-Hertoginnelaan 28 A 1405 ED Bussum 035-6982000 

J. Kramer Esbeekseweg 8a 5085 EB  Esbeek 013-5169561 

R.F. Kreil Alferbos 65 2715 TC Zoetermeer 06-24238420 

M. Kruidenier de Savornin Lohmanplantsoen 73 2253 VN Voorschoten 071 5316195 

J. de Kruyf Achterveldseweg 4 3772 NB Barneveld 0342-492395 

P.P.C. Kuipers Julianalaan 5 4002 AJ Tiel  

D.A.G.O. Langen Houtlaan 121 6525 ZC Nijmegen  

J. Lanting Brugstraat 155 7891 AV Klazienaveen 0591-312220 

P.G. van Leeuwen Hettenheuvellaan 15 5628 DP Eindhoven 040-2415330 

M. Leutscher Entrepotdok 43B 1018 AD Amsterdam 020-6258010 

H. van Leyden Zuidzijdseweg 160 3415 PT Polsbroek 0182-307900 

P.T.C. Lindgreen Waalhoflaan 16 2271 TR Voorburg 06-55506680 

D. Linssen Klein Heiken 77 2950 Kapellen (B) 0164-603087 

W. Lochmans Anthurium 59 2678 PN De Lier 0174-512069 

E.H.H. van Loon La charmeraie, 7 Rue du Marais F02450 Dorengt (F) 31654278728 

H. Luiten Vretberg 22 7546 PE Enschede 06-28078508 

J. Luiten Beltstraat 58 7512AA Enschede  

E. de Maar van Bylandtstraat 147 2562 GB Den Haag - 

I.C.M. Maas Van 't Hoflaan 4 2105 RL Heemstede 06-15633356 

ir. J.W.L. Margry Engelsbergenstraat 26 5616 JC Eindhoven 040-2552645 

A.B. van der Meer Moerendael 7 1241 HT Kortenhoef 035 6565402/0616118040 

D. Meeus-Stassens Pieter Brueghelstr 11 B-3620 Lanaken (B) 3289713838 

G.B.W. Meeuwsen Eenlinkstraat 39 7101 JJ Winterswijk 0571-261313 

R. van der Meulen Lollius Ademalaan 25 8453 WJ Oranjewoud 06-22876142 / 0513-842306 

J.H.J. Meursing Bunder 41 3763 WC Soest 035-6970150 

K. Meyer Hans Memlinglaan 18 3723 WJ Bilthoven 030-2291370 

E.W. Middelkoop Gorzenveld 25 7827 EB Emmen 0591-677725 

R.C.A. Muller 103 Victoria Avenue SS26EL Southend on Sea (GB)  

F.E. van Nieuwkerk Bovenpad 36 9621 TE Slochteren 0598-422557 

M.J. de Nooij Minstraat 30 3582 CD Utrecht 06-29135407 

J. van Noorden Noorderstraat 20 A 6953 CE Dieren 0313-422500 

F.J. van Oosten Molenpad 4 8097 PH Oosterwolde Gld 0525-621264 

O.H. Oostindjer Fiveldijk 13 9923 TA Garsthuizen 0595 464489 

H.W. Ottevangers Tinbergenplantsoen 2 3356 BZ Papendrecht 078-6157052 

J. Overweg Marijkestraat 7 6991 XJ Rheden  

A.E.L.M.J. Palmen Limburg Stirumplantsoen 7 3317 GP Dordrecht  

H.J.R. Peeters Mercuriuslaan 43 7314 KT Apeldoorn 055-3550303 

P.A.F. Peters Heuvel 9 5463 XB Veghel 0413-362553 

J.D.J. Platteel Sluisstraat 1a 1398 AS Muiden 06-1139397398 

F. Post St. Annabrinkstraat 32 7491 XG Delden 074-3767110 

A.M. Riesmeijer Grundellaan 17 7552 EC Hengelo Gld 074-2503616 

W. Rijkers Paukenstraat 76 5402 HL Uden 0413-265713 

R. van der Rol Spitsaak 79 1991 NR Velserbroek 06-14803246 

A.M. Ros Rijn en Schiekade 3 2311 AJ Leiden 071-5124578 

S.C.H. Rosendahl Vliehorst 8 8223 CX Lelystad 0320-234275 

A.J. Rosman Lekdijk 1 2967 GA Langerak Zh  

C.G.A Scheepers Noorddijk 7 5705 CX Helmond 0492-590141 

M.G.A. Schellekens Lijnbaansgracht 382 II 1017 XC Amsterdam 020-6269285 

W. van Schouten Vrijburglaan 9 2051 LA Overveen 023-5251088 

S. Seijsener Oud Cromstreijensedijk WZ 36 3286 BT Klaaswaal 0186-690283 
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A. Sinnema Dorpsstraat 107 2631 BW Nootdorp 015-3619260 

F.J. Sollie Nieuw Brugsterweg 1037 9832 TH Den Horn 050-5515943 

P.J. Spaander Raamsingel 6 2012 DS Haarlem 235310170 

C.H.M.B. Steffens Ockenburghpark 42 5709 ML Helmond 0492-518494 

M. Strijbis Titus Brandmastraat 29 3762 JJ Soest 06-25084429 

O. Sweers De Clercqstraat 90 1052 NL Amsterdam 020-6851689 

R. Tesselaar Weeshuisland 38 1541 MD Koog Aan De Zaan 075-6164440 

J.J.F. Teulings Pol 22 2063 JM Spaarndam 023-5373326 

C.F. van Thor Oostervenne 421 1444 XP Purmerend 06-26340897 

B. Thunnissen ir Munterlaan 39 6869 TC Heveadorp 026-3332890 

A. Valkieser Residenze Collina, Vial al Lago 10 6918 Figino 41799161375 

G. Vanhemelryck P.Geeraertslaan 11 B3012 Wilsele-Leuven (B) 3216446934 

D.F. Vanroy Pannestraat 22 3540 Herk-de-Stad (B) 0032 13552629 

J.J. Vennink Emsbroekweg 4 7217 SK Harfsen 0573-431651 

B. Verbrugge Geesterbrugweg 2 2281 CK Rijswijk Zh 06-53284312/070-3900217 

E.H.A.R Verhaest Churchillaan 218 1078 EW Amsterdam 020-6625259 

H.R. Verhulst Pieterskerkstraat 2 2311 SV Leiden 071-5140106 

J. Verlinde Drakenstraat 29 1435 KA Rijsenhout 0297-322179 

J.M. Visser Warder 112 1473 PG Warder 0299-401537 

P.J. Voetelink Veldspaat 12 1703 EK Heerhugowaard 072-5713596 

J.R. Vos De Kraan 96 5056 PA Berkel-enschot 013 5400610 

C. de Vrij Cederlaan 5 7213 VZ Gorssel 0575-491327  

K. de Waard Wagner de Snikke 15 9411 ET Beilen 0593-540494 

P. van Wieringen Sprengenbergweg 40 3825 GB Amersfoort 648180881 

S.P. Wouda Vincent van Goghlaan 1 1399 XA Muiderberg 0294-261016 

O. Wouters Wespelaarsesteenweg 101 3150 Haacht (B) 3216600130 

R.J. Zeldenrust Wiekslagen 23 7609 TA Almelo 0546-531956 

H. Zweers Het Walbekerveld 9 6986 AW Angerlo 0313-474751 

F. Zwonarz Villerslei 154 B-2900 Schoten (B)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(advertentie) 

Van de ledenadministratie 
Leden met internettoegang kunnen op de website de meest actuele ledenlijst raadplegen.
Daarvoor is een inlognaam en een wachtwoord nodig.
Dit kunt u aanvragen via een mailtje, te sturen naar het mailadres info@panhardclub.nl
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Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs 
  

Mobiliteitshuis 

Kosterijland 15 

3981 AJ Bunnik 

T        030-659 53 70 
F        030-657 07 50                         
E        secretariaat@fehac.nl 
I         www.fehac.nl 

 

 

 

 

 

Persbericht over FIVA / FEHAC enquête Trade & Skills 
 
 
FEHAC houdt enquêtes om beter inzicht te krijgen in het aanwezige vakmanschap 
binnen de branche van klassieke voertuigen 
De FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfiets Clubs) is de landelijke 
belangenbehartiger van de eigenaren en houders van klassieke voertuigen. Naast deze 
belangenbehartiging stelt de FEHAC zich ook tot doel om het vakmanschap binnen de 
automotive branche voor met name klassieke voertuigen te behouden. Het gaat er 
bijvoorbeeld om aankomende vaklieden inzicht te verschaffen in oude ambachten, zoals 
smeden of toepassen van nieuwe technieken als laser-snijden bij het vervaardigen van niet 
meer verkrijgbare onderdelen. De huidige monteurs worden immers veelal niet meer 
opgeleid met zaken als het afstellen van contactpuntjes of carburateurs. Of het stellen van 
de kleppen, het afstellen van de ontsteking, het doorsmeren van bewegende delen of een 
complete motor- of versnellingsbak revisie. Om daar een goed beeld van te krijgen heeft de 
FEHAC al enquêtes gehouden onder de onafhankelijke autobedrijven, die zijn aangesloten 
bij de BOVAG en de restauratie- en bekledingsbedrijven, die zijn aangesloten bij de FOCWA. 
Daardoor heeft de FEHAC een goed beeld gekregen wat de bedrijven, die actief zijn in de 
sector van klassieke voertuigen, aan wensen hebben ten aanzien van bijvoorbeeld 
opleidingen voor monteurs, die in staat zijn om aan klassieke voertuigen te werken. 
 
Enquête onder eigenaren van klassieke voertuigen 
In samenwerking met de FIVA, de internationale organisatie voor de belangenbehartiging 
van klassieke voertuigen, heeft de FEHAC nu ook een enquête samengesteld, die inzicht 
kan geven wat voor problemen de eigenaren zelf tegenkomen bij de reparatie en/of 
restauratie van hun klassieke voertuig. Het betreft vragen over reparaties en/of restauratie, 
ondersteuning tijdens de restauratie, vragen in het geval de reparatie en/of restauratie zelf is 
uitgevoerd en vragen over het onderhoud van het klassieke voertuig. Aan de hand van de 
uitslag van de enquête kan de FEHAC actie ondernemen binnen de branche van bedrijven, 
die actief zijn met klassieke voertuigen.  
 
Voor wie is deze enquête bestemd? 
Onder klassieke voertuigen worden voertuigen van 25 jaar en ouder verstaan. Dit kunnen 
zijn: personenauto’s, bestel- of vrachtauto’s, bromfietsen, scooters, motoren, en tractoren. 
Eigenaren van deze voertuigen worden van harte uitgenodigd om de enquête in te vullen.  
 
Enquête invullen 
De enquête is te vinden op de website: www.fehac.eu. Bent u eigenaar van een klassiek 
voertuig, dan kunt u via deze website de enquête invullen tot uiterlijk 1 oktober a.s. Iedereen, 
die de enquête heeft ingevuld, krijgt de uitslag toegestuurd. 
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R.I.P. RIP MULHOUSE 2011
Dit jaar zou het Rassemblement Internationale Panhard (RIP) worden georganiseerd door de Dynamique-club rond de stad Mulhouse. Eind
vorig jaar ontstond daar echter een opstootje naar aanleiding van het plaatsen van een iemands trouwfoto-met-Panhard in ‘hun Koerier’. En
zoals dat gaat met Franse clubs, het conflict ontspoorde, men was niet meer on-speaking-terms, egoos waren gekrenkt, posities waren ingenomen,
coalities gesmeed en het werd al-met-al een heuse portefeuille-kwestie. En zo liep in een keer het halve bestuur weg en zat de Dynamique-club
zonder webmaster, zonder onderdelen-
commissaris en zonder organisatiecomité… 
Inmiddels heeft de Dynamique-club zich herpakt: 
de website ziet er zelfs beter uit dan ooit. 

Gelukkig had Peter Breed het plan opgevat
om met een paar mensen toch dan maar een
ritje naar Mulhouse te houden tenslotte
moeten we rijden met die Panhards! De
belangstelling hield echter niet over en dat
had ook zijn weerslag op de voorbereidende
sleutel-zaterdag bij Peter in Heemskerk. Er
waren daar veel mensen die uiteindelijk niet
meegingen naar Mulhouse en diegenen die
wél gingen waren er uiteindelijk met een
andere auto present. Dat zou hen nog komen
te bezuren…

waren gekomen. Dapper omdat het regende
in Nederland en dapper omdat die elegante
auto elke keer weer een nuffige uitvlucht
verzint om de afstand niet helemaal zelf te
hoeven rijden. De Dyna X reed nu op an-
derhalve cilinder –Peter constateerde nau-
welijks compressie rechts en na het stellen
van de kleppen was dat verholpen. Er ont-
stond echter een olie-lekkage bij het klep-
pendeksel die dit weekend steeds grotere
proporties zou aannemen.
Op zaterdag vertrokken we naar Mulhouse –
een overnachtigsadres was besproken in
Mehrbächel, een gehucht in de bergen bij
Thann. Frans en Alie toverden zelfgemaakte
rally-schildjes uit het achteronder van de X
zodat het een ‘echte’ rit werd. In de stralen-
de zon troffen we op deze prachtplek Chris-
toph aan met zijn CD en Ullrich en Bärbel

 
RIT
Pinksteren viel dit jaar ‘laat’, begin juni maar
liefst en de verleiding is dan ook groot om
er een paar dagen aan vast te plakken om er
een weekje Frankrijk van te maken. Met
Mieke was ik –met de kampeerspullen in de
Break gestouwd– donderdag weggereden.
We hadden de eerste overnachting afgespro-
ken in Heer, in de Belgische Ardennen op
een steenworp afstand van de Franse grens.
Een landgoed met kasteeltje aan de Maas dat
is verbouwd tot hotel-restaurant. Na vertrek
vanuit een zeer regenachtig Nederland ver-
zamelden hier zich in de loop van vrijdag
Frank en Ilona met hun zwarte PL 17, Peter,
Jolanda en Kay met de –premiére!– fantas-
tisch gespoten 24 BT en Frans en Alie Post
die dapper als altijd met de Dyna X cabriolet
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die met de 24 CT gekomen waren. Zo stond
daar op een zonnig parkeerterreintje een
schitterend overzicht Panhards te glimmen.
De reis hier naar toe was overigens niet ge-
heel probleemloos verlopen. De 24 van Peter
had moeite met remmen: bij het loshalen
van trommel en cupjes van het linkervoor-
wiel bleek een restje rubber van een voor--

weerszijden dichtgezet ‘voor-als-eventueel-
het-schotje-in-inlaatspruitstuk-doorgeroest--
zou-zijn’. Ook dat hielp niet. In Mehrbächel
uiteindelijk een andere spelingsvrije verdeler
gemonteerd (die heb ik altijd bij me!) en de
problemen waren verholpen. Wat bleef is het
geluid van het hoofdlager dat aan zijn einde
leek.
 
Zondag zouden we naar Mulhouse gaan,
naar het Automuseum rond de collectie
Schlumpf, maar we waren allemaal zó blij
met het stralende weer dat we Bärbels sug-
gestie volgden een rondrit te maken in de
bergen. En zo reden we de hele dag door een
schitterend stuk Frankrijk (tot 1000 meter
hoogte!) en werden we allemaal een beetje
bruin-verbrand.

 
VAKANTIE
Maandag ben ik met Mieke nog naar Mul-
house gereden. Het Museum is sinds mijn
vorige bezoek (meer dan 15 jaar terug!)
aanzienlijk uitgebreid en verbouwd. De
tentoonstelling van de Bugatti’s is a-dem--
be-ne-mend geworden. Het leeuwendeel
van de auto’s heeft de gebruikelijke chrono-
logische en thematische ordening. En een
aanzienlijk deel van de collectie bestaat nog
immer uit Panhards. Vanaf de allereerste
(1891) tot aan een 24 BT. Fraai voor ons is
dat Dynavia, Dyna X en de Grégoire nu
naast elkaar staan.
Het weekje dat we er achteraan knoopten
was een verrassend kleine en fijne vakantie-

week: kamperen en over binnenwegen rijden
met een Panhard Break met als enige aan-
dachtspunt oliepeil controleren. Verbazing-
wekkend hoe weinig die auto overigens in
het straatbeeld opvalt tegenwoordig: een
Berline is veel meer een ‘ancienne’ dan de
Break met zijn italiaanse lijnen.
Peter en Frans waren maandag weer terug-
gereden naar Nederland. Bij Frans werd de
olielekkage een steeds omvangrijker pro-
bleem, maar uiteindelijk gewoon thuisgeko-
men. Peter had last van een cylinder die het
voor gezien hield, maar ook zij konden ge-
woon die avond in hun eigen bed in Heems-
kerk stappen. Frank en Ilona zijn vertrokken
voor een ritje naar de Drôme. De PL 17 is

een paar weken later door de ANWB terug-
bezorgd bij Garage Breed, maar de vakantie
van Frank en Ilona was top.
 
MORAAL
Vergeleken bij de recente ritten naar Monté-
limar (2009) en Helsinki (2010) hebben we
nogal wat pech gehad. De voorbereiding kon
dit jaar best wel een beetje beter, en de
sleuteldag is daar nog steeds een uitstekend
en gezellig middel voor. Aan de andere kant
moeten alle equipes een EHBO kitje aan
boord hebben (zie hieronder). En verder
moet je gewoon minder pech hebben!
Volgend jaar is het R.I.P. in Duitsland, net
over de grens. Laten we de verzamelde Pan-
hardisten maar eens laten zien wat we hier
in Nederland hebben en kunnen: Allez-y!
 
peter drijver
 
foto's: Peter Drijver
            Mieke Bosse
 

vorig cupje de remolietoevoer te blokke-
ren… De PL van Frank en Ilona vertoonde
ook kuren: ploffen en knallen suggereerden
ontstekingsproblemen. Onderweg vervan-
gen van condensator en rotor hielpen niets.
Met een verknipt Cola-blikje (wisten jullie
dat Frans in die X altijd een vlijmscherpe
blik-schaar bij zich had?) werd de hotspot ter
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Bij pech 's nachts
bent u in gevaar!!
Mijn vader had zo'n ding. In Frankrijk ge-
kocht, op onze eerste vakantiereis met de
Alpenkreuzer achter de Opel Rekord. We
zitten dan in 1961. De Franse franc is het
jaar daarvoor gerevalueerd van 100 oud naar
1 nieuw, en alle prijzen staan nog dubbel
genoteerd. Maar stiekem worden er al, net
als in nevenstaande advertentie, hier en daar
vijfjes in zesjes veranderd.
Enfin, dat hebben wij bij de overgang naar
de euro ook goed kunnen zien. En al eerder
ook, trouwens, toen we zo nodig de gulden
ten opzichte van de mark moesten verande-
ren.
We hebben de lamp nooit gebruikt.  Vele
jaren later vond ik hem op zolder terug, met
uitgelopen batterijen en een verteerd interi-
eur.
Mijn vader had inmiddels een PL17 versle-
ten (alhoewel, versleten??; weet iemand wat
er van de HU-94-46 geworden is?). En bij
een Panhard heb je zo'n lamp natuurlijk
nooit  nodig gehad. Valse reclame, dus!!
 
 
OttHW

Bij pech overdag zijn deze dames heel
vriendelijk, maar verwacht niet teveel
hulp van ze

bougiesleutel en twee nieuwe bougies
een benzinepomp
pakkingen uitlaat/inlaat
een verdeler of reserve kap/puntjes/rotor
een bougiekabel
een set lampjes
een koppelingskabel
een ruitewisser
een spanring rond 80 of 90 voor koppeling van
de uitlaat en demper
een gevarendriehoek
olie, versnellingsbakoplie, remvloeistof
jerrycan benzine
ijzerdraad; isolatietape 
 
Peter Drijver
(Pradelle, 6 augustus 2011. met een Xantia.)

Trousse "Premiers Secours"
Eind juni wilde ik met zoon en neef naar Grand Prix de l’Age d’Or in Dijon. Bij Antwerpen
liep de motor van de Break al vast. Zo zie je maar: 2011 is een pechjaar voor Panhards.

Tegen een vastloper doe je niet veel, maar voor andere mankementen is een eerste hulp kit
wel een uiterst handig ding, dat iedere Panhardist tijdens het afleggen van een beetje afstand
bij zich zou moeten hebben
In Le Guide Panhard hebben Bernard en Yann een leuk lijstje gemaakt met wat je onderweg
mee kan nemen. Laat die cylinder en piston maar thuis, maar kleine dingen zijn wel handig.
Bijvoorbeeld:
steek en ringsleutels 7-17
combinatietang
zaklantaarn
dynamoriem
een doosje boutjes en moeren in allerlei maten
de extra verhoogde moeren voor in- en uitlaatbuizen
zakmes 
voelermaat
benzineslang rond 6 mm
extra contactsleutel
zeep poetsdoek water
een vuilniszak om op te kunnen liggen als je de onderkant wilt bewonderen
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UN Decade of Action for Road Safety 2011-2020 
 

Op 11 mei 2011 vond wereldwijd de aftrap plaats van het door de Verenigde Naties georganiseerde project Decade van 

Maatregelen voor de Verkeersveiligheid, een project met als doel: het stabiliseren en vervolgens verminderen van het aantal 

verkeersdoden in de wereld. Deze start ging in het ene land geruislozer dan in het andere 

 
 

De tien voornaamste redenen voor dit wereldproject zijn de volgende: 

• Elk jaar worden wereldwijd bijna 1,3 miljoen mensen gedood in het verkeer; dat zijn er 3500 per dag! 

• Zo’n 50 miljoen mensen raken gewond, en velen daarvan blijven levenslang invalide  

• 90 % van de verkeersdoden vallen in de ontwikkelingslanden; dit zijn de landen met een laag of middelmatig inkomen per 

hoofd van de bevolking, ofwel de niet-rijke landen. En daar zijn er heel veel van. Nederland is een villawijkje! 

• Zonder maatregelen stijgt het aantal verkeersdoden naar 1,9 miljoen in 2020. En het verkeer van doodsoorzaak 9 naar 5. 

• Verkeersongelukken zijn doodsoorzaak nummer 1 voor jonge mensen, overal ter wereld 

• In 2015 zullen verkeersverwondingen de voornaamste “ziekte” zijn onder kinderen boven de 5 jaar in de 

ontwikkelingslanden 

• Verkeersongevallen kosten de ontwikkelingslanden minstens 100 miljard dollar per jaar 

• Verkeersongevallen drukken overal zeer zwaar op ziekenhuizen en de gezondheidszorg in het algemeen 

• Ongelukken zijn vermijdbaar 

• Een wereldwijd actieplan bevat praktische maatregelen die, indien geïmplementeerd, miljoenen levens kunnen redden 

 

De cijfers in bovenstaande punten zijn ontleend aan diverse WHO-rapporten, met als peildatum 2007. 

 

Meer dan honderd regeringen en een veelvoud aan 

organisaties nemen deel aan het project.  

Namens de FIA (Federation Internationale de 

l’Automobile) gaf Michael Schumacher, samen met 

Europees Parlementsvoorzitter Jerzy Buzek, het 

startsein voor een campagne die overal ter wereld 

moet leiden tot de bouw van veiliger wegen en 

maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten. 

 

In het kader van het bovenstaande willen we de minst 

verkeersonveilige landen in de wereld en binnen de 

EU aan een nader onderzoek onderwerpen. De 

gegevens hiervoor zijn ontleend aan statistieken van 

de WHO (jaar 2007) en de EU (2009). Illustraties zijn 

voornamelijk van l’Internaute Automobile .  

 

Bij het bekijken en vergelijken van de cijfers moet wel enige terughoudendheid in acht genomen worden. Voor sommige landen 

(met weinig inwoners) leidt één verkeersdode extra soms al tot een verdubbeling van het aantal verkeersdoden per 100.000 

inwoners! En verder is de definitie van een verkeersdode (overlijden binnen 30 dagen ten gevolge van verkeersongeval) weliswaar 

algemeen aanvaard, maar lang niet overal in de statistieken toegepast. Weliswaar wordt hiervoor in de WHO-tabellen gecorrigeerd, 

maar het blijft toch een voor discussie vatbaar cijfer. 
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  1. Marshalleilanden 
 

2. San Marino 

 

De Cook-Eilanden zijn op grond van deze cijfers de één-na-meest onveilige plek op aarde. 

Bezint eer ge boekt!! Vooral mannen! Want 80 % van de 5 slachtoffers was man.         3. Malta 

# land inwoners auto’s verkeersdoden doden/100.000 

inwoners 

1 Marshall Eilanden* 59.286 2.487 1 1,7 

2 San Marino 30.926 51.590 1 3,2 

3 Malta 406.582 346.118 14 3,4 

4 Uruguay 3.339.700 952.000 145 4,3 

5 Nederland 16.418.824 8.862.935 791 4,8 

6 Singapore 4.436.281 851.336 214 4,8 

7 Palestina(Westbank+Gaza) 4.018.000 78.609 896(schatting) 4,9 

8 Zwitserland 7.483.973 5.356.000 370 4,9 

9 Japan 127.966.709 91.378.636 6.639 5 

10 Noorwegen 4.698.097 2.599.712 233 5 

11 Zweden 9.118.955 5.500.000 471 5,2 

12 Groot-Brittannië 60.768.946 34.327.520 3.298 5,4 

13 Israël 6.927.677 2.283.634 398 5,7 

14 Duitsland 82.599.471 55.511.374 4.949 6 

15 St, Vincent & Grenada 120.402 24.334 8 6,6 

16 Macedonië 2.038.464 259.421 140 6,9 

17 Fidji Eilanden 838.698 78.833 59 7 

18 Tonga 100.336 2.226 7 7 

19 Finland 5.276.892 4.656.370 380 7,2 

20 Kiribati 95.067 16.000 7 7,4 

21 Frankrijk 61.647.375 39.926.000 4.620 7,5 

22 Australië 20.743.179 14.774.921 1.616 7,8 

23 Oostenrijk 8.360.746 5.796.973 691 8,3 

24 Ierland 4.600.902 2.444.159 365 8,5 

25 Cuba 11.267.883 658.003 964 8,6 

 en als één na laatste land     

* Cook Eilanden 13.325 10.692 5 45 
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De plaats van San Marino wekt misschien enige verwondering. Met bijna 2 maal zoveel auto’s als inwoners verwacht je toch meer 

ongelukken. Het rijden in twee auto’s tegelijk is moeilijk. En dan ook nog al die toeristen erbij. 

Bij het bekijken van de cijfers voor Nederland komt de gedachte op dat het Nederlands verkeersbeleid misschien toch niet zo 

beroerd is als we meestal geneigd zijn te denken. 

Duitsland doet het, gezien de hoge autodichtheid en de nog veel hogere snelheden op de autowegen, eigenlijk ook niet zo slecht. 

Zeker als we het vergelijken met ook zo autodichte landen als Frankrijk en Finland. 

Bij diverse landen is het toch wel erg hoge aantal dodelijke slachtoffers, vergeleken met het aantal auto’s, een opvallend iets. Dat 

geeft te denken over de veiligheid van vooral voetgangers en fietsers. Zie bijvoorbeeld Cuba en Palestina. 

 

Los van het UN-programma probeert de EU sinds 2001 al uit alle macht het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen. Gezien het 

vorige staatje niet tevergeefs, maar hoe staat het er nu precies voor als we de EU-lidmaten met elkaar vergelijken. Waar kan je nog 

naar toe rijden met je mooie Panhard, en waar moet je misschien toch maar voor een all-inclusive kiezen bij een vertrouwd adres. 

Weet dat het gemiddelde ligt op 69 doden per miljoen Europese burgers (cijfers 2009). Dat was in 2001 een stuk hoger: 113 

Malta komt er op dit moment dus nog steeds goed uit, maar helaas is het aantal doden sinds 2001 wel met 31 % toegenomen. En 

dan nog wel voornamelijk dankzij het onveilige verkeer in de stad. Toch wreekt zich hier het kleine inwonertal. Een paar 

verkeersdoden meer vertaalt zich direct in een veel hoger sterftecijfer per miljoen. 

Nederland zag het aantal met 35 % afnemen, maar blijft Europees gezien nog steeds tweede, 

samen met Zweden. Groot-Brittannië werd eerste. Duitsland en Malta derde 

 

Malta, Groot-Brittannië en Ierland bij de 7 veiligste landen: het zal toch niet te maken hebben 

met links verkeer? 

Frankrijk wordt duidelijk beter met de jaren, net als Spanje. Wat dat betreft lijken ze op 

goede wijn, waar ze dan ook heel veel van maken. 

Van de Luxemburgse slachtoffers valt “slechts” 17 % binnen de bebouwde kom. Daarmee 

hebben ze de veiligste steden binnen de EU. 

Bij Italië naderen we de landen die bovengemiddeld “scoren”. En de neerwaartse trend blijft 

ook wat achter bij de andere wijnlanden. Vooral Spanje en Portugal verminderen veel sneller.            

Centraal Europa is over het algemeen niet om te juichen, evenals de zuidhelft van de Benelux. 

Luxemburg heeft overigens ook weer last van een laag inwonertal. 

Positief bij België is dat de steden, met 27 % van de slachtoffers, relatief veilig zijn.  

Maar verder is het toch oppassen geblazen als we wat zuidelijker dan Breda gaan rijden. 

In Polen, Bulgarije en Griekenland wordt het pas echt opletten. Verkeersregels schijnen hier 

meer streefregels dan leefregels te zijn, en de trend is weliswaar naar beneden, maar erg steil 

gaat het niet. Dan doet Letland het vergelijkenderwijs beter, maar die zijn er ook nog lang 

niet, al is hun neerwaartse trend wel de steilste van de EU. 

# Land †/1 miljoen inw. Verandering sinds 2001 (%) 

  2001 2009  

1 Groot Brittannië 61 38 -35 

2 Nederland 62 39 -35 

 Zweden 66 39 -39 

3 Malta 41 51 +31 

 Duitsland 85 51 -40 

4 Finland 84 53 -36 

5 Ierland 107 54 -42 

6 Denemarken 81 55 -30 

7 Spanje 136 58 -53 

8 Slowakije 114 64 -43 

9 Frankrijk 138 67 -48 

10 Italië 125 68 -43 

11 Estland 146 75 -50 

12 Oostenrijk 119 76 -34 

13 Portugal 163 79 -50 

14 Hongarije 121 82 -34 

15 Slovenië 140 84 -38 

16 Tsjechië 130 87 -32 

17 Cyprus 140 89 -28 

18 België 145 90 -36 

19 Luxemburg 159 97 -33 

20 Litouwen 202 110 -48 

21 Letland 236 112 -54 

22 Bulgarije 128 118 -11 

23 Polen 145 120 -17 

24 Griekenland 172 130 -23 

 Roemenië 112 130 +14 

Bovenstaand de nummers 1,2 
en 3 van de veilige landen 
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De Roemeense chauffeurs maken er helemaal een potje van. En vooral de steden zijn bijzonder onveilig. Daarmee behoren ze tot de 

koplopers in Europa. 

 

Wie onderstaande landen bezoekt is dus gewaarschuwd, en moet zijn verzekering nog maar eens nakijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En bij de hieronderstaande landen kan je dus beter van tevoren de tekkel van Peter Breed reserveren, of nog beter de getoonde 

Peugeot 40000000000000000003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al met al is er in bijna 10 jaar dan toch een vermindering van zo’n 

36 % opgetreden binnen de EU. In de decade daarvoor was het 35 % 

Over 2010 zou het cijfer ten opzichte van 2001 zelfs moeten halveren,  

van 54.000 doden naar 27.000 doden. Maar die gegevens zijn er nog niet. 

Verwacht wordt overigens dat het bij 40 % blijft steken.  

Voor de decade 2011-2020 wordt een daling van 50 % beoogd. 

Daar moet een uitgebreid actieprogramma voor zorgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alles overziende kunnen we onze voor- en najaarsritten voorlopig toch maar het beste in eigen land blijven houden. 

 

Henk Ottevangers 

 

Bronnen:  WHO Global Status Report on Road Safety (2009) 

  WHO World Report on Road Traffic Injury Prevention (2004) 

  L’Internaute Magazine mei 2011 

  EU: Naar een Europese verkeersveiligheidsruimte (2010) 

  EU: Actieprogramma verkeersveiligheid (2010) 

  Diverse losvaste webpagina’s 
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