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Thei & België
 
Wel, beste vrienden, de ALV zit er weer op.
Het verslag kunnen jullie verderop in deze
Koerier vinden. Maar ik wil twee punten
eruit lichten: De benoeming van Thei Bruls
tot lid van verdienste en de nauwere samen-
werking met onze vrienden van de Amicale
Panhard Belgique.

Eigenlijk kent onze Club alleen leden, in de
statuten wordt het begrip erelid niet ge-
noemd. En we zijn er geen voorstander van
leden voor hun verdiensten te verheffen,
omdat het moeilijk is te beslissen wie wel en
wie niet.
Toch hebben we gemeend ten aanzien van
Thei Bruls iets bijzonders te moeten doen.
Thei is vanaf het begin -dus nu al 42 jaar!-
actief lid van onze club en heeft in die lange
tijd erg veel voor de Club gedaan. In 2008
nog heeft hij samen met Joseph en Rik ons
Lustrum in Rolduc georganiseerd.
Vorig jaar heeft hij ook nog, met een geleen-
de PL17, de reis naar Montélimar gemaakt.
Omdat Thei nu al een tijdje geen Panhard
meer heeft, heeft hij laten weten zijn lidmaat-
schap te willen opzeggen.
Dat laten wij ons niet gebeuren! Het bestuur
heeft daarom voorgesteld om –bij zeer hoge
uitzondering- Thei te benoemen tot “Lid
van verdienste voor het leven, vrijgesteld van
het betalen van contributie”
Dit bestuursvoorstel is bij acclamatie
aangenomen!

Een ander voorstel ging over de samenwer-
king met onze zuiderburen: We willen nau-
wer met hen gaan samenwerken. Dat gaan
we doen op drie terreinen.
In de eerste plaats gaan de redacties van onze
Panhard Koerier en hun Flat-Twin artikelen
uitwisselen, helpen met vertalingen en kij-
ken of we elkaar op het gebied van productie
van onze clubbladen kunnen helpen.
Ook zal het mogelijk worden zich te abon-
neren op de Flat-Twin (voor ons) en op de
Panhard Koerier (voor leden van de APB)
Kosten van zo’n abonnement zullen circa 20
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OPROEP
Wilt u voortaan snel op de
hoogte gesteld worden van de
laatste ontwikkelingen binnen
de club?
Stuur dan een mailtje met de
tekst "Ja, ik wil" naar
secretaris@panhardclub.nl

Colofon
Panhard Automobielclub
Nederland
 
VOORZITTER:
Frank van Nieuwkerk,
Bovenpad 36,
9621 TE Slochteren.
T. 0598-422557
president@panhardclub.nl
SECRETARIS:
Joep Hocks, Klinkenberg 14,
2171 AN Sassenheim.
T. 071-3010699
secretaris@panhardclub.nl 
PENNINGMEESTER:
Rob van der Rol,
penningmeester@panhardclub.
nl
CLUBMAGAZIJN:
Wim Boers, St.Janstraat  53,
5507 NB Veldhoven.
T. 040 – 2052676
OPENINGSTIJDEN: bellen
ma t/m vr 19.00 – 22.00 u.
za en zo van 10.00 – 22.00 u 
TECHN. ONDERSTEUNING:
Wim Boers, T 040 – 2052676
Kees de Waard-Wagner,
T 0593 – 540494.
kdww@hetnet.nl
Bellen tot 22.00 u.
REDACTIELEDEN:
Frank van Nieuwkerk,
Jaap Margry,
Mike Schellekens,
Boyo Teulings,
Wim Boemendaal,
Henk Ottevangers.
HOOFDREDACTIE:
Frans van Thor(Bestuurslid)
Oostervenne 421, 1444 XP
Purmerend, T 06.26340897
hoofdredacteur@panhardclub.nl
ADVERTENTIE’S
Via de hoodredactie.
CONTRIBUTIE:
€ 48,50 p.jaar + € 15,00 inschrijf
geld.
Bank: ING 48.77.908
 
PANHARD KOERIER:
Uitgave van
Panhard Automob.Club.NL
Lid van: Fédération des Clubs
Panhard & Lavassor en de
FEHAC.
www.panhardclub.nl
 
DRUK: SMIC Giesbeek.

Euro zijn. (aanmelden bij de secretaris).
In de tweede plaats zullen we elkaars evene-
menten bekend maken en promoten en
proberen onze agenda’s de coördineren.
Tenslotte: op het gebied van de onderdelen-
voorziening is op de ALV unaniem besloten
ons magazijn ook open te stellen voor leden
van de Amicale Panhard Belgique.
 
Persoonlijk ben ik heel blij met deze twee
aangenomen voorstellen. Ik wil, vanuit dit
hoekje in de Koerier, Thei van harte feli-
citeren en een toast uitbrengen op de sa-
menwerking met de Belgische vrienden!

 
 
 
 

 
 

Van de Voorzitter
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Voitures de nôtre enfance
 

Deze zomer bracht ik door in Normandië,
en wel in Bertreville-St Ouen, zo’n 20 km
landinwaarts bij Dieppe. We bleken een 2
persoons appartementje in een boerderij te
hebben, die weer in een kasteeltuin stond.
Aangezien de fiets van mijn vrouw mee-
moest, en, bij gebrek aan een trekhaak, dus
in het interieur moest, werd de vakantieauto
een Citroën Berlingo. De Dyna stond toen
met een uitgebouwde motor thuis – te
wachten op een schoonmaakbeurt van de
krukas. Eenmaal open en bloot op de tuin-
tafel bleek dat niet zo nodig geweest te zijn,
maar met nieuwe pakkingen en trouwringen
en zo rijdt het wat leuker rond. Rob van de
Rol hoopte mijn technische koudwatervrees
met deze operatie te elimineren, maar het
resultaat was eerder volslagen paniek en een
blijvende vlaag van dysmotorèksie.
 
Prachtig altijd, Normandië. Op 620 km van
Haarlem ook makkelijk bereikbaar in één
dag, en dat stuk met zijn grote kiezelstranden
(zeg maar gerust keien-stranden) is niet zo
erg toeristisch en eind juni, begin juli, nog
gewoon erg leeg.
Met z’n tweetjes op een terras aan het strand,
met maar één andere klant, even een moules-
frites wegwerken met een heerlijke droge
witte wijn, achter glas, met uitzicht over zee –
och, ’t kon slechter. ’t Is ook wat minder dan
de Côte Fleurie (bij Honfleur) of de Calva-
dos, maar wel een stuk dichterbij en veel
goedkoper.
 
Mijn Marry neemt altijd een leeskoffer mee.
Ik niet. Ik koop wat Franse autotijdschriften.
Maar in de Gazolines van die tijd stond niets
Panhaardigs.
Waar ik wél erg blij mee was, was het boek
Voitures de nôtre enfance – Auto’s uit onze
jeugd. Daarin werden (alleen Franse) auto’s
uitgelicht uit de periode 1945 tot 1975.
Overbekende auto’s – ’t enige voordeel is dat
dat ze nu allemaal bij (en door) elkaar staan,
met een vlot geschreven verhaaltje erbij.
 
Het boek heet: Voitures de notre enfance,
1945-1975, is geschreven door Francis
Dréer, uitgegeven bij Terres Éditions, 2008,
Dépot légal: mai 2008,
ISBN 978-2-35530-039-4.
190 blz, oude en huidige foto’s.

De auto valt op door zijn prestaties, z’n
electriciteitssysteem op 12 V, een 4-bak (ipv
3, het meest gangbaar in die tijd), de rem-
trommels die deel uitmaken van het wiel
( het sterwiel op het oude 4-tje was het enige
dat Louis Renault van het prototype over-
nam, en misschien de overstap naar 4 deuren
- BT). En men roemt de toepassing van de
torsiestaven.
 
Daarentegen vindt men het uiterlijk maar
zo-zo. De overdaad aan lijntjes, uitstulpin-
gen en versieringen doet de Franse onderda-
nen aan de Rococo denken (een kunststro-
ming waar, ná de nogal strenge Franse Barok,
een overdaad aan versiering en sierranden
erg op indrukmaken is gericht) en dat levert
de Dyna X zijn bijnaam Louis XV-meubel
op.
 

 
Op blz 61 begint het naoorlogse verhaal over
de Dyna X, onder de titel Le cas Panhard (de
zaak Panhard). Het verhaal erbij is overbe-
kend en ik glij er in vogelvlucht langs: de
oudste automobielfabriek van Frankrijk;
direct na W.O. I de luxe stillere motoren
door de toepassing van bussen i.p.v. kleppen
(de schuivenmotoren) in de toch wel luxu-
euze automobielen.
Na W.O. II gaat het roer om. Op basis van
een prototype van AFG (Aluminium
Français Grégoire) ontwikkelt Panhard een
eigen autootje. Het prototype van Jean Al-
bert wordt doorontwikkeld (in 1943 leidt
dat tot de VP2) en verder, in 1946 en zonder
Grégoire, tot dat wat de Dyna X zal worden.

Agenda
 
**21 maart 2010:34e Oldtimerbeurs
Arras, Noord-West Frankrijk
 Zondag 21 maart van 09:00 tot 18:00 uur.
 Zie ook: http://www.ravera-6a.fr 
**26 maart 2010:Praatavond
Aanvang 20:00 in restaurant
la Montagne te Rhenen.
Thema: Scouperen van een Panhard
**18 april 2010: Voorjaarsrit.
 Start: 10.00 – 11.00 uur, Oostvoorne
Organisator: Ruud de Pater
Zie elders in dit blad
**24 en 25 april 2010: ACI treffen
Op het circuit van Zolder
Zie elders in dit blad
**1 en 2 mei 2010: Citromobiel Utrecht
Niet te missen beurs voor
Panhard en Citroën liefhebbers.
 Vindt plaats in de Veemarkt hallen.
Thema: MILIEU
**22, 23 en 24 mei 2010: Retromoteur
Ciney (België)
Grote oldtimerbeurs met onderdelenmarkt.
 meer info: http://www.cineyexpo.be
**12 juni 2010:Technische dag
Bij Peter Breed in Heemskerk
**9 t/m 11 juli 2010: Le Mans Classique
Prachtig evenement met zeer veel historische
voertuigen.
 Veel Franse racewagens met Panhard tech-
niek.
**15 - 18 juli 2010: 21ste Rassemblement
International Panhard in Finland
15 juli: Helsinki
16 juli Rit naar Lappeenranta via Porvoo
17-18 juli Meren District / Lappeenranta
**21 augustus:18e oldtimerdag Ruinerwold
Zien en gezien worden in 11 verschillende
categorieën
www.oldtimerdagruinerwold.nl
**27 t/m 29 augustus 2010: Vehikel
Utrecht
Vindt plaats in de Veemarkt hallen.
 Veel 2 wielers en auto's.
**27 augustus 2010: Praatavond
Restaurant La Montagne te Rhenen.
 Thema: Dinitrollen van een Panhard
**12 september 2010: Najaarsrit
Route wordt nog nader bepaald
Organisatie: Pierre Peters
**19 november 2010: Praatavond
Restaurant la Montagne te Rhenen.
 Thema: Wat doet de FEHAC
**17 t/m 19 december 2010: Vehikel
Utrecht
Vindt plaats in de Veemarkt hallen.
 Veel 2 wielers en auto's.
**11 februari 2011: ALV
Restaurant la Montagne te Rhenen. 
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De 2 cil. Boxer van 610 cc, 28 pk, 110 km/
u en het lichte gewicht brengen het autootje
vele overwinningen, zowel als Panhard als
bij afgeleide race- en rallyeauto’s, tot in Se-
bring (USA, afstandsrace’s), de Mille Miglia
(een soort snelheidsrace over duizend mijl
(afgesloten) openbare weg door o.a. To-
scane – vraag maar aan onze clubeigenste
Joannes Colette) en de Tourist Trophy, een
zware rallye in Engeland. 
Op blz 96 verschijnt de Dyna Z ten tonele.
Het begint met een kwetsende zin over de
Dyna X : niemand kan ontkennen, zelfs de
bazen van de Porte d’Ivry (de plaats waar de
fabriek stond – B.T.) niet, dat haar lijnenspel
niet meer zo geslaagd is. Juist, ja?
De Junior wordt daar “esthetisch meer ver-
zorgd, maar wat hoekig” genoemd, een auto

voor verstokte vrijgezellen (célibataire end-
urcie) of heel erg verliefde stelletjes (wat die
met de derde plaats aanmoeten zegt men
niet – B.T.).
Positief aan de Junior is verder de 40 pk
motor, die het mogelijk maakt om je met de
wagen echt te amuseren.
Op basis van de eind jaren ‘40 met de Dy-
navia opgedane ervaringen gaan de ingeni-
eurs van Panhard aan de slag om met de 40
pk boxer een grote, lichtgewicht, super ge-
stroomlijnde gezinswagen te bouwen. Dat
wordt de Dyna Z. Een sensatie, zij het een
dure. Met 739.000 FF is-ie duurder dan een
Simca Aronde of een Peugeot 203. Daar staat
tegenover dat de auto beter en luxer afge-

werkt is, op allerlei onderdelen beter pres-
teert en veel zuiniger is. Nieuwe ontwikke-
lingen zijn: een gecapitonneerd dashboard
met niet-reflecterende instrumentariumkap,
een centrale mistlamp, 4 clignoteurs, enz.
 
In 1959 evolueert de Dyna Z tot de PL17

met een verbeterde carrosserie. Ondanks
hun kwaliteiten halen de auto’s echter nooit
de gehoopte verkoopaantallen. Als in 1962
Citroën Panhard opkoopt komt er een
beetje geld binnen, maar dat betekent ook
het begin van het einde. De PL17 en 17
worden beter en fraaier, Citroën heeft er
moeite mee om haar DS en de Panhard naast
elkaar voort te laten bestaan.
 
Op blz 159 trompettert men over de Simca

1100 (de chauvinisten! Een domme hoekige
doos die een prijs verdient als snelst roesten-
de auto ter wereld. Nòg echoën
De wanhoopsverhalen in m’n hoofd van wat
oude schoolcollega’s: slecht starten, na een
jaar een koplamp eruit gerot, overal en ner-
gens water, afbrekende verrotte wielophan-
ging, loszittende schokdempers, auw – BT)
en dat de toekomst van Panhard veel minder
stralend is dan die van Simca.
Panhard est tombée (Panhard is dus vròu-
welijk, ja, immers doyenne) dans l’escarcelle
de Citroën. Panhard zit In de knip bij Ci-
troën. Noemen wij dat leeggezogen worden?
De samenwerking is een eenvoudige annexa-
tie geworden!
De 24 komt ten tonele. Het comfort wordt
geroemd, het prachtige ontwerp met de

dubbele koplampen achter perspex opgebor-
gen (wat een zekere DS pas jaren later krijgt)
en het ingenieuze systeem van achterruitont-
waseming. In 1964 28000 verkochte exem-
plaren, en da’s veelbelovend. Maar de kaars
dooft langzaam. Als drie jaar later nauwelijks
1500 auto’s in dat jaar verkocht worden valt
het doek definitief voor de personenautosec-
tor en gaat de militaire tak alleen verder.
Er staat vreemd genoeg geen afbeelding van
een 24 in; men eindigt met een 17, te her-
kennen aan de ETA-remmen. (nee, niet uit
Spanje, dat is wel heel explosief, maar de
ribbeltrommen voor de Evacuation Thermi-
que Accelerée, oftewel versnelde thermische
afvoer, betere koeling dus – BT)
 
Dat is alles. Zoals al opgemerkt is de tekst
niet erg diepgravend, en zeker niet zo com-
pleet als je zou denken. Er staat een grote
foto van een DB in, maar afgeleiden als
Missiles of zo blijven onvindbaar. Kortom,
voor mij leuk als bedplaatjesboek om weg te
mijmeren bij schattige Renaultjes, onnozele
Simca’s, trouwe doch wat saaie Peu’s en zo.

 
En om Normandië vast te houden in het
geheugen.
 
Boyo Teulings
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De door Philippe Charbonneaux ontworpen, maar nooit gebouwde, coupé met Panhardmotor.
  

Tegenwoordig zou je voor zo'n interview
met de Thalys in een dag heen en weer naar
Parijs reizen, eind jaren zestig ging dat nog
even anders, daar trok je een paar dagen voor
uit. Trouwens naar de televisie werd destijds
ook anders gekeken, een Britse costuumserie
als "The Forsyte Saga" hield mensen aan de
buis gekluisterd. Susan Hampshire speelde
Fleur in die serie, en getrouwd met de Fran-
se filmregisseur Pierre Granier-Deferre,
woonde ze in Parijs en toen ik de opdracht
kreeg om haar te interviewen bedacht ik dat
in mijn "vrije tijd" best Charles Deutsch op
kon zoeken. Niet dat ik zo heel veel van de
man wist, maar ik vond de met de Traction-
Avantmotor, samen met  René Bonnet, ge-
bouwde sportwagen wel heel erg mooi. Ik
bleek welkom in zijn bureau d'etudes en had
een bijzonder plezierig gesprek, waarvan ik
me eerlijk gezegd niet zo heel veel meer van
herinner. Natuurlijk kwam ook zijn relatie
met Bonnet ter sprake, maar dat bleek een
verkeerd gekozen onderwerp. Ik kreeg een

stapel papieren mee, kopieën uit zijn archief
en die heb ik natuurlijk bewaard. Later
stuurde hij me een brief met een overzicht
van alle DB-auto's. DB 1 was een  tweeliter
open sportwagen, die in 1938 werd gebouw-
d  en waarmee André Bossut in 1947 veron-
gelukte. DB 2 was oorspronkelijk een geslo-
ten auto met de motor van een Traction
Avant 7, maar werd verbouwd tot cabriolet,
er is vanwege het uitbreken van de Tweede
Wereldoorlog niet mee geracet en de auto is
later gekocht door de broer van André Bos-
sut. DB 3 had een pontonvorm en zou net
als de DB 1 worden uitgerust met de 1911cc
Citroënmotor. DB 4 werd ontworpen in met
een 1500cc-motor 1942, maar nam eerst van
1945 tot 1950 aan wedstrijden deel, DB 5
ontworpen in 1945 was identiek aan DB 4,
maar had een 1911cc-motor.
 
DB 6 uit 1946 had een 1500cc-motor en
won in 1948 twee Concourses d'Elegance
(in een brief van 11 november 1967 meldt
Charles Deutsch dat hij bezig is de wagen te

restaureren). DB was een in 1946 ontworpen
raceauto, die in 1947 meegedaan heeft aan
wedstrijden en waarvan Deutsch niet weet
wat er uiteindelijk geworden is. DB 8 was
een op de Parijse salon van 1949 gepresen-
teerde coupé met een Antemcarrosserie. DB
9 is nooit gebouwd. DB 10 zou een racewa-
gen worden met een tweelitermotor, maar
Citroën stond niet langer het gebruik van
zijn motoren toe, waarna Panhardmotoren
werden gebruikt. Eigenlijk waren de met
Citroënmotoren gebouwde DB's allemaal
prototypes, pas nadat Deutsch en Bonnet
Panhardmotoren gingen gebruiken, werden
er kleine series, zowel in cabriolet- als in
coupévorm, gefabriceerd, steeds met een
carrosserie van Antem. Ook Philippe Char-
bonneaux ontwierp een coupé voor DB, die
door in 1951 Antem zou worden gebouwd,
maar dat fraaie ontwerp zou uiteindelijk niet
worden gerealiseerd.
 
Wiblo

BE-NL Panhard
samenwerking
een interessante toenadering !
Sedert meer dan 25 jaar komen de leden van
onze beide PL-clubs met elkaar in aanraking.
Tussen hun, een historische grens maar ook
een gemeenschappelijke passie: Panhard!
In België hebben wij een lijfspreuk: “Een-
dracht maakt macht”. Deze wordt al lang
door vele Belgische én Nederlandse vereni-
gingen gebruikt om gezamenlijke acties uit
te voeren.
Meer dan ooit blijft het begrip BENELUX
actueel. 
Met onze kleine vereniging is een samenwer-
king tussen onze beide clubs primordiaal om
het merk Panhard in onze respectievelijke

landen vers in het geheugen te printen.
Sinds een paar maanden hebben de comités
van de beide clubs met veel enthousiasme
gemeenschappelijke projecten besproken.
Één van deze projecten betreft een Citroën
evenement op het circuit van Zolder (niet zo
ver van Eindhoven).
Om over dit evenement in detail uit te leggen
geef ik de pen aan Pascal Van Huffel, onze
APB-vertegenwoordiger bij de ACI (Amica-
le Citroën International)
 
Voor de Amicale Panhard Belgique (asbl-
vzw)
Benoît Piette,Voorzitter
 
Beste Panhard vrienden,
 
Zoals jullie misschien vernomen hebben,
begint het CitroenStory evenement stilaan
vorm te krijgen.

Mijn taak binnen het Citroen Story team is
Panhard zoveel mogelijk gedurende dit
evenement voor het groot publiek naar voren
te brengen.
De meeste Citroen mensen kennen "mis-
schien" een PL 17, maar weten niet dat
Panhard nog vele andere sublieme wagens
ontworpen heeft. Dat Panhard deel uit heeft
gemaakt van Citroen, dat er 1600 overwin-
ningen zijn geweest op de meeste prestigieu-
ze circuits zal voor de meeste aanwezige
Citroënrijders eveneens onbekend zijn.
Naast na-oorlogse Panhard personenwa-
gens, werken wij er eveneens aan om DB's,
Monomils en andere racewagens met Pan-
hard motor in te zamelen voor op het circuit
te rijden.
Wij raden iedereen aan om zich tijdig in te
schrijven op onze site en nodigen u vriende-
lijk uit op onze site waar u verder alle prak-
tische details zult terug vinden :
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C-STORY OP
ZOLDER
Op 24 en 25 april van dit jaar vindt op het
circuit van Zolder het C-story evenement
plaats.
 
Het evenement wordt ondersteund door de
Citroën fabriek in Frankrijk en door Citroën
Benelux. Het is daarom uitgeroepen tot het
ACI wereld-evenement van 2010.
Onze Panhard zuiderburen hebben ons de
vraag gesteld of wij hun poging om er een
echte Panhard happening van te maken
willen steunen. Dat willen wij natuurlijk
graag en vandaar deze oproep.
 
Wat is er te doen op C-story ?
Ten eerste is het natuurlijk een grote samen-
komst van Citroën en Panhard bezitters,
lekker kletsen met geestverwanten staat
daarbij voorop.
Maar er is meer, veel meer zelfs.
 
 
Er bestaat de mogelijkheid om met je Pan-
hard het circuit op te gaan en een paar
rondjes te draaien op de ‘omloop van Ter-

laemen’ zoals het circuit van Zolder vroeger
heette.Er is ondermeer een concours d’ele-
gance.Een onderdelenmarkt.Een autopara-
de.Activiteiten voor kinderen.Een cursus
off-road rijden.Een museum.En verschillen-
de demonstraties.Er is een camping op het
terrein ingericht.En nog veel meer… 
Wil je meer weten en inschrijven voor dit 2
daags evenement ?
Kijk dan op de website van het evenement:
http://www.citroenstory.org
 
De kosten:       Voor het gehele weekend 25
Euro per auto met 2 inzittenden inclusief
een parkeerkaart.
Extra inzittenden betalen 10 Euro per per-
soon.
Kinderen onder de 14 jaar gratis.
U ontvangt bovendien een rallybord.
Kamperen kost 15 Euro voor 3 nachten.
 
Er wordt alleen op zondag gereden op het
circuit.

Alleen equipes die vooraf hebben ingeschre-
ven kunnen starten op het circuit en hebben
gegarandeerd een plaatsje op de camping en
een parkeerplaats.
U kunt vanaf 23 april 17:00 uur terecht op
de camping van het circuit.
.
Het evenement vindt een week na onze
voorjaarsrit plaats, dus alle kinderziektes die
bij de voorjaarsrit tevoorschijn komen zijn
dan natuurlijk al lang verholpen.
Ook is er nog wat informatie te vinden op
de volgende link: http://www.automania.
be/nl/auto/page-4218/citroen-nieuws/nieuws-
citroen-story-2010
 
Het circuit Zolder bevindt zich in het
noordoosten van België, niet zo heel ver van
Antwerpen - Brussel - Luik - Eindhoven, en
op de kruising van de snelwegen Antwerpen
- Luik en Brussel - Aken.

www.citroenstory.org

ACI Event of the Year • Belgium

For all Citroëns and Panhards
classic and modern

24th & 25th April 2010
Zolder race track
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Race track activities 
Off road driving
Spare parts market
Museum
Entertainment and
activities for all ages 
And much more ... 

Admission charges (preregistered): 

•  25 € weekend rate for two persons; rally plate,
 parking, access to the circuit (only on Sunday)
• 10 € per additional person (weekend)
• Free for children up to 14 years  
• 15 € camping pitch (three nights)

Registration by web: www.citroenstory.org 
Questions ? Mail us at : info@citroenstory.org

www.citroenstory.org
Ondertussen hoop ik zoveel mogelijk van
mijn Noorderburen van harte in Zolder met
hun Panhards te mogen begroeten voor dit
onvergetelijke evenement.
 
Pascal Van Huffel
 APB-vertegenwoordiger bij de ACI
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Fédération &
RetroMobile
Tot één van de voorrechten van jullie voor-
zitter hoort het moeten bezoeken van de
vergadering van de Fédération des Clubs
Panhard et Levassor.
Die vergadering valt altijd in het eerste
weekend van RetroMobile, vanouds de be-
langrijkste oldtimerbeurs in Frankrijk.
Viel dat weekend vroeger in de tweede helft
van februari, als Parijs het eerste voorzichti-
ge lentezonnetje ziet opgaan, deze keer viel
het op 22 januari… Koud en nat.
Vrijdag er heen gereden, zaterdagochtend
even de benen strekken en dan na de lunch
naar RetroMobile. Hier hebben we niet zo
veel tijd, want om 6 uur (stipt!) dien ik op
de vergadering aan te zitten. (en dan via het
hotel om een zware tas met kalenders en zo
op te halen)
Dus van RetroMobile zie ik alleen de Pan-
hard (en DB) clubstands. Maar eigenlijk mis
ik er niet zoveel aan, onderdelen vindt je er
haast niet meer, wel heel veel modelautootjes
en clubstands. Heel grote stands, gesponsord
door de grote automerken, en kleine stands;
de laatste van de vele veel interessante mer-
ken die het zonder een rijke sponsor moeten
doen.
De stand van de Dynamic Club die in de
kleine categorie zou moeten vallen, is er, als
altijd, toch een van formaat! In de schijnwer-
pers staat deze keer een originele Dyna Z
Taxi, met alles er op en er aan –nog nooit
gezien!- Tot in de kleinste details origineel!

Met als achtergrond de fameuze tekening
van Alex Kow met een boortoren op de Place
de la Concorde die magnifiek illustreert welk
een besparing de 1000(!) Panhard taxi’s van

taxibedrijf G7 opleveren. Na een hartelijk
welkom en een drankje en veel vriendelijke
woorden heb ik nog even tijd om de zeldza-
me DB Racer 500 die er ook staat te bekij-
ken. Dan moet ik weer verder. Even een stop

bij de Kraam van Joël Brunel, die weer wat
nieuw gemaakte onderdelen laat zien, dan
naar de stand van de Fan Club.
De Fan Club van Léonce Dreux is een klein
clubje dat er echter toch steeds in slaagt een
(dure) stand op RetroMobile te organiseren,
dat op zich is al een hele prestatie. Deze keer
staat een strakke Dyna Z16 bicolores: gris
Ascot met bleu Irak (dat was nog van voor
de Golfoorlog…) op de ereplaats. Dan nog
net even tijd voor een bezoek aan de stand
van de Amicale DB voor ik er al weer van-
door moet.
De Amicale die kan kiezen uit vele uitzinnig
mooie DB racewagens heeft deze keer een
DB-Panhard barquette neer gezet die met
René Bonnet en Élie Bayol aan het stuur in
1954 de “Indice de Performance” gewonnen

heeft. Prachtig en heel erg echt.
 
Nu op naar de vergadering. Eerst van Retro-
Mobile in het uiterste zuiden van Parijs naar
ons Hotel in het noorden, om meteen weer
door te gaan naar het PSA gebouw aan de
avenue de la Grande Armée in het verre
westen van de stad. Pfoei….
 
Net op tijd schuif ik aan.
Eerst de opening en een welkomstwoord
door Christian Panhard (Président),
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Michel Clot (van Montelimar) en Jean Fa-
varel presenteerden hun plannen voor een
rit naar Finland

Toont (nu weer) veel vertrouwen in de toe-
komst van de Fédération. Hij stelt wel dat
er een voortdurende inspanning is vereist op
de naam en de reputatie van het Merk voor
de komende geslachten te bewaren! (Klinkt
prachtig in ’t Frans)
 
Daarna komt Etienne de Valance (Alge-
meen Secretaris) aan het woord.
Etienne, die nu hoogbejaard is, excuseert
zich voor zijn optreden vorig jaar, hij voelt
zich nu gelukkig beter. Toch kan hij eigenlijk
niet meer aan de vereisten van zijn taak
voldoen, daarom krijgt hij een adjunct secre-
taris aan zijn zijde. Etienne is natuurlijk heel
moeilijk te vervangen, hij heeft een zeer
uitgebreid netwerk in de hele auto-industrie.
 
Toen kon Jean-Antoine Personnaz (Pen-
ningmeester) ons vertellen dat de penningen
gezond zijn, mede dank zij een donatie van,
zowaar: Panhard-defence en Peugeot.  
 
Nu volgt de “Tour d’horizon des Clubs”,
waarin alle aanwezige Panhard clubs hun lief
en leed en nieuwtjes kwijt kunnen:
 
Amicale DB:
Nieuwe voorzitter: Jean-Pierre JESUS en
secretaris: Michel BARON.
Er zijn (wilde?) plannen om complete car-
rosserieën te bouwen voor de DB Coach, de
Le Mans en de CD
 
Amicale Panhard de l’Est:
Alles gaat hier z’n gangetje, zoals steeds veel
samenwerking met de Duitse club.
Ze hadden ook weer een paar van onze ka-
lenders besteld.
 
Cercle Panhard du Haut de France:
Was dit jaar weer aanwezig.
Emmanuel Dooze had trouwens niet veel te
melden, maar wilde wel wat kalenders
meenemen
 
Dynamic Club Panhard & Levassor:
Verreweg de grootste Panhard club, nu 1050
leden.
Omdat de kennis over het werken aan de
Panhard techniek letterlijk aan het uitster-
ven is een programma opgezet om dat te
voorkomen Dus cursussen Panhard techniek
op het Franse VMBO!
Ook een terugblik op het door hen georga-
niseerde RIP in Montélimar: Gigantische
opkomst, ingewikkelde organisatie, maar
goed verlopen, op een dineetje buiten in de
regen na. Veel bewondering voor de buiten-
landse deelnemers die vaak van heel ver
moesten komen. Goedkeurende blikken in
mijn richting en de vraag of ik dat hele eind
echt in mijn X-je had gereden –Ja dus, en
nog veel verder!

 
Les Doyennes de Panhard et Levassor: 
(vooroorlogse PL’s)
. Ze groeit nog steeds, ook veel jonge leden
(er is dus hoop, misschien ook voor ons) en
er is ook veel belangstelling voor hun evene-
menten. Onderdelen is een moeilijk verhaal
vanwege de grote diversiteit.
 
Fan Club Panhard et Levassor:
Leonce Dreux meldt dat de Fan Club nu 85
leden heeft, weer een mooie stand op Retro-
Mobile en dat het goed gaat met de verkoop
van onderdelen.
 
Amicale Panhard de Belgique:
Bernard vertelde over alle evenementen
waaraan de Amicale heeft deelgenomen.
Ook veel informatie over zijn werk aan de
registers van Panhard die nu grotendeels in
de computer zitten. Als je wat wil weten over
je Panhard kun het hem vragen.
Is nu druk met zijn boek over de Dyna X,
misschien dit jaar klaar. Er was ook een
vertegenwoordiger van de organisatie van C-
Story aanwezig, een door Citroën royaal
gesponsord evenement op het circuit van
Zolder. (Zie ook website > actueel) Panhard
zal daar ook nadrukkelijk aanwezig zijn.
 
Panhard Club Deutschland:
Florian Gantner was er dit jaar weer bij,
hoewel zijn huis nog niet klaar is…
Zijn club heeft dus ook een jaartje vakantie
gehad, er was weinig te melden.
 
Automobile Club Panhard de Finlande:
Presenteerde haar plannen voor het komen-
de RIP in Helsinki en Lappeenranta in juli.
Ik hoorde ook dat de Franse Dynamic Club
dan een grote tocht naar het noorden gaat
organiseren (door Denemarken en Zweden
heen en terug over St. Petersburg en door de
Baltische staten terug.
Iedereen zegde toe dit evenement bij de
leden te promoten
We houden jullie op de hoogte
 
Panhard Automobielclub Nederland
Een heel verhaal over de grootste niet-Fran-

 
Panhard & DB Club USA:
Niet aanwezig dit jaar (economische crisis)
liet de Amicale DB een paar woordjes na-
mens hen zeggen.
 
Tenslotte de rondvraag, waar ik opmerk dat,
gezien de steeds verder hartje winter schui-
vende datum, het beter zou zijn de vergade-
ring later in het jaar te houden, bijvoorbeeld
in combinatie met de beurs van Reims, dan
zouden er misschien ook eens wat Panhards
voor de deur staan…
  
Einde van het officiële gedeelte
Toen weer vlug naar de Metro om Ilona te
zoeken en een restaurantje. Allebei gevon-
den. Volgende morgen ziek helaas en daar-
om maar vlug naar huis.
 
Frank

se Panhard club. Wat verteld over onze
plannen voor een intensievere samenwer-
king met de APB. Ook over de drietalige
website, waar we nu mee bezig zijn. (waar-
voor complimenten). Ook weer veel bewon-
dering voor onze traditionele kalender trou-
wens.
 
Panhard & Levassor Club GB:
Derek Fritz,vertelde over het wel en wee van
de kleine Britse club, daar rijden zo’n 36
Panhards rond. Er gaan wel een paar equipes
naar Finland, maar het boeken van een ferry
is een probleem. Zij vragen ondersteuning
van de Fédération voor een boek over de
naoorlogse Panhards in ‘t Engels
 
Panhard Klubben: (Zweden)
Waren er weer niet. In de 16 jaar dat ik deze
vergaderingen bijwoon heb ik ze geloof ik 3
keer gezien.
 
Club Panhard Suisse:
Is nu een stille dood gestorven, zelfs Marc
Oesterle heeft het opgegeven.

Jean Favarel en zijn plan

Marc keert de rug toe
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raadsverkiezingen valkenburg
2010 en panhard
Op de verkiezingsmarkt van de raadsverkie-
zingen van 27 februari jl. te Valkenburg
stond deze bekende verschijning, eerder al
eens gezien op een oude postkaart. Een en-
thousiaste VVD standhouder verbaasde zich
over het feit, dat een zo edel voertuig een SP

eigenaar had! Ach, onze clubleden weten wel
beter: tijdens ons 40-jarig lustrumfeest in
Rolduc, liepen zij allemaal trots met een
SP-tas! Societe de Panhard, nietwaar!

Joseph Janssen

Marc de Bourgogne 
 

Aangezien ik graag mooie 
verhalen uit m’n duim zuig 
(anders sla ik er toch alleen 
maar op) en niet onaardig 
kan tekenen, voldoe ik 
graag aan het verzoek 
(hoezo verzoek? Is dreiging 
met foltering, koprevisie of 
royement al dan niet voor 
mijn dood een verzoekje) 
van de club om een strip te 
tekenen. 
Per blad staat de nieuwe en 
de voorgaande aflevering 

erin. Dit om de chronologie 
een beetje in stand te 
houden. Want een strip die 
drie keer per jaar verschijnt 
mist continuïteit. 
 
De titel is Marc de 
Bourgogne, Marc omdat de 
hoofdpersoon Mark heet, 
Bourgogne omdat de strip 
zich daar afspeelt. En, Marc 
de Bourgogne weer iets 
heel anders is nl. 
zelfgestookt destillaat van 

most eventueel met erbij 
gemepte vruchten.  
Oké, een strip als ode aan 
onze Panhard en ons 
geliefde Frankrijk. 
De plekjes bestaan echt dat 
is het leuke ervan. Richting 
Seaulieu, komende vanuit 
Beaune, staat aan de RN6 
een gerestaureerd 
benzinepompstation annex 
garage. Oh, jeuk de 
l’histoire. 
Veel lees en kijkplezier! 
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Verslag van de Algemene Ledenvergadering
Panhard Automobielclub Nederland.
12 februari 2010, 20.00 uur,  
La Montagne, Veenendaal. 
 
1. Opening door de voorzitter.
Frank opende met de beste wensen voor
2010, niet alleen namens het bestuur, maar
ook namens allerlei anderen die ons dat
toewensen:
Jean Panhard (nu 96 jaar oud) die ons ook
feliciteerde met de Pracht Kalender.
 Amicale Citroën Belgique, DCPL, Panhard
Club GB, Cercle Panhard du Haut de
France, Panhard Club Finland, Fan Club,
Joël Brunel en de Fédération des Clubs
Panhard & Levassor.
Verder kregen we uit niet-Panhardkringen
nog de beste wensen van CitroënContact,
Citroën NL, de GS Club en de ID-DS club
 
Frank bedankte iedereen die zich het afgelo-
pen jaar voor onze club heeft ingespannen:
de collega’s in het bestuur: Wim, Rob, Joep
en Frans.
Een bijzonder woord van dank was er voor
de Redactie, die er dit jaar weer in is geslaagd
3 Panhard Koeriers en een Pracht Panhard
Kalender –alles op tijd nog wel- bij ons op
de mat te krijgen, Henk Ottevangers heeft
daar veel werk voor verzet.
Maar ook de leden die, als we een beroep op
hun doen, tot heel veel bereid zijn:
Denis Boon en Chris Dumoulin die de
Voorjaarsrit voor ons organiseerden, een rit
die ons door prachtige streken naar een heuse
Nederlandse wijngaard voerden. Co Giezen
die weer eens de clubstand op CitroMobile
voor ons geregeld heeft. Peter Breed organi-
seerde een Technische Dag, waar we met
velen en met veel succes de reis naar Monté-
limar voorbereidden en daardoor probleem-
loos volbrachten. Peter Drijver componeer-
de creatief de Rit naar Montélimar. Ten
slotte Remco van der Meulen die de Najaars-
rit prima organiseerde.

2. Jaarverslag voorzitter
Wel, we hebben weer een druk jaar achter
de rug.
Montélimar
In Montélimar heeft het grote aantal deel-
nemende Panhard equipes uit Nederland
(16) grote indruk gemaakt.
Door het voortdurend wijzigen van de
plannen en de uiteindelijke, vrij ingewikkel-
de vorm kostte het veel overleg met de
Franse organisatie en de deelnemers om alles
rond te krijgen.
Maar het resultaat mocht er zijn: het groot-

ste aantal deelnemers ooit!
Op ons verzoek had Peter Drijver een geza-
menlijke rit er heen bedacht. Slechts een
beperkt aantal equipes heeft voor deze geza-
menlijke rit gekozen, de meeste gingen op
eigen gelegenheid in kleine groepjes. Maar
degenen die wèl meegingen vonden het wel
heel bijzonder.
 
Finland
Finland wordt de volgende uitdaging voor
ons Panhardisten.
De plannen van de Finse Club hebben nu
vorm gekregen, de prijzen zijn bekend,
binnenkort kan er via de Finse website
worden ingeschreven.
De grootste uitdaging is wel de reis er naar
toe; lastig is dat er zoveel mogelijkheden zijn
en zulke verschillende prijzen (ferry’s)
Maar een flink aantal van jullie heeft al laten
weten weer mee te gaan.
Peter Drijver is weer bereid om een gezamen-
lijke reis te bedenken, als je van plan bent
om naar Finland te gaan, neem dan even
contact met Peter op, dan kan hij jullie
ideeën meenemen in de plannen. Via de
website zullen we jullie op de hoogte hou-
den.
 
Website: We zijn nu bezig met het klaarma-
ken van een drietalige versie, dus ook in het
Engels en Frans, met dank aan Mike Schel-
lenkens en Jaap Margry, die een groot deel
van het vertaalwerk op zich genomen heb-
ben. Bedoeling is die site midden dit jaar in
de lucht te hebben.
Het is de überhaupt zeer de moeite waard
om geregeld op de site te kijken. We houden
voortdurend de actualiteit bij, zo is het
laatste nieuws over het evenement in Finland
daar direct te vinden.
 
2a. Erelidmaatschap Thei Bruls
Eigenlijk kent onze Club alleen leden, in de
statuten wordt het begrip erelid niet ge-
noemd. En we zijn er geen voorstander van
leden voor hun verdiensten te verheffen,
omdat het moeilijk is te beslissen wie wel en
wie niet.
Toch menen we ten aanzien van Thei Bruls
iets bijzonders te moeten doen. Thei is vanaf
het begin -dus nu al 42 jaar!- actief lid van
onze club en heeft in die lange tijd veel voor
de Club gedaan. In 2008 heeft hij samen met
Joseph en Rik ons Lustrum in Rolduc geor-
ganiseerd.
Vorig jaar heeft hij ook nog, met een geleen-
de PL17, de reis naar Montélimar gemaakt.

Omdat Thei nu a een tijdje geen Panhard
meer heeft, heeft hij laten weten zijn lid-
maatschap te willen opzeggen.
Dat laten wij ons niet gebeuren! Het bestuur
stelt voor om –bij zeer hoge uitzondering-
Thei te benoemen tot “Lid van verdienste
voor het leven, vrijgesteld van het betalen
van contributie”
Dit bestuursvoorstel werd bij acclamatie
aangenomen!

 3. Jaarverslag van de Secretaris.
Joep gaf een overzicht van leden die afgeval-
len zijn (8), degenen die geroyeerd zijn we-
gens niet betalen contributie (5) en de ge-
lukkig velen die nieuw lid zijn geworden
(17). Allemaal via onze website.
85 leden krijgen nu hun informatie via e--
mail, dat levert ons een flinke besparing op.
Maar er zijn vast nog meer leden die wel
e-mail hebben, maar dat nog niet doorgege-
ven hebben. Geef dat zo snel mogelijk aan
Joep door, je ontvangt dan ook veel vaker
Panhard nieuws!

 4. Jaarverslag van de Penningmeester.
Rob kon ons vertellen dat 2009 ook in fi-
nancieel opzicht een goed jaar was, de baten
bedroegen 13.934,06 €, de lasten 12.854,59
€. Onze banktegoeden bedragen (31-12-2009)
1674,21 € en 5376,33 €. We hebben dus
een behoorlijke reserve.
Rob benadrukt weer eens het belang van
betalen per machtiging, dat scheelt hem veel
werk en levert de club een aanmerkelijke
besparing op. Rob roept iedereen die dat nog
niet gedaan heeft op de club te machtigen.
(vragen hierover via de secretaris, zie
colofon)
Na discussie besluiten we te proberen dit jaar
een 4de Koerier te maken. Financiële evalu-
atie in 2011.

5. Vaststelling contributie 2011.
Er is geen noodzaak de contributie te verho-
gen, die blijft ongewijzigd 48,50 Euro per
jaar.  Machtigers krijgen 2,50 euro korting.
Lid worden op of na 1 juli: 23,00 Euro voor
het resterende deel van het jaar. Inschrijf-
geld: eenmalig 15,00 Euro.
 Betaling van inschrijfgeld en contributie
voor nieuwe leden kan uitsluitend per incas-
so.
 Buitenlandse leden en leden die nog niet
gemachtigd hebben betalen 48,50 Euro
contributie.

Panhard       10       Koerier



 6. Jaarverslag van de Magazijnmeester.
€ 5072 inkoop nieuwe onderdelen;
€ 5362 verkoop nieuwe onderdelen;
€ 268 verkoop gebruikte onderdelen.
Er worden, door Brunel en door de Dynamic
Club weer verschillende nieuwe onderdelen
aangemaakt die ook in ons magazijn ter
beschikking zijn gekomen. Wim benadrukt
dat als een onderdeel niet op de lijst staat,
het misschien wèl tweedehands aanwezig is,
of op bestelling geleverd kan worden. Dus
altijd even bellen met Wim Boers.

 6a. Verslag voorraadcontrole
Bij een steekproefsgewijze voorraadcontrole
zijn geen onregelmatigheden gevonden.
Voorstel: Jaarlijkse steekproefsgewijze voor-
raadcontrole in november door kascommis-
sie.
Dit voorstel werd aangenomen.

7. Jaarverslag van de redactie van de Pan-
hard Koerier.
Frans kon een prima verlopen redactiejaar
melden: 3 goedgevulde Panhard Koeriers die
stipt op tijd uitkwamen en daar bovenop nog
een Panhard Kalender waarvoor Frans Henk
Ottevangers hartelijk bedankte. Frans ver-
telde over de samenkomst met Bernard
Vermeylen en Benoît Piette over redactio-
nele samenwerking. Belangrijk voor het
verkrijgen van meer en interessante kopij
voor de Koerier. Voor het komende jaar
overweegt de redactie een 4de Panhard
Koerier uit te brengen. Dit hangt natuurlijk
af van de kopij en ook de financiële conse-
quenties moeten nog blijken. We gaan het
proberen.

 8. Verslag van de kascommissie.
Henk Ottevangers (tweede keer) en Joannes
Colette (eerste keer) konden in de door de
penningmeester overlegde stukken na con-
trole geen onregelmatigheden vinden. De
kascommissie sprak haar grote waardering
uit voor het werk van de penningmeester.
 Op voorstel van de kascommissie werd de
penningmeester décharge verleend.

8a. Benoeming nieuw kascommissielid
voor de ALV 2011.
Joost van Noorden stelde zich beschikbaar
voor de Kascommissie.
 De Kascommissie/Voorraadcontrolecom-

missie bestaat in 2011 dus uit: Joannes Co-
lette (tweede keer) en Joost van Noorden
(eerste keer).

 9. Het voltallige bestuur treedt statutair
af.
Alle bestuursleden stelden zich herkiesbaar.
Maar de leden werden zoals altijd uitgeno-
digd zich kandidaat te stellen. Dat leverde
echter geen tegenkandidaten op zodat het
bestuur in zijn geheel herkozen is.

10. Samenwerking met Belgische Club.
Frank presenteerde een bestuursvoorstel tot
samenwerking.
 
A/ De samenwerking tussen de Panhard
Koerier en de Flat-Twin.
 Beide clubs willen een redactionele samen-
werking tussen beide bladen. De hoofdre-
dacteuren nemen daartoe het initiatief. Te
denken valt aan deelname aan de Belgische
vertaalploeg (Flat-Twin verschijnt in het
Frans met een Nederlandstalige bijlage) en
het wederzijds uitwisselen van kopij uiter-
aard met vermelding van herkomst. Voor
beide clubs is het moeilijk om aan technische
artikelen te komen.
Wederzijdse Abonnementen.
 Voor de leden van beide Clubs wordt het
mogelijk een abonnement tegen geredu-
ceerd tarief te nemen. Een abonnement op
de Flat-Twin gaat voor 4 nummers rond de
€20 kosten, de kosten voor drie nummers
van de Panhard Koerier en de Panhard Ka-
lender zullen ook ongeveer daarop uitko-
men. De Amicale verzendt zelf naar nieuwe
abonnees in Nederland. (rechtstreeks abon-
nement) De Koerier wordt verspreid via de
Amicale.
B/ De onderdelenvoorziening.
 Onze zuiderburen hebben geen eigen on-
derdelen magazijn.
 De Waalse leden halen hun onderdelen
meestal bij Brunel weg. Voor de Vlaamse
leden is dat lastiger, ook vanwege de taal.
Een aantal Vlaamse leden zijn ook lid gewor-
den van onze club om toegang te krijgen tot
ons magazijn.
 Het bestuur stelt voor om alle leden van de
APB toegang te verlenen tot ons magazijn,
zonder bijzondere voorwaarden.
 Wim Boers krijgt ieder jaar een adressenbe-
stand van de Amicale zodat hij kan zien of

de klant ook lid is. Verder verloopt alles het
zelfde als bij de Nederlandse leden d.w.z.
telefonisch bestellen, eventueel per email
bevestigen, onderdelen zelf ophalen en
contante betaling.
C/ Evenementen
 We zullen in de toekomst agenda´s uitwis-
selen zodat we wederzijds aan elkaars activi-
teiten kunnen deelnemen. Voordeel is ook
dat we kunnen voorkomen dat we beiden op
de zelfde dag iets organiseren.
 (Onze club heeft 2013 en 2018 (50 jaar
PAN) al geclaimd voor het organiseren van
een RIP)
Deze voorstellen zijn unaniem aangenomen

11. Gegadigden voor organisatie evene-
menten / Jaaragenda:
 Ritten
18 april Voorjaarsrit: in Zeeland door Ruud
de Pater.
 24/25 april C-Story op Circuit van Zolder:
we zijn uitgenodigd door de Belgen
 14 juli rit naar RIP in Finland: Peter Drijver
gaat iets organiseren.
 12 september Najaarsrit: Pierre Peters gaat
deze organiseren.
(NB De datum gaan we nog verzetten, want
op dezelfde datum wordt ook in Antwerpen
door de APB de traditionele rit verreden.)
Avonden
 Praatavond op 26 maart Scouperen (voor-
bewerken metaal)
 Technische dag bij Peter op 12 juni. Dames
kunnen naar de Zwarte Markt in Beverwijk.
 Praatavond op 27 augustus Dinitrol behan-
deling
 Praatavond op 19 november FEHAC (?)
Clubpresentatie
 CitroMobile 1 en 2 mei: Co heeft zich weer
beschikbaar gesteld.
ALV 2011
Datum wordt vastgesteld op 11/02/2011

12. Rondvraag.
Peter Breed heeft, om bezoek aan de ALV te
stimuleren, een CO meter ter beschikking
gesteld. Deze wordt na de vergadering ver-
loot. Peter trok nota bene zelf het winnende
lot, namens Frans Post die er niet bij kon
zijn…

 13. Sluiting van de vergadering.

Naschrift van de redactie
In het kader van geen enkele vierkante cen-
timeter blank laten en met het oog op de
bovenstaande plannen:
Een extra Koerier is natuurlijk alleen moge-
lijk wanneer er voldoende copij aangeleverd
wordt.

U kunt natuurlijk achterover leunen en
denken: dat lost de redactie maar op. Maar
u kunt ook redenenren als Joseph Jansen en
zomaar ongevraagd drie stukjes aanleveren.
Met als commentaar: misschien kunnen
jullie hier iets mee.

Ja dus!!!!!! Graag zelfs!!!!!!!!!! Kom op!!!!!!!!!!!!!!!!!
En liefst via email: redactie@panhardclub.nl
 
Otthw
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Thei Bruls: Lid van Verdienste
Thei Bruls: een heel bijzonder Panhardist!

Op de laatste algemene
ledenvergadering werd
een vorig jaar gedaan
voorstel aangenomen: De
Panhardclub, die in
2008 zijn 40 jaar bestaan
vierde, zou een van zijn
oerleden gaan eren met
een bijzondere lidstatus.

Reden: zijn lange staat van dienst, zijn bij-
zondere toewijding tot het automerk, en
tenslotte zijn verdienste als medeorganisator
van het zeer geslaagde 40-jarige lustrumfeest
in Rolduc. Thei Bruls krijgt na ruim 40 jaar
de onderscheiding: "Lid van Verdienste".
Thei zegt erg verguld te zijn met dit eerbe-
toon. Hij heeft echter toch van zijn Panhard
afscheid genomen en rijdt sinds twee jaar een
Volvo automaat. Vaak denkt hij met enig
weemoed aan dat echte autorijden van
vroeger. Ik heb hem gefeliciteerd met zijn
onderscheiding, en ik heb hem wat laten
vertellen over zaken, die mij juist het meest
hebben getroffen. Ik ken hem overigens pas
9 jaar, want zo kort is mijn eigen panhard-
geschiedenis. Wat mij het meest heeft ver-
baasd, is, dat iemand 44 jaar lang, ruim een
half miljoen kilometers, aan een automerk
trouw is gebleven. En dat hij daarnaast nooit
een andere automerk heeft gereden: onge-
looflijk! Een dergelijke trouw vindt men
toch nooit en nergens, zelfs niet in een hu-
welijk! Toch logisch, dat hij aan die Volvo
niet kan wennen!
Het begon in 1964, hij was electrotechnicus,

wist niets van auto's, en had vervoer nodig.
Via kennissen liep hij tegen een twee jaar
oude 24B op: al spoedig, door onervaren-
heid, traden de eerste technische problemen
op: hij had een kat in de zak gekocht! Maar
wat moet je dan, als al je goeie geld in die
auto zit? Ertegenaan, dus! Hij ziet zichzelf
nog lopen over straat, een motorblok in zijn
armen torsend, achterom naar de schuur,
waar de reparatie moest plaatsvinden. Harde
tijden waren dat, maar uit de nood ontstond
de deugd. Zijn technische contacten in die
jaren liepen via kennissen in Amsterdam
naar Kees de Waard-Wagner, panhardspe-
cialist bij Citroen in Amsterdam: deze laatste
en enige anderen hebben in 1968 de SPPB
opgericht: de Societe de Panhard Pays Bas.
En Thei behoorde tot de eerste leden. Hij
heeft, helemaal vanuit het verre zuiden van
Limburg,--vooral in de eerste 20 jaar,-- alle
vergaderingen bijgewoond, maar ook alle
evenementen: jaarlijks terugkerende beur-
zen en races in Belgie, Frankrijk en Duits-
land. Voorts heeft hij vele technische bijdra-
gen geleverd, artikelen geschreven in die
primitieve Koeriers, gestencilde blaadjes, die
momenteel verzamelaarsobjecten zijn voor
liefhebbers. Thei heeft uiteraard meerdere
Panhards gehad, vaak ook meerdere tegelijk.
Een heel betrouwbare was een PL17, die in
die jaren alle bouwmaterialen bij de bouw
van zijn huis heeft versleept. Maar de mees-
te kilometers maakte hij toch met een 24BT
(09-83-RA), ruim 300.000 km met een
voertuig. De 38-MU-00 was een 24CT, die
Frans vanThor later heeft gereden. "Als je

met een Panhard kan omgaan, is het een heel
betrouwbare auto." Wat ook opviel in al die
beginjaren: als de hele straat in de winter zijn
auto niet gestart kreeg, was Thei zijn Pan-
hard altijd " direct vertrokken". Wat een
jaloerse blikken! (Misschien, dat er daarom
in Finland destijds zoveel Panhards zijn
verkocht: die startten goed, en bevroren niet.
(noot van de redactie)).
Over de jaren voor 2000 kan ik verder wei-
nig vertellen, dat weten de ouderen uit de
club beter.
Mijn eigen ervaringen met Thei zijn die van
een fijne vriendschap en zijn goede techni-
sche adviezen: controleer of "repareer" niet
onnodig vaak, want daaruit ontstaan weer je
latere mankementen!
De Nederlandse Lustrumviering 2008 in
Rolduc was er zonder Thei niet geweest, en
dat dat feest zeer succesvol was, hebben de
uitbundige lofzangen uit het buitenland wel
aangetoond.
Vorig jaar leende ik hem graag mijn PL uit,
zodat hij toch in sfeer naar Montlimar kon.
En ook dit jaar zou ik het echtpaar Thei en
Lies Bruls graag naar Finland meetronen:
voor hem weer een paar duizend kilometer
in zijn oude liefde. Dat dan een van mijn
Panhards bereden mag worden door een
"Lid van Verdienste", dat zal voor mij pas
een echte eer zijn!
 
Joseph Janssen

Panhard Junior in het MECC 2010
Een trotse Rick Meeus,
een van onze Belgische
clubleden uit Lanaken,
won op 9 januari jongst-
leden de eerste prijs voor

de mooiste inzending op de Interclassic &
Topmobiel 2010 in het MECC te Maas-
tricht, met zijn zo juist gerestaureerde Pan-
hard X 87 Junior d'Ieteren 1954. Een twee-
de prijs ging naar een Simca, de derde naar
een Alfa, aan welk merk deze tentoonstelling
gewijd was. Rick kocht zijn prijswinnaar drie
jaar geleden,en is hiermee de derde eigenaar.
Hij heeft al deze jaren nodig gehad voor een
grondige en succesvolle restauratie. Zijn
exemplaar ( met chassisnr.857507, op de
weg: 12-02-1955 ) is een van de drie beken-
de Belgische Juniors van d'Ieteren, die zich
o.a. onderscheiden van de franse versie door

een panoramische voorruit, een geheel weg-
klapbaar dak, en een kinderbankje achter de
voorbank. Een tweede d'Ieteren Junior ca-
brio staat in Huldenberg, eigendom van
Lucien Parijs, de derde is een coupe-model,
met kofferdeksel, die zich in omgeving van
Leuven zou bevinden. Het zijn met recht
zeer zeldzame auto's. Belgische Panhards
onderscheidden zich vaker door carrosserie
verfijningen, verbeteringen, andere kleuren-
schema's. Bij de auto zijn nog het oorpron-
kelijke Inschrijvingsboekje ofwel Carnet
d'Immatriculation (nr.455.620), waarin als
eerste eigenaar, Renee G.Legrand, place 86
te Arc (nummerplaat:93W48) van 1956 tot
1960, staat vermeld, en vervolgens de twee-
de, Clovis Mouton, Plaine St. Pierre 37 te
Gand, later verhuisd naar Obigies, Harron
6a, die de wagen reed tot 1967. De tweejaar-

lijkse keuringen staan in het Carnet, en de
km-stand loopt op tot 90.000. De wagen
had oorspronkelijk de kleur grijs, is nu
roomwit, met rode bekleding. Op zo'n
tentoonstelling lopen nogal wat enthousias-
te figuren rond: iemand bood voor de wagen
25.000 euro, maar daarvoor heb je geen drie
jaar aan die wagen gewerkt. Maar het duidt
wel even aan, wat men dezer dagen voor
zeldzame exemplaren wil neertellen. Panhar-
disten, wees zuinig op je wagen, er komen
er geen nieuwe meer bij! Rick, nogmaals
gefeliciteerd met je mooie Junior!
 
Joseph Janssen.
 
(mooie tentoonstellingsfoto's staan op www.
flickr.com/photos/skitmeister/4293271080/
in/photostream ).
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PANHARD’s 1926 La Lame de Rasoir
 

De laatste Raadsel van Henk leverde welge-
teld 1 juiste oplossing op. Getoond werd een
Engels patent van een krankzinnige stuurin-
richting met de vragen wie dit bedacht had
en hoe het in de praktijk beviel.
Ons Vlaams-StNiklaasse lid Willy van den
Berghe stuurde het volgende antwoord in:
 
Vraag 1: patent 267,101  We, Societé Ano-
nyme des Anciens Etablissements Panhar-
d & Levassor, a French company, Avenue
d'Ivry, Paris (Seine Departement) France
do hereby declare  enzovoort. 

 
Vraag 2 : De bestuurder van deze wagen, een
Panhard  " Lame de Rasoir" , verging het op
het circuit van Montlhery zeer slecht. Hij

verongelukte op 12 october 1926. Zijn
naam: MARIUS BRETON. Hij was inge-
nieur bij Panhard.

 
En dat was dus, om met Achmed te spreken,
héééélemaal goeoeoeoeoed

 
Omdat de Lame de Rasoir velen , en in ieder
geval mij, aanspreekt, heb ik een (Engels)
artikeltje hieronder in vertaling opgenomen.
OttHW
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AC 16/90

Het scheermes
in model
Er waren al heel lang dozen om miniatuur-
auto’s te bouwen, alleen niet op een schaal,
die in mijn verzameling paste. Dat verander-
de, als ik me goed herinner, in de jaren ze-
ventig toen Mike en Sue Richardson hun
bedrijf Mikansue startten, er waren anderen,
zoals John Day, maar Mike en Sue pakten
heel rigoreus uit met vier verschillende series
op schaal 1 op 43,5:  Standard Range, Grand
Tourismo. Americana en Competition, In
de Standard Range zat bijvoorbeeld het kitje

van de AC 16/90 uit 1938, in Grand Tou-
rismo een Stutz Black Hawk uit 1929, in 
Americana een Kurtis 500 Roadster uit 1953
en in Competition onder nummer 36 Pan-
hard Razor Blade 1926, beter bekend als
“lame de rasoir”. Uiteindelijk zouden er in
de Competitionreeks 69 bouwdoosjes ver-
schijnen.Anders dan vandaag waren de

bouwdoosjes van metaal, dat, voordat ook
maar aan opbouwen gedacht kon worden,
zorgvuldig moest worden voorbewerkt, de
modellen waren ook ietwat grover, want in
metaal valt klaarblijkelijk minder goed te
gieten dan in resin, het materiaal waar nu de
meeste kits uit vervaardigd worden. Van

Kurtis  500

De periode na de Grote Oorlog was er een
van records voor de oudste autofabriek
Panhard.
Omdat ze niet wilden dat Renault, Voisin
en vele anderen met alle eer gingen strijken
op het nieuwe circuit van Monthléry beslo-
ten de fabrikanten van de Porte d’Ivry de
strijd met de stopwatch aan te gaan.
Voor hun eerste openbare optredens in de
periode 1925 tot oktober 1926 werden vier
verschillende wagens gebouwd die de strijd
om de Monthléry Beker aan mochten gaan.
Twee daarvan waren modificaties van de
sportmodellen 20 CV 1925 en 35 CV 1926.
We komen later nog terug op deze 20 CV
en op het speciale 5 l-model, bijgenaamd
“Het Scheermes”, waarin testrijder Marius
Breton om het leven kwam op 12 oktober
1926 op het circuit van Monthléry.
De andere twee daarentegen, een 1,5 liter en
een 5 liter model, waren speciaal gebouwd
voor het aanvallen van records, maar waren
helaas het minst succesvol van de vier. Ze
weken in alle opzichten af van de op dat
moment gangbare recordwagens, vanwege
hun slankheid en hun carrosserieën van ge-
polijst metaal. Dit bezorgde ze al snel de
bijnaam “Scheermes”.
In Groot Brittannië, waar de 1500 cc wagen
door Ortmans werd bereden, deed hij het
goed, alhoewel hij op het Brooklands Circuit
een slecht eerste optreden had. Niettemin
maakte hij diepe indruk op de sportverslag-
gevers van die tijd.
Deze windklievende wagens lijken in menig
opzicht op de Darracq Special die in 1913
170 km/u liep. Wij raden onze lezers aan
om, als het maar even kan, iets over dit in-
teressante onderwerp te lezen.
Ingenieur Bionnier was betrokken bij de
ontwikkeling van de twee Scheermessen, en
was de belangrijkste ontwerper en construc-
teur van de modificatie die voor Marius
Breton bestemd was. De 1500 cc had speci-

ale uisnijdingen waar de coureur zijn armen
kwijt kon.
Lang voordat Colin Chapman aan coureur
Jim Clark vroeg om languit in de cockpit
van de Lotus 25 te gaan liggen vroegen de
Franse ontwerpers dat al aan Breton en
Ortmans. Let wel, 40 jaar eerder!! Maar heel
speciaal aan deze wagens was toch wel het
gebrek aan uitzicht; om dat te verkrijgen
moest de rijder rechtop gaan zitten. Het
stuurwiel was spaakloos. Via tandwielen
werd de stuurbeweging op het stuurhuis
overgebracht. De bestuurder strekte zich
door het stuurwiel heen en hield alleen de
bovenkant vast. Op de 1500 cc helde het
stuurwiel voorover en op de 5000 cc achter-
over. Oorspronkelijk werd de constructie
van de 5000 cc ook op de kleinere wagen
overgebracht, maar op verzoek van Breton
werd dit veranderd in de vooroverpositie.
Dat bleek prettiger.
De carrosserie omsloot de bestuurder geheel,
zodat hij om de baan te kunnen overzien zijn
hoofd hetzij naar rechts, hetzij naar links
buiten de wagen moest steken. Als “stoeltje”
had hij in de 1500 cc een soort hangmat, en
zijn hoofd rustte tegen een hoofdsteun die
met een schroef in drie verschillende posities
verzet kon worden. Om in de wagen te
komen moest deze steun in de hoogste stand
gezet worden!
Het chassis was heel smal en had de motor
geplaatst in de lengte, een stuk achter de
vooras. Hier liepen ook wat lichtmetalen
dwarsverbindingen, zoals de spanten in een
schip. De beplating bestond uit plaatdelen
die precies in de lengterichting op elkaar
aansloten met een perfect gladde verbinding.
De gestroomlijnde radiator binnen het ge-
polijste metaal volgde de lijnen van de wagen
nauwkeurig. Achter de radiator lag over
ongeveer 2/5 van de wagenlengte de motor,
en daarachter lagen stuurhuis en de bedie-
ningspedalen. Op de 1500 cc was een speci-

ale overbrengingsas met onder een hoek van
900 twee dwarsassen gemonteerd.  Twee
halve assen brachten de aandrijfkrachten op
de wielen over. De wielen waren afgeveerd,
en van het schijftype. Op de voorwielen
bevonden zich een soort trommelremmen
binnen de schijfwielen, en op de achterwie-
len een differentieelrem. De veren bevonden
zich in de chassisdelen.
Ongelukkigerwijze won deze wagen nooit
een of andere speciale eervolle vermelding
(in Frankrijk wordt daar anders over ge-
dacht, lees Benoit Pérot - Ott) . Ze werd in
oktober 1926 op de Salon geïntroduceerd en
vervolgens op Monthléry uitgeprobeerd,
waar een klapband een eind maakte aan een
recordpoging, en er waren vervolgens meer
bandenproblemen, die uiteindelijk culmi-
neerden in het dodelijk ongeval van monsi-
eur Breton.
Strikte orders van de fabriek dwongen ver-
volgens Ortmans zijn testritten op Brook-
lands op te geven. En zo eindigde het publie-
ke optreden van de speciale Panhards.
Hierna lag de 1500 cc ergens in een hoekje
van de fabriek, waar hij ergens in 1940 ver-
loren is gegaan.
Als we Serge Pozzoli mogen geloven was de
motor in 1955 nog steeds in de fabriek
aanwezig. De motor was een viercilinder, die
bij 45 tpm 70 pk ontwikkelde, maar inge-
deeld was in de 10 CV-klasse. Boring 65
mm, slag 107 mm, inhoud 1487 cc. Ge-
schatte maximumsnelheid 200 km/u. Wiel-
basis 2,325 m, spoorbreedte 1,2 m. Banden
Michelin Cable 710x90.
Het was echt een heel mooie auto, en jammer
genoeg bestaat hij nu alleen nog maar in
miniatuur
 
Uit: Model Cars maart 1968.
Tekst en tekeningen: Christian Tavard
Vertaling: Henk Ottevangers
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“photo etched parts” was ook geen sprake,
maar wie geduld had bouwde een verzame-
ling auto’s  op, die Dinky, Corgi, Tootsie en
zelfs Solido,  Rio en Brumm vergeten waren.
Ik heb destijds een paar Mikansue-kitjes
gebouwd, waarom ik juist die bouwdoosjes
koos, weet ik niet meer, het kan zijn omdat
de speelgoedwinkel op het Singel in Amster-

dam, waar ik meestal mijn modellen kocht,
juist die in voorraad had. Het is natuurlijk
bijzonder een Kurtis en een AC 16/90 in de
modellencollectie te hebben, maar de Pan-
hard lame de rasoir in 1 op 43,5 is uitzon-
derlijk.
 
Wiblo

Hoezo moeilijkheden?
Wie wel eens bij onverwachte kuren van zijn
Panhard een beetje achteruit heeft zitten
bidden moet het volgende stukje maar eens
goed lezen.
Het gaat over de belevenissen van een zeer
vroege Engelse autobezitter, de heer J.A.
Koosen, en zijn vrouw, die beschouwd wordt
als de eerste Engelse chauffeuse. De auto in
kwestie is een Lutzmann, een kloon van
Benz. 

Lutzmann 1895
 
De heer Koosen vertelt:
 
Vroeg in 1895, gedurende onze reis in
Duitsland, zag ik de advertentie van een
autobouwer met een plaatje van de wagen.
Mijn vrouw vond hem er leuk uitzien, dus
ik bestelde er een. Ik had op dat moment
nog nooit een auto gezien, en veronderstelde
dat je in zo’n ding moest gaan zitten, op een
knop drukken, en dat de machine dan wel
de rest deed.
Wel, eindelijk, op 21 november 1895, arri-
veerde het ding op het Portsmouth Town
station.
In een brief van de constructeur stond dat
je, om de motor te starten, het vliegwiel naar
je toe moest draaien; dat deed ik vervolgens
totdat de duisternis inviel. Het enige resul-
taat was een paar tot op de draad versleten
handschoenen.
 
De heer Koosen schijnt te vinden dat hij nu
wel genoeg moeite gedaan heeft, want hij
zegt: “En ik denk ik dat ik nu maar beter het
dagboek van mijn vrouw aan het woord kan
laten; zelf houd ik er geen bij.”
 
23 november: We namen de trein naar Lee

en probeerden onze motor aan de praat te
krijgen. Lukte niet. Kwamen om vijf uur
thuis.
24 november: Vreselijk koud. Met de motor
aan de gang geweest. Geen resultaat.
25 november: Na de lunch weer naar onze
motor gegaan; we kregen hem niet de schuur
uit.
26 november: We reden naar Lee en haalden
Smith en Penning (machinisten) op; Pen-
ning heeft de hele dag op zijn rug gelegen,
zonder resultaat.
27 november: Naar Lee gereden; eerst nog
naar T. White & Co. voor olie. Ze gaven
ons 4 gallon van het spul dat kooplui in de
lampen van hun wagens gebruiken. Dat
deugde niet voor onze motor, die dan ook
niet wilde lopen.
30 november: De motor liep voor het eerst
op benzeen; heel blij.
2 december: We wachten op nieuwe olie van
Bowley & Son.
9 december: Reden naar Lee om 10 uur;
motor sloeg direct aan en liep goed. Na de
lunch in de auto naar huis gereden, langs
Fareham; leuke rit; politie zag ons. In Cos-
ham kregen we een hele meute achter ons
aan; moest ze met mijn paraplu wegslaan.
10 december: Om 1.30 uur belde een poli-
tieman aan en bekeurde ons omdat we door
Fareham waren gereden zonder dat iemand
met een rode vlag voor ons uit liep.
13 december: Beetje door het park gereden;
band afgelopen; naar Penning opgestuurd.
16 december: Met de trein naar Fareham;
Hobbs ontmoet (van advocatenkantoor
Hide en Hobbs) en de heer Heckett; door-
gegaan naar het kantongerecht; smerig ge-
bouw. Hobbs hield een vurig pleidooi voor
motorwagens (zie politierapport). Die idio-
te ouwe rechter gaf ons een boete van één
shilling, en veroordeelde ons tot de kosten
van de zaak: 15s. 7d.
27 december: Onbewaakt paard voor een
melkwagen aan het schrikken gemaakt; sloeg
op hol en strooide de melkbussen overal in
het rond.
31 december: Riemen slipten heel erg; moest
ze laten spannen.
4 januari 1896: Moer van luchtklep verlo-

ren; naar huis geduwd.
6 januari: Weer gestrand; brandstofleidinkje
naar de carburateur verstopt.
14 januari: Motor hield ermee op; maakte
rare geluiden; naar Penning opgestuurd.
19 januari: Reden naar Eastney Lock; Jack
stapte uit om onbeheerde paarden vast te
houden, en ik reed de wagen in de berm en
verboog het frame. In naburige stal gezet.
14 april: Accu’s leeg; bij Penning achterge-
laten om opgeladen te worden.
19 april: Opgeladen accu’s mee naar Lee
genomen, maar ze kregen de motor niet aan
de gang, dus weer mee teruggenomen.
22 april: Accu’s weer meegenomen en motor
startte direct.; voor het eerst 30 mijl in drie
en een half uur afgelegd.
28 april: Hoorde dat ze bij het Imperiaal
Instituut auto’s nodig hadden; auto daar
naartoe gestuurd.
11 mei: De hele dag mensen rondgereden
op het Imperiaal Instituut.
14 mei: Nam Cummins mee voor een ritje
op het Imperiaal Instituut; blies de asbest-
pakking uit de uitlaat; gaf enorme knallen
en joeg Cummins de doodschrik aan.
18 juli: Op een speciale vergunning mochten
alle wagens naar Hurlingham rijden, waar
we een schitterende lunch hadden en verder
de hele middag rondreden. Op de terugweg
ging er iets in de machinerie fout, dus namen
we een huurrijtuigje. Auto teruggeduwd
naar Instituut. Verschrikkelijk!
21 augustus: Auto verkocht en nieuwe be-
steld van hetzelfde merk (waar we de afgelo-
pen 5 jaar vele duizenden mijlen mee hebben
gereden).
 
Na het lezen van dit dagboek zal duidelijk
zijn dat de auto extra bewijs voor de onver-
woestbaarheid van ons ras vomt, en voor die
hoogste vorm van menselijke eenheid, te
weten man en vrouw, die samen alle moei-
lijkheden overwinnen.
 
Uit: Motors and Motor-driving, 4e ed. 1906
Vertaling: OttHW

Panhard lame de rasoir
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koffie, plaatselijke krentenbrood-specialiteit
en vrienden Panhardisten wachten. De be-
langstelling valt een beetje tegen: zeven
Panhards en een vreemd, want niet-Pan-
hard, voertuig. Maar het weer valt mee, de
koffie is lekker, en te kletsen valt er altijd wel
wat.

Najaarsrit 2009
 
Een ietwat grijze dageraad. Er zijn mooiere
dagen te bedenken om een Panhardrit te
verrijden.
Maar wie weet? Als je eenmaal buiten bent
valt het meestal mee.
Onze aanvliegroute voert ons over bijna
Amersfoort-bijna Zwolle-bijna Kampen
naar het verzamelpunt in bijna Ens, waar de

Organisator Remco gaat ons voor op de
route. Dat is maar goed ook, want anders
waren we direct al zoek gereden. De over-
gang van nieuw naar oud land is een moei-
lijke.
Dwars door de kop van Overijssel, met aan
weerszijden het Wijde (er wordt nog gestre-
den of het de Beulakker dan wel de Belter is)

gaan we af op ons eerste rustpunt. Remco
leidt ons eerst nog even een doodlopende
weg in om te kijken of we opletten, maar bij
gebleken algemene dwaling voert hij ons
toch naar de gewenste plaats. De hunebed-
den van Havelte blijken echter weliswaar

interessant, maar toch wat te hard om op te
rusten, zodat de helft van het gezelschap
besluit om te voet een stukje verder te gaan,
over heideheuvels, bomtrechters en schel-
penpaden naar de dichtstbijzijnde vlinder-
tuin. De andere helft verplaatst zich per
PanPan. In ieder geval kan het hele gezel-

schap nu genieten van een tropische verras-
sing, eventueel gehuld in melkchocolade uit
de belendende kantine. De vlinders zijn
prachtig, en doen wat des vlinders is: fladde-
ren en mooi wezen.

Na de vlinders voert de route naar Oranje-
woud (voor de niet-topologen: gelegen in it
Hjerrenfean, die plaats waar zo leuk gevoet-
bald en geschaatst wordt), dwars door de
grensstreek van zuidwest Drenthe en zuid-
oost Friesland, waar duidelijk wordt dat hier
al sinds 1551 de turf is afgegraven. Een
weidse streek van grote wijdte met zo nu en
dan een klein dorp, een enkele boerderij, een
veenkanaal en zeer hoge grijze luchten. Soms
wat beklemmend, wat on-Nederlands, in

ieder geval zeer on-Hollands, maar door de
onbekendheid voor de meesten toch zeer
interessant.

Op het terras van de uitspanning wordt er
nog lang over nagepraat, en een select gezel-
schap zet dat nog voort in een belendend
restaurant, alvorens huiswaarts te keren.

 
Een geslaagde dag, voor sommigen mis-
schien nét iets te vermoeiend, maar in ieder

geval eentje  waarop de wegblijvers die den-
ken dat de wereld boven Zwolle ophoudt
schreeuwend ongelijk hebben gekregen.
 
Bedankt Remco!
 
 
OttHW
 
Foto's: Mieke Bos e.a.
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nemen. Ook hij bleek een CD adept.
Het onmogelijk deed zich kort daarop voor:
Pierre kocht de CD “in onderdelen” van
Gerbert R. Voor de opbouw waren natuur-
lijk niet voorbeelden of werkplaatshandboe-
ken voorhanden, zodat foto’s van Co’s en
Robs exemplaren de belangrijkste handlei-
ding vormden.
Het moest niet gekker worden: toen ik
Pierre een keer overhaalde mee te gaan naar
een praatavond troffen de daar John H., die
in Frankrijk warempel een ook CD had
gekocht. Maar nog gekker werd het toen ik
die auto een paar maanden later kon kopen,
via Pierre’s bemiddeling. Omdat de Missile
nog niet klaar was (nog steeds niet trouwens)
voelde ik die vervelende spanning: mag je
zo’n kans laten lopen? Een retorische vraag,
zeker toen Pierre beloofde mij met de res-
tauratie te helpen. Zodat Pierre en ik sinds
november 2008 allebei over een CD beschik-
ken. Pierre had nu een voorbeeld om na te
bouwen, ik had iemand met gouden handen
die er echt verstand van heeft.
 
Numéro 248: op weg naar de ultieme
CD

 
Pierre heeft het blokje voorzien van een ge-
heel intern oliefilter, zodat er niet zo’n bol-
letje onder hangt als bij de Mike Crane-filter
van een jaar of 5 terug. Als filter dient een
MAN inzetfilter uit een Yamaha Quad .Ook
is de oliepomp vergroot met een 70 % gro-
tere capaciteit.
 
Oliekoeler

 
In de luchthapper die voor de turbine is
geplaatst, heeft Pierre een oliekoelertje van
een motorfiets gemonteerd. Niet alleen is de
koeling zo maximaal, ook zal de venturiwer-
king de luchttoevoer optimaliseren. De olie
zal ongeveer 5 a 10 graden worden terugge-
koeld. Vanwege de om en om druksmering
( de veertjes in de olieleiding ) en een te lage
flow kan geen thermostaat worden toege-
past. Echter de oliekoeler zorgt er echter voor
dat de kritische grens van 130 graden niet
bereikt zal worden. En dat terwijl de bedrijf-
stemperatuur net zo snel zal worden bereikt
als met de standaardmotor.
 
Gasklepbediening

La Vie avec CD
Het verslag van een ernstige verslaving 

door onze speciale correspondent
 
Is er te leven met de CD koorts? Waar blijft
het huishoudgeld? Is het te combineren met
een full time baan? Kan het gezin blijven
functioneren?
Allemaal vragen waar de CD-junks Pierre
en Jaap uit ervaring over kunnen meepra-
ten. Lees het uit de eerste hand in de PAN-
HARD KOERIER!
 
Pierre: ”Het probleem is niet de techniek. Het
is de bouwkwaliteit”
 
De CD is de ultieme stroomlijnstudie uit de
jaren 60. Charles Deutsch startte hiermee
een reeks Cx-wonderen die eindigde bij met
de Porsche 917. Ook de actuele studies naar
de meest efficiënte vorm komen precies uit
bij de CD-koets van 1962, google bijvoor-
beeld maar eens naar de duitse Loremo.
Geniaal.
Maar de CD is ook een haastig in elkaar
geflansde gemoderniseerde HBR5. Na de
zege op Le Mans mocht Deutsch dan wel
een seriewagen bouwen, maar de tekeningen
die hij inleverde waren volstrekt ontoerei-
kend. Voor de 159 wegexemplaren is er flink
geknutseld bij Chappe en Velam, maar dit
resulteerde niet in een robuuste auto die het
lang zou volhouden. Met zo weinig exem-
plaren is de CD nooit serieus tot ontwikke-
ling kunnen komen. Zoals de wedstrijdwa-
gens na de race opnieuw opgebouwd
moesten worden, zo geldt dat ook min of
meer voor de wegauto’s. Het is een circuit--
auto, en het fragiele chassis met de beroem-
de poutre central is niet echt geschikt voor
het ruwere (rallye)werk. Veel afgeragde
exemplaren vertonen dan ook scheuren, met
name bij de achterwielophanging. Dus 50
jaar later is er een hoop werk aan de winkel.
Zeker als de franse eigenaren eigen “oplos-
singen” voor de problemen hebben bedacht.
 
Wie in Nederland CD zegt, zegt Co. Zijn
initialen zijn weliswaar CG, maar Co is na-
tuurlijk onze CD pionier die ons heeft ge-
triggerd met zijn superieur exemplaar waar-
mee hij al zo lang veel succes heeft. Daarna
kwam Rob van de R., die mij in 2003 even
achter het stuur van zijn witte exemplaar liet
rijden. Dat brak mijn laatste weerstand. Ik
besloot toen om eerst mijn Missile te gaan
restaureren. Een CD komt toch nooit op je
weg. Zo kwam ik tot een intensief contact
met Pierre P. , die zo vriendelijk was om het
Dauphine-motortje voor zijn rekening te

 
Nr 248 is Pierre’s troetelkind. De auto wordt
mooier dan die ooit is geweest. Pierre is een
perfectionist en leeft zich uit met allerlei
vernuftige constructies, zonder het karakter
van de auto geweld aan te doen. Een gedul-
dig proces van opbouwen, afbreken, perfec-
tioneren, opnieuw opbouwen enzovoort.
 
Zo is het hele chassis natuurlijk als nieuw
gelast, versterkt, gestraald en gespoten, en
zijn vele onderdelen verchroomd.
Van de bijzondere constructies zullen we er
een paar wat uitvoeriger behandelen.
 
Oliefilter

Pierre’s auto is oorspronkelijk waarschijnlijk
een Rallye-uitvoering geweest met dubbele
carburateur. Die is echter nu niet meer
aanwezig. Omdat met die versie nauwelijks
in de kom te rijden is, zal de auto in de “-
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normale”versie worden opgebouwd. Daar-
voor is de gehele gasklepbediening herzien
met nieuwe stangetjes en koppelingen.
 
Uitlaat

Er ontbrak een demper. Via internet is
Pierre in contact gekomen met Claudio uit
Italië. Hij restaureert ook een CD en heeft
bovendien een bedrijf voor roestvrij stalen
producten. Met de originele bouwtekenin-
gen heeft Claudio voor een schappelijk
prijsje 2 RVS dempers geproduceerd in een
iets dikker staal (2mm) voor een mooier
geluid. De uitlaat bestaat uit 56 !! onderde-
len, het is een reflectiedemper, d.w.z. er zit
geen dempingsmateriaal in zoals b.v. glas-
wol. Het gewicht van de demper is wel iets
toegenomen: 14 kg tegen 9 kg origineel .

 
Benzinetank en -leidingen
Deze is uiteraard geheel van binnen en bui-
ten behandeld met alles wat verboden is.
Lastiger was het vinden van een passende
vuldop (die zat er niet bij) en de bijbehoren-
de slang naar de tank. De Britse klassieker-
wereld bracht hier passend uitkomst. Het is
een dunwandige neopreen slang. De slang is
origineel in sportvliegtuigen verwerkt, ook
als brandstofvulslang en er zit zelfs een cer-
tificaat bij!! De brandstofleiding is vergroot
naar 8 mm en er is onder de auto bij de
brandstoftank een elektrische brandstof-
pomp gemonteerd .Deze zelfaanzuigende
pomp slaat vanzelf af als de carburateur ge-
vuld is en uiteraard ook weer vanzelf aan .
Een retourleiding is daarom niet nodig .Deze
aanpassingen moet het beruchte Vapour
Lock voorkomen. Een groot aluminium

brandstoffilter is achter de brandstoftank
geplaatst. Door het ontbreken van het ben-
zineopvoerpompje aan de motor, is de rou-
ting verbeterd en zal de brandstof ook min-
der snel onder de motorkap worden opge-
warmd.
 
Ontsteking :
De standaardontsteking die geheel is gerevi-
seerd krijgt een krachtiger vonk dankzij een
electronische onsteking van het thyristor
type. Deze ontsteking draait naar volle tevre-
denheid in verschillende Panhards dus in de
CD zal deze zeker ook goede diensten bewij-
zen .Ook worden iridium bougies toegepast
welke een onwaarschijnlijk lange levensduur
hebben .Deze NGK bougies zijn door NGK
berekend, de productmanager van NGK is
zelf een Panhardist !!
 
We zijn natuurlijk ontzettend benieuwd of
deze subtiele innovaties straks tot een beter
rijdende auto gaan leiden. We hebben straks
in ieder geval mooi vergelijkingsmeteriaal:
 
Numéro 159: hindernisrace naar een
rijdbare auto
 
Een auto, naar wij meenden dans son jus,
wat natuurlijk zo is,maar dat blijkt toch “een
hele pens werk” volgens Pierre. Zo meenden
we de auto in enkele maanden te kunnen
klaarstomen voor de Assemblee in Montéli-
mar, wat met uiterste inspanning van Pierre
nog bijna was gelukt ook. Maar de auto geeft
zich voorlopig nog niet gewonnen. Zo waren
daar:

 
De neus
De laatste franse eigenaar had het nodig
geacht de originele subtiele verstralers te
vervangen door enorme ronde mistlampen,
en had hiervoor flink zitten zagen in het
meervallensnuitje van onze geliefde bolide;
absoluut geen gezicht. Pierre is inmiddels
enorm handig met polyester en bracht de
neus weer in de oorspronkelijke staat.
 
Vloer.
De originele CDs hebben een dubbele poly-
ester vloer met daar tussenin een 3mm plaat
triplex ter versteviging. Dit hout was geheel
vergaan, zodat het plaatsnemen in de auto
een risicovolle onderneming was geworden.

Daarom is als eerste een nieuwe vloer ge-
maakt waarin multiplex gebruikt die is
geïmpregneerd met polyutheraan.
 
Voorruit
Hierin zat een grote ster en moest vervangen
worden. Dit bleek het minste probleem: Joël
Brunel trekt en zomaar een uit de la. En dat
voor zo’n mini-productie!
 
Motorkapbevestiging
De twee grote haken die uit het schutbord
steken hangen volledig los; een typisch
CD-probleem. De constructie is absoluut te
zwak. (Heel wat motorkappen zijn losge-
schoten en de lucht ingegaan; vandaar die
riempjes). Stevige Pierre wurmt zich in het
krappe vooronder en slaagt erin een flinke
versteviging aan te brengen, wat hij ook al
in zijn eigen CD had gedaan.
 
Ruitenwisser.
Deze blijkt niet te werken. Geen wonder, de
assen zitten volledig vast in de doorvoerbuis-
jes bij de voorruit. Deze worden geheel
schoongemaakt zodat de asjes soepel kunnen
bewegen. Maar dan blijkt het nog niet te
werken. Nu blijkt de ruitenwissermotor
doorgebrand! Geen wonder, zonder zekerin-
gen. Nieuwe ruitenwissermotor: Nog geen
resultaat. Ook de schakelaar blijkt doorge-
brand. Nieuwe schakelaar: Het beweegt!
Maar de koppelingsstang tussen de beide
wissers is ook gebroken. Conclusie: alles,
maar dan ook alles in de ruitenwisserlijn was
kapot…..
 
Transmissie.
De vorige eigenaar heeft destijds zelf de
koppelingskabel vervangen. Dit was een ei-
genmaaksel bestaande uit een kabel met di-
verse tonnetjes. Pierre denkt dat het volgen-
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de heeft plaatsgevonden. Dankzij deze con-
structie, omdat de koppeling maar amper
vrij kwam en vermoedelijk hevig vibreer-
de, is het druklager los gekomen van het
bedieningsmechanisme. Hij heeft toch
met deze gammele constructie een hele tijd
door gereden. Maar op een zeker moment
blokkeerde het druklager met als gevolg dat
het compleet uit elkaar klapte! Dit wordt in
poedervorm onder in de bak aangetroffen,
en de gaffel is flink verbogen. Toen kon Guy
niet meer rijden en heeft hij de auto met luid
geraas in zijn loods gezet en er vervolgens
nooit meer naar om gekeken!
De as in de versnellingsbak, die het druklager
laat scharnieren, staat geheel rond en kan
slechts met de grootste moeite worden ver-
wijderd. Als we een andere motor met nieu-
we drukgroep willen plaatsen blijkt dit niet
te passen. Ook de prise as is krom! Als bij de
ruitenwissers, werkelijk alles is kapot.
 
 Versnelling.
De auto schakelt uitermate moeizaam; in de
achterruit is geheel onmogelijk. Het blijkt
dat de hevel aan de bak wordt geblokkeerd
door de flens van de inlaatbuizen. Wat
Pierre ook verstelt aan de kabels, het kan
gewoon niet werken. Pierre komt, na verge-
lijking van beide CDs, tot de de volgende
reconstructie. De inlaatbuizen laten zich
normaal erg moeilijk monteren; er staat
flinke spanning op. De buizen van CD 159
gaan echter erg gemakkelijk: de laatste eige-
naar heeft zelf beter passende buizen ge-
maakt. De man is een prima lasser, dat moet
gezegd! Alleen, hierdoor komt de hotspot
een centimeter hoger boven de motor te
staan. En blokkeert die de achteruit, en ei-
genlijk ook andere posities. Hij heeft de
versnellingen zo afgesteld dat vooruit wel
kon worden gereden, maar de achteruit
ontbreekt. Dat zal de reden zijn, dat hij de
auto twintig jaar in de schuur heeft laten
staan! Na andere buizen te hebben gemon-
teerd, schakelt het weer redelijk.
 
Remmen
Deze waren natuurlijk zo lek als een mand !!
Alles was lek en zat vast. Panhardis leek
uitkomst te bieden met de “speciale CD
remslangen”, echter deze bleken veel te lang
en konden niet worden gebruikt. Elke
montage leverde een conflict op met het
chassis ,zodat het levensgevaarlijk is om deze
te gebruiken. Goede raad was duur ,echter
de PL 17 slangen bleken uiteindelijk de
perfecte lengte te hebben. Om geen risico te
lopen is het gehele remsysteem inclusief de
hoofdremcilinder vernieuwd.
 
Chassis
Dit is dan weer een positieve verrassing: bij

Deze zit vol met een eigenaardige substantie,
vergaan kippenvoer of iets dergelijks. Dit is
wellicht via de carburateur naar binnen ge-
waaid of gegooid. Niettemin is het een rede-
lijk geheel met bronzen zuigerbussen en een
gietijzeren deksel voor het krukaslager.
Voorlopig monteert Pierre een PL motor
erin die hij nog op de plank heeft staan. Met
de PL motor worden de eerste proefritjes
gemaakt; de eerste is op Youtube te zien.
Voordat de motor liep werd uiteraard ben-
zine in de tank gedaan. Die bleek er even
snel weer uit te lopen! Tank doorgeroest…..

de achterasophanging is op zeer deskundige
wijze een versteviging aangebracht die heeft
voorkomen dat de gevreesde scheuren zijn
opgetreden. Dit is aanleiding om de auto
vooralsnog niet geheel te demonteren, en
hem toch door de keuring te krijgen.
 
Motor

 
Elektra
Na bovenstaande exercities ontstond het
besef, dat Montélimar haarbaar zou kunnen
zijn. Nog even de lampjes…. Pierre heeft in
de onmetelijke wirwar aan “overbodige”
draden alles weggeknipt dat nergens naar
leidde. Echter: de achterverlichting is niet in
orde te krijgen. Er lijkt iets te rammelen in
de Stopindic, die de achter- en remlichten

en de clignoteur moet regelen, alles gecom-
bineerd in die twee kleine ronde achterlicht-
jes. Frank van Nieuwkerk is zo vriendelijk
om zijn fonkelnieuwe Stopindic op te sturen,
in de week voor de Assemblee. (Bedankt
Frank!). Maar ook ditmaal geeft nr 159 aan
nog niet op weg te willen; het wil niet wer-
ken. De elektra moet dus echt helemaal
opnieuw. Dit is voorlopig de laatste Grote
Hobbel.
Wij bezoeken Montélimar daarom met
Pierre’s PL17, die voor het eerst zo’n afstand
aflegt. Met gemak, en 1 op 18.
We kiezen hier dus (nog) niet voor een to-
tale restauratie; u houdt een vergelijkende
roadtest tegoed, over een jaartje of wat!
 
Moraal
De restauratie van de CDs kost een enorme
hoeveelheid uren, en is eigenlijk alleen mo-
gelijk door Pierre’s onverwoestbare gedre-
venheid gecombineerd met het feit dat hij
tijdelijk veel tijd had. Die tijd is er op het
moment niet, zodat het tempo nu veel lager
ligt. Maar het plezier is er niet minder om!
Het is naar ons idee dan ook geen optie om
een CD door een commercieel bedrijf te
laten restaureren; de kosten zouden een
veelvoud zijn van wat de auto ooit zou
kunnen opbrengen. De Le Mans CD van
1964 staat te koop voor 3 euroton. Mis-
schien wat overdreven, maar het is absoluut
een “hele pens werk”.
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Nr 159 in de sixties: entretien intensif
Leuk zijn de authentieke documenten bij de
auto: het onderhoudsboekje en een aantal
originele garagerekeningen uit de jaren zes-
tig.
De auto is 15 oktober 1963 op kenteken
gekomen. Vanaf 1966 worden de beurten en
reparaties bijgehouden door meneer Lan-
don, vermoedelijk de eerste eigenaar. CD
rijden is een dure liefhebberij. Op 1 januari
wordt er voor 580 francs versleuteld aan de
electra: 2 bobines, contactpunten. Twee
maanden later, op 3 maart, moeten de
voorassen worden vervangen, kosten 878
francs. In juni staan we weer bij de garage
voor nieuwe schokbrekers van 171 franken.
Er wordt kennelijk stevig doorgereden. Dat
blijkt wel in september, als er een heel nieuw
motorblok in moet, voor in totaal ffr
2.252,- ! (Compleet met tap voor de olie-
temperatuurmeter (80 francs)…. De prijs
voor het blokje bedraagt ffr 1.650,-. Het
blok heeft nummer 1754 en moet een van
de laatste fabrieksmotoren geweest zijn. De
auto heeft dan pas 53.180 km gereden. Een
jaar later, september 1967, moet de bak uit
elkaar (en dus de motor eruit): 819 ffrs. Heel
consequent wordt iedere 1.500 km olie
ververst. Vanaf 24-08-1968 vinden we regel-

matig de aantekening “pulverisation
chassis”! Kortom: een kasplantje, dat je als
tweedehandsje beter kunt laten staan.
Op 3 april 1970 koopt Guy Roussel de auto.
Hij heeft één foto waarop de auto staat in
zijn oorspronkelijke staat: wit, bij een tent
ergens in de campagne, augustus 1970. Guy
heeft hem daarna blauw gespoten (en wel

zodanig dat je het met plakband er af trok,
zo bleek ons bij het transport). Guy pakte
meteen de pulverisationchassis doeltreffend
aan. De andere modificaties bezorgden hem
(en ons) veel werk. Zoveel, dat hij er niet
meer uit kwam. Maar lassen, dat kan ie!
 
Jaap Margry & Pierre Peters
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Niet alleen omdat de originele onderdelen
opraken maar ook ‘omdat het beter kan’ heb
ik gezocht naar een manier om een homoki-
neet in de Panhard aandrijfas te maken en
gekozen voor de homokineet van een Golf-3.
 Ik heb een paar assen (zonder transmissie-
demper)  van een Golf pasgemaakt. In de

DE PANHARD AANDRIJFAS
 

 Ik heb niet geprobeerd om de oude rubbers
te belasten met 140 kgm omdat deze krach-
ten alleen optreden als de motor vastloopt.
 De hoekverdraaiing in de as bij een belasting
van 90 kgm is 15°. De transmissiedemper
doet dus meer dan ik verwachtte.

 Groeten, Jelle Bethlehem.

praktijk merk je weinig van de Panhard
dempers, de homokineten van de Golf stu-
ren lichter, gaan langer mee én zijn overal te
koop.
 Ik heb geprobeerd de Panhard transmissie-
demper te monteren in de VW aandrijfas.
Dit lukte wel maar waarom zou je eigenlijk
al die moeite doen want wat doet dit rubber
eigenlijk?
 Om te zien wat dit rubber doet heb ik een
testopstelling gemaakt en de verdraaiing
onder belasting gemeten op de dikke kant
van het transmissierubber (Ø 90 mm).
 Dit is bij 10 kgm - 2mm, bij 15kgm – 3mm,
bij 20 – 4,5, bij 25 – 5,5, bij 30 – 7,
 bij 35 – 8, bij 40 – 9, bij 50 – 11, bij 55 –
13, bij 60 – 14, bij 80 – 16
 en bij 90 kgm – 19mm.
 Ik heb dit gemeten met verschillende ge-
bruikte assen en ze gaven allemaal ongeveer
dezelfde waardes.
 De maximale belasting van het rubber is in
theorie auto + belading (ongeveer 1000 kg).
 De afstand tussen de grond en het hard van
de as is ongeveer 0,28 meter.
 De kracht op de aandrijfas is dan maximaal
280 kgm, dit verdeeld over 2 transmissie-
dempers is 140 kgm per demper.
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Goedendag Oldtimervrienden,  

Uitnodiging voorjaarsrit, 18 april 2010.  

Beste Panhard leden,  

 

Als rijder van een Panhard Levassor uit 1925 ben ik gevraagd om in 2008 een presentatie te geven over de restauratie van mijn 

auto. De toezegging die ik toen tijdens jullie clubavond heb gedaan is dat ik met mijn Panhard rijdend een evenement zou 

bezoeken. Bij deze wil ik jullie uitnodigingen voor een gezellige voorjaarsrit over het Zuid-Hollandse eiland Voorne-Putten.  

Er staat voor deze dag een leuke rit van bijna 100 Km op het programma.   

 

De start van deze rit vindt plaats bij Hotel het Wapen van Marion aan de Zeeweg te Oostvoorne. 

We verzamelen tussen 10.00 uur en 11.00 uur waar koffie met lekkers voor u klaar staat. 

De rit gaat langs het informatie centrum van de 2e Maasvlakte en we bezoeken een Brandweermuseum.  

De lunch zullen we voor eigen rekening gezamenlijk nuttigen in het historische centrum van Den Briel.  

De rit zal eindigen bij Hotel het Wapen van Marion in Oostvoorne rond 17:00 waarna op eigen rekening onder het genot van een 

drankje de dag afgesloten wordt. Als u wilt kunt u aansluitend hier ook nog een hapje eten, zie inschrijfformulier.  

 

Voor de mensen die er een weekend van willen maken in het mooie Oostvoorne kunt u zelf een overnachting boeken bij : 

Hotel het Wapen van Marion, Zeeweg 60, 3233 CV te Oostvoorne. Telefoon: 0181489399. 

U kunt zich opgeven voor de rit door voor 4 april het onderstaande strookje naar mij op te sturen of via een e-

mail uw deelname aan mij kenbaar te maken; dan houden wij rekening met uw komst.  

Voor vragen kan je mij bereiken via het volgende adres: 

Van der Meerweg 26A  3233 BX Oostvoorne,  

0181-485117. Ruud_de_Pater@hotmail.com 

Tot Ziens op zondag 18 April. 

Groeten Ruud de Pater. 

 
Hier langs afknippen 

  

Inschrijfformulier Voorjaarsrit 2010. 
De deelname aan deze rit is voor eigen rekening en risico en de organisatie is op geen enkele manier aansprakelijk, van welke aard dan ook.  
We verwachten van de deelnemers dat hun voertuigen aan alle wettelijke eisen voldoen. Door het onderstaande inschrijvingsformulier in te vullen  

stemt u in met bovengenoemde voorwaarden. 

 
Naam……………………………………………….  

Telefoonnummer…………………………………... 

E-mail adres...……………………………………... 

Aantal personen……………………….…………... 

Voertuig………………………………….………... 

Type……………………………………….………. 

Bouwjaar…………………………………………... 

  

Diner Ja / Nee        Aantal personen ……………… 

ivm drukte plaats ik een reservering voor het aantal mensen voor het afsluitende diner.  
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 Indien onbestelbaar retour:Oostervenne 421, 1444 XP PURMEREND
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