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"Warme baden & een koude douche"
De redactie had besloten dat jullie voorzitter ALTIJD in dienst is en dus ook in zijn vakantie geen rust gegund hoeft te worden.
Dus zit ik hier, in Tourrettes-sur-Loup, in de kelder van het Office du Tourisme, op een
Frans (dus anders) toetsenbord te stoethaspelen om een stukje naar Henk te mailen.
Jullie zullen het weten!
Maar liefst zeventien equipes (15 Nederlandse, 2 Belgische) van onze club hebben de reis
naar het verre Montélimar ondernomen. En dat zonder noemenswaardige problemen!
Hadden enkelen (waaronder ik) zich van te voren wat zorgen gemaakt over de organisatie,
vanwege de grote aantallen en de indeling in groepen en subgroepen, in de praktijk liep
(vrijwel) alles op rolletjes.
Gelukkig kon ook Thei Bruls, die vrijdagavond tot onze grote schrik plots onwel geworden
was vanaf zaterdagmiddag weer volop meedoen.
Hier wil ik even mijn Ilona bedanken die Thei en Lies naar- en in het ziekenhuis begeleid
heeft.
De twee hoogtepunten van deze 20e Rassemblement International Panhard waren toch wel
1. de rit - met alle, bijna 200 Panhards, door Montélimar, met een tentoonstelling van
onze auto's in de Jardin Publique, en de ontvangst daar door de vice-burgemeester van
Montélimar, en
2. de afsluitende feestavond in de grote Salle des Fêtes, met (weer eens) een prima diner,
ook weer voor de paar vegetariërs onder ons, zoals Corrie van der Rol mij verzekerde.
Dan het ceremoniële deel:
Ceremoniemeester is Jean Favarel, die begon met complimenten voor het door onze club
georganiseerde vorige R.I.P (Groot applaus!!!) en de (wat zure) opmerking dat we in Rolduc
vier dagen schitterend weer hadden terwijl hier zowaar een paar druppels regen gevallen zijn.
Dan de overdracht van de R.I.P-bokaal: die gaat naar FINLAND! (nadere info volgt).
Toen heb ik Jean de microfoon ontfutseld om namens alle deelnemers de organisatie te
bedanken voor al het werk dat ze verzet hebben om ons een onvergetelijk R.I.P. te bezorgen.
Na nog een toespraakje namens de Fédération, leidde Jean ons de dansvloer op.(zelfs
Corrie vond de muziek wel prettig, vertrouwde ze me later toe).
Tot zover de warme baden, toen kwam de koude douche.
Toen ik een foto wilde maken van de feesttafel met de meeste Hollanders, draaiden die mij
allemaal de rug toe.
Reden: Personnaz, die namens de Fédération sprak, had vergeten Nederland te noemen
toen hij de clubs opriep om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leden ook allemaal naar
Finland zouden gaan. Gevolg: iedereen boos......
Wat moet ik met clubleden die mij zo menen te moeten bejegenen?
Zal ik maar opstappen?
Frank.
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Van de redactie……………

Inhoud

Redactioneel is er op het ogenblik weinig
nieuws te melden. De Koerier gaat als de
brandweer met het nieuwe redactieteam en
in het bijzonder Henk Ottevangers geeft er
flinke slingers aan! Klachten krijgen we niet,
dus het gaat goed.
Wel wil ik bij deze al onze clubleden nog
eens uitnodigen, om reisverhalen of anderszins in te sturen voor eventuele plaatsing in
de Koerier, alles is welkom.

Bij de voorpagina:
Originele lithografie van Jean-François
Krause
PL17 voor Bristol Freighter tijdens introductie-actie 1959
Litho is te bestellen, genummerd en gesigneerd door de artiest, via de redactie.
Formaat A4, prijs €25,= bij meervoudige
afname

In de tussentijd zijn we ook nog even naar
Montélimar geweest in zuid Frankrijk voor
het 20e
RASSEMBLEMENT, georganiseerd door
de Club Dynamic.
De reis er naar toe was al een evenement op
zich zelf. Er waren verschillende groepen
reizigers van af diverse plaatsen uit Nederland vertrokken en op verschillende dagen.
Onderweg zou men elkaar dan treffen op
van te voren afgesproken plekken. Dat is
perfect verlopen allemaal. De groep die reeds
op woensdag was vertrokken en onderweg
nog even een kasteeltje aandeed, trof op
donderdagavond de andere groep in Nuits-Saint-George.
Daar hebben we de avond gastronomisch
afgesloten met een lekker glas wijn.
De vrijdag die volgde was er een met een
“gaatje”. Tot voorbij Lyon ging alles goed,
maar rijdend langs de Rhône gebeurde er ver
voor ons twee verschillende ongelukken en
het leed wat volgde was niet te overzien.
Twee uur lang, 10 meter rijden 10 minuten
stilstaan het was bar en boos en erg warm!
Na ongeveer anderhalf uur streek mijn PL
17 de vlag en moest ik afhaken met de beruchte luchtbellen in de saptoevoer. Op het

moment dat dit gebeurde, stond ik net dwars
op een afrit en kon geen mens er meer door.
Nou, daar kreeg ik het nog warmer van dan
ik het al had.
Door deze toestanden is de groep enigszins
uit elkaar gevallen, maar bij het vallen van
de avond was iedereen gearriveerd in Montélimar en konden we aanschuiven aan ons
eerste diner. Er zouden er nog twee volgen
waarvan er één heel bijzonder was. Zaterdagavond waren de tafels voor ons gedekt in de
tuin van een leuk restaurant. De buitentemperatuur was goed en de regen die naar beneden kwam viel ook erg mee. Het diner was
kort en krachtig en wij behoorlijk nat! Dit
kan alleen maar in Frankrijk gebeuren, ik
blijf het een raar land vinden.
Maar het moet gezegd worden, de Franse
club had veel moeite gedaan om ons met van
alles te verwennen en te vermaken.
Een aantal van ons heeft na dat het feest was
afgelopen, van de gelegenheid gebruik
gemaakt
om met vakantie te gaan in Frankrijk zelf, of
door naar Spanje.
Wij zelf waren na deze drie dagen wel weer
toe aan een goede Hollandse Pot en we zijn
Maandag in één ruk naar Maastricht gereden, alwaar wij ons des avonds tegoed hebben gedaan aan een Chateaubriand in Hotel
Maastricht
.
Eind goed, al goed!

Van de voorzitter
Van de redactie
Inhoud
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Frans van Thor(redactie)
PS
Als alles gaat zoals gepland, dan gaan we in
2010 naar Finland!

Agenda
** 4 september 2009: Praatavond

Alle neuzen wijzen richting Finland

Presentatie over de restauratie van een SansSoupapes.
Frans van Thor vertelt.

** 20 september 2009: Najaarsrit
Remco van der Meulen organiseert een rit
in Frieslân.

** 20 november 2009: Praatavond
Presentatie over de restauratie van een Dyna
X 86 uit 1950.
Rob van der Rol vertelt.
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Angoulême
Angoulême, Circuit des Remparts, 19,20 en
21 September 2008
Vrijdagavond, concours d’elegance,
Zaterdag, rally international de charente,
200 km toerrit, 280 auto’s,
Zondag, races op het circuit. Dit circuit is
al sinds 1939, onveranderd, in gebruik.
klassen; grand prix Bugatti, meer dan 2 liter
vintage, tot 2 liter vintage, 1950’s sportscars,
formula junior GTS/GT/GTP in 7 klassen
met een totaal van zo’n 120 deelnemers.
Als je het bovenstaande leest begrijp je dat
dit mij wel de moeite waard leek te bekijken
én om de 24BT weer eens naar Frankrijk te
sturen.
Vriend Martin parkeerde op donderdagochtend om 5 uur zijn SLK’tje in mijn garage
en zette zijn tas in de Panhard. De tomtom
werd aangezet en navigeerde ons, na een saaie
rit over tolwegen, naar de camping waar we
om 17.00pm arriveerden.
(De camping heeft Engelse eigenaars en er
is een restaurant bij.
Camping ‘Marco de Bignac’, Lieudit ‘Les
Sablons’, 16170 Bignac, +33545217841)
Toen we arriveerden begon het te regenen,
dat was natuurlijk niet zo leuk want een tent
zet je liever niet op tijdens een bui. Achteraf
bleek het de enige bui die we gehad hebben.
Dus eerst een hapje gegeten. De menu’s
waren simpel maar smakelijk en de andere
gasten allemaal Engelse bezoekers van de
camping dus werd er gezellig gekletst, en af
en toe gekeken of het al droog werd.
Om 22.00pm waren we het zat, de dag was
immers al vroeg begonnen, en hebben we
met de regenpakken aan, in het licht van de
koplampen van de Panhard, de tent opgezet.

Vrijdag, na het ontbijt zijn we naar Angoulême gereden. De oude stad is op een plateau
gebouwd en onder de markthallen hebben
de auto in de parkeergarage gezet. Dit werd
“onze” p-garage want we kwamen er steeds
weer terug. De opbouw van het circuit en de
tribunes was in volle gang en na een rondwandeling besloten we een tochtje te rijden,
op tijd te eten en ’s avonds het ‘concours
d’elegance’ te bezoeken. Met de Panhard een
paar rondjes over het circuit gereden en
daarna lekker voor de tent in de zon gezeten.
Het concours. Een groot plein in de oude
stad was vol gezet met stoelen, 2 torens met
zoeklichten verlichtten de deelnemers die
om de beurt over het podium reden en
streden voor de mooiste combinatie van
mens en auto. De commentator was een
populair type maar werd door ons totaal niet
begrepen; hij sprak Frans, wij niet.
Ik denk dat een prachtig gerestaureerde
Porsche met een “filmster echtpaar” als inzittende de 1ste prijs kregen, zowel van de
vak- als van de publieksjury. Als gevolg van
het taalprobleem weet ik het niet zeker maar
zij mocht van mij zeker winnen.
Na het concours nog even in een bar wat
gedronken en daarna navigeerde de tomtom
ons door een leeg en donker Frankrijk terug
naar de tent. Het was een spannende rit want
de afslagen waren er steeds eerder dan verwacht en we reden lekker door over de stille
wegen…
Zaterdag Op de camping lag een lijst met
doorkomtijden van de toerritrijders. Na
bestudering bleek dat we even flink moesten
aanpoten wilden we de toerrijders langs zien
komen en aan kunnen sluiten na de lunchstop in Cognac. We zaten op tijd ergens in
de berm, met een pruttelend expressopotje,
om de deelnemers langs te zien scheuren. Al
van verre hoorden de eerste auto aankomen,
een Matra Simca 67 zonder kentekenplaten,
ooit winnaar van een 24 uur van Le Mans.
We hadden deze wagen vrijdagavond ook al
in de stad zien staan in een showopstelling
met allerlei andere racebolides. In Cognac
stonden de auto’s in een rij langs de rivier
voor de cognacfabrieken, wij konden op ons
gemak alles bekijken. Onze lunch bestond
uit verse pasteitjes die we op de markt hadden gekocht en in ’t zonnetje opaten.
Daarna hebben we de toerrit meegereden.
Wat was het leuk om al die zwaaiende mensen te passeren die hun duimen opstaken als
ze hun erfgoed herkenden! De toertocht
kwam langs de camping en daar zijn wij naar
teruggegaan.
Panhard
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Toch ’s avonds weer naar de stad, in het
centrum was het gezellig druk, het circuit
was bijna klaar, alleen de vangrails moesten
nog geplaatst worden. Martin wilde een
goede plek zoeken om morgen mooie foto’s
te kunnen maken en ik probeerde uit te
vinden hoe laat we er ’s morgens moesten
zijn wilden we de auto knap kunnen parkeren. We hoorden dat het rond 7 uur al vol
zou beginnen te lopen en aldus besloten wij
de wekker dan maar op 6 uur te zetten want
parkeren onder het circuit heeft zo z’n
voordelen.
Zondag. Koud, donker, het is nog vroeg. De

autoramen zijn bevroren! Gelukkig is de
douche warm. Snel naar “onze”p-garage”
gereden, die bleek nog helemaal leeg te zijn.
We waren inderdaad mooi op tijd. Het beloofde een prachtige dag te worden en in de
zon, op de stadsmuur maakten we ontbijt.
Hete thee, broodjes en een prachtig uitzicht
over de stad vergoedden veel. Om 8 uur
gingen we al door de kassa (€20,= pp. Incl.
toegang tot de paddock) en liepen we naar
de fotoplek. Daar was het nog koud want hij
lag nog in de schaduw van de stad . de training begon een uur later en toen bleek dat
we echt een spectaculaire plaats uitgezocht
hadden. De haarspeldbocht was zo krap dat
deze met veel wielspin en tegenstuur genomen moest worden en dat sommige coureurs
die twijfelden in de bandenberg vlogen. Dat
gaf alleen nog maar meer spektakel! En
omdat het niet hard ging, weinig schade.
Na de training was het tijd voor de lunch,
we hadden toen alle tijd en ruimte om de
wagens goed te bekijken. Voor de wedstrijd
een plek op de tribune, voor de kerk en in
de zon, gezocht. We zaten gezellig tussen een
groep Engelsen. De races waren leuk en het
publiek leefde flink mee met de Mini Marcos
(lelijkste deelnemer) die ronden lang strijd
leverde met een Camaro en uiteindelijk won,
de Camaro kwam in ieder geval niet meer
door. Ook spectaculair was het gevecht om
de 1ste plaats tussen een Alpine A110 met
een Porsche. De Bugattirace was in deze
setting een unieke ervaring met veel overstuur en rokende banden. Echt leuk om naar

te kijken!
Na afloop op een terras zitten kijken hoe
enkele deelnemers hun wagen weer op de
trailer laadden. Ook voor ons was het tijd
om terug te gaan en in het restaurant van de
camping hebben we lekker gegeten en de dag
nog eens besproken met de andere raceliefhebbers.
Maandag na het ontbijt de tent opgeruimd

en na nog een mok koffie van onze Engelse
buren was het echt tijd om naar huis te gaan.
Op de ‘péage’ tijdens een koffiestop toch nog
weer een leuke ontmoeting; een Iers echtpaar
in een Bugatti was ook op weg naar huis. Zij
bleken in het huis van Joe Craigh in Ballymena te wonen. Voor mij als Nortonliefhebber was dit heel interessant want Joe Craigh
was een wereldberoemde tuner en Nortonrace-team-leider. Hij heeft vele wereldkam-

pioenschappen voor Norton binnen gehaald. Verder was het een saaie rit naar huis.
In totaal hebben we 2400 kilometer gereden
en is de motorkap niet open geweest….
Groeten, Jelle Bethlehem.
Heb je vragen over dit evenement dan kan
je me bereiken op 072-5154975.

Montélimar 2009
Het hadden twee groepen moeten worden,
die via verschillende routes naar de Rassemblement International Panhard te Montélimar zouden gaan rijden.
Peter Drijver had het allemaal zo leuk bedacht.
Maar toen puntje bij paaltje kwam formeerde zich op woensdagavond maar een klein
groepje in Custines: de equipes Drijver/Bosse, van Nieuwkerk, Voetelink en Ottevangers/Dornscheidt.
Op donderdagochtend vertrok dit gezelschap naar de eerste activiteit die Peter bedacht had: een bezoek aan Chateau de Sandaucourt om de Panhardverzameling van
Matthieu en Marie-Claude Gognet te bekijken. Op de oprijlaan van dit schitterende
kasteel stonden behalve de chatelaine en haar
secondant ook Peter Breed, Henk Freie en
Frans Post ons al op te wachten, zodat we
met een flinke afvaardiging de indrukwekkende verzameling konden gaan bekijken.

En indrukwekkend was de verzameling
zeker: een fraaie Torpedo X47, een 6 CS, een
Dynamic, de nodige DB's en Juniors met
varianten, enkele Scarlettes (Rosengart), een
Sherpa, een Gazogène en wat niet al meer.
We werden er stil van.

Uit het spontane voorstel van Henk Freie
om bij hem thuis te komen lunchen kwam
een heel gezellige middag voort, die dermate uitliep dat de equipes Drijver, van Nieuwkerk en Ottevangers nog maar nauwelijks
hun hotel in Anse konden bereiken. De
anderen hadden het wat makkelijker; die
hoefden maar tot Nuits-Saint-Georges.

Het Anse-gezelschap bezocht op vrijdagochtend het bijzonder fraaie automuseum Henri
Malartre in Rochetaillee sur Saône, waar
behalve van vele oude auto’s uit de beginjaren tot in de 70’s (waaronder een zeer fraaie
P&L tonneau uit 1899, en een zeer indrukwekkende zwaar gepantserde Mercedes uit
1942, vroeger toebehorende aan een zekere
A. Hitler) ook genoten kon worden van oude
fietsen, motorfietsen, stoom- en electrische
auto’s en trammaterieel.
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Na een probleemloze rit dwars door Lyon
konden we vervolgens twee uur stil gaan
staan op de A7, die 15 km ten zuiden van
Lyon geblokkeerd bleek, waar we net te laat
achterkwamen.

Maar toen alles weer op gang kwam, en nadat
er nog wat aan de ontsteking van Frank zijn
cabrio gesleuteld was, bereikten we voorspoedig het B&B in Montélimar, waar we

ons bij organisator Michel Clot konden inschrijven en van alles meekregen, waaronder
twee heerlijke flessen wijn pp.
Het was inmiddels vrijwel etenstijd geworden, zodat we al snel richting vliegveld vertrokken waar in de kantine van de vliegclub
het diner werd uitgeserveerd. Er was nog
enige consternatie omdat Thei Bruls zich
niet goed voelde en naar het ziekenhuis werd
afgevoerd, met Ilona als begeleiding, maar
gelukkig bleek dat allemaal reuze mee te
vallen. Het kostte Ilona wel een flink deel
van haar nachtrust, want ze was pas om een
uur of drie ’s nachts weer terug in het hotel.
Omdat het aantal deelnemers aan de RIP
nogal groot was (185 auto’s, 400 personen)
had de organisatie de club in drie groepen
gesplitst die verschillende programma’s afwerkten. Zodoende vertrok groep A op zaterdagochtend om 07.50 uur stipt naar
Grignan, een middeleeuws stadje, gelegen
tegen een heuvel op met een schitterend
Chateau op de top.

Dit chateau, dat onder zijn vele bewoners
onder andere Francoise-Marguerite, comtesse de Grignan en dochter respectievelijk
geadresseerde van Frankrijks bekendste
brievenschrijfster mme de Sévigné, kende,
lag eind 19e eeuw in puin, maar is sindsdien
weer in volle glorie gerestaureerd. De Nederlandse club binnen groep A kreeg alle gelegenheid om het stadje te bewonderen, want
in eerste instantie was het chateau nog gesloten, en in tweede instantie mochten ze er,
toen het eenmaal open was, nog niet in
omdat groep A te groot was en in twee delen
verwerkt moest worden. Daar sta je dan zo
vroeg voor op! Maar uiteindelijk mochten ze
er toch in, werd de rondleiding in ratelend
Frans begeleid, en waren de aanwezige Engelse en Nederlandse bezoekers heel gelukkig
met Frank, die voor begrijpelijke vertaling
zorgde.
Groep B mocht om 08.00 uur naar het
schoenenmuseum vertrekken, maar kende
geen Nederlandse inbreng. Groep C, waarin
ondergetekenden, vertrok stipt om 08.10
uur voor een stadswandeling naar Valence,
waar de grote verzameling Panhards, geparkeerd op het Champ de Mars, veel plaatselijk
bekijk trok. In Valence kon gekozen worden
voor bezoek aan een parfumerie, een rondvaart door de grachten of een stadswandeling
onder begeleiding. Wij kozen voor het laat-

ste, en werden vervolgens door een Franse
dame de plaatselijke basiliek ingeleid, waar
in het nu volgende uur elk detail en elk
misgewaad werd bekeken, uiteraard weer
begeleid door machinegeweer-Frans.
Na afloop van deze sessie, waarbij zelfs de
Franse deelnemers uiteindelijk sufgekletst in
de touwen hingen werd nog even in tien
minuten de stad “gedaan”, zodat we achteraf toch beter maar die rondvaart hadden
kunnen nemen.
De lunch in het middeleeuwse stadje Chabeuil sloegen we over; in plaats daarvan zaten
we hem lekker op een terrasje in de zon uit.
Na afloop van de lunch ging het in optocht
naar het verzamelpunt in Montélimar, waar
alle groepen met veel gedoe geformeerd
werden tot een stoet die vervolgens dwars
door de stad naar het stadspark werd geleid.

Door een klein misverstand (haal die president in die rode cabrio ertussen uit en zet
hem voorop) transporteerde de politie Frank
in zijn rode open DynaXje naar de kop van
de stoet, in plaats van de Franse president in
zijn rode open PL, en voor het mooi werd
de Barchetta van Wim er toen ook maar
bijgezet. Toen bij het stadspark ook nog eens

een bruiloftsstoet zich luid toeterend tussen
de Panhards mengde was de chaos compleet
en de stemming opperbest.
In het park werden alle Panhards (inmiddels
leken het er wel 250 te zijn) in alle hoeken
en gaten geparkeerd; de mooiste exemplaren
kwamen op het centrale plein bij de muziektent te staan en konden daar bewonderd
worden. Uiteraard vielen Franks cabrio en
Wims barchetta in de prijzen. In de muziektent begonnen allerlei hotemetoten elkaar
met veren te prikken, en wij trokken ons
bescheiden terug op een leuk terrasje aan de
rand van het park. Peter en Mieke, Paul en
Greet, Rob en Corrie, Frans en Ada en Peter
Breed bleken allemaal hetzelfde idee gehad
te hebben, zodat het reuze gezellig werd.
Panhard
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Het diner ’s avonds bleek in de open lucht
te zijn. En de lucht betrok. Er kwam zelfs al
een beetje regen, maar dat zette niet door.
In een ongelofelijk tempo werden de vier
gangen er doorheen gejast, en net toen we
aan de koffie toe waren barstte de bui in alle
hevigheid los.
Die koffie hebben we toen maar binnen
genuttigd, waar de ruimte dermate beperkt
was dat het gros van de feestgangers de biezen
pakte en wegreed.
Zondagochtend had groep A het makkelijk,
met de ruilbeurs, maar nu moest groep C
om 07.50 uur aan de bak voor Chateau
Grignan. En inderdaad, weer moest de club
in tweeën, zodat wij onszelf terugvonden op
een leuk terrasje op het plein mme de Sévigné, waar we heel geanimeerd met Marc
Oesterle, de voorzitter van Panhard Suisse,
hebben zitten praten over het wel, en vooral
wee, van zijn club. Het blijft een heel leuk
gezicht om die oude man in zijn oude DynaX
cabrio te zien rijden, met op de achterbank
het 14 jaar oude hondje Apache.
Hopelijk zien we het nog vaak; ze zijn er taai
genoeg voor.
Na het chateaubezoek zijn we wederom niet
gaan lunchen, maar op een fraai uitzichtpunt
op een heuvel in het Bois de Salles gaan
zitten met wat stokbrood, kaas en wijn. In
een uur tijd kwam er precies één auto voorbij en twee wielrenners. Verder alleen vogelgeluiden. Frankrijk kan heel rustgevend zijn.
Daarna met de groep mee naar het middeleeuwse Mirmande, voor een rondleiding.
Die werd weer door een Franse ratel gegeven,
zodat we maar besloten om zelf een verkorte
wandeling richting dat leuke terras te maken.
Waar we even later gezelschap kregen van
Paul en Greet, Frans en Rob. En zo werd het
weer heel gezellig.
Het slotdiner in de grote feestzaal van Espace Mistral te Montélimar was een succes:
heerlijk eten en drinken, goede muziek, niet
teveel redevoeringen. De voorzitter van de

Finse Panhardclub liet zich de fakkel voor
de volgende RIP overdragen en zijn dochter
vertelde in vlekkeloos Frans en Engels dat
het de bedoeling was om volgend jaar juli
gedurende 1,5 dag rondom Helsinki en gedurende 1,5 dag in het merendistrict bij de
Russische grens te bivakkeren. Er was veel
applaus; nu nog veel deelnemers!
Onze afvaardiging bezette, met 25 man,
waaronder twee Vlaamse vrienden, een
complete tafel. Met Frank en Ilona aan de

VIP-tafel en Josep en José aan nog een andere tafel was het dus wel duidelijk wie er de
meeste buitenlandse inbreng in het geheel
had. Frank bedankte ook nog eens namens
de andere verenigingen de organisatie, en
Jean Favarel, de organisator van het geheel,
kon vrijwel accentloos “dank u wel” uitbrengen. Alleen de gemeente Montélimar had er

wat moeite mee gehad: in het gemeentemagazine stonden alle buitenlandse clubs vermeld, behalve de onze.
Kennelijk leeft op het stadhuis de indruk dat
Nederland nog steeds het departement van
Frankrijk is dat het eens in 1810 werd. Gezien Frank zijn beheersing van het Frans niet
eens zo'n onlogische gedachte.
De terugreis liep voor ons in eerste instantie
heel voorspoedig. De PL knorde van genoegen, totdat ineens heel de motor uitviel.
Peter Breed was gelukkig later dan wij opgestaan, dus hij kon nog langskomen. Diagnose: distributietandwiel aan gort, en daarmee
ook nog een klep.
We stonden met een hele afvaardiging op de
parkeerplaats naast de péage, maar er was
niets meer aan te doen. Peter heeft onze PL
op de tekkel geladen, de daar oorspronkelijk

staande DB in een triangel gehesen, en ons
afgevoerd naar de door de KNAC aanbevolen depanneur in Valence. Na enige uren
rondbellen met Den Haag, steunpunt Lyon
en diverse depanneurs konden we uiteindelijk in een Panda de reis vervolgen. Peter en
Mieke, Peter Breed en Frans Post en zijn
vrouw waren al vooruit naar een leuk middeleeuws stadje boven Dijon, Bèze, waar ze
in een schitterende herberg op ons zaten te
wachten. De avond is nog heel geanimeerd
verlopen, geholpen door wat flessen Bourgogne, en de verdere terugreis was probleemloos.
En nu maar gaan nadenken over Finland, in
de hoop dat de repatriëring van de PL verder
probleemloos zal zijn.
Henk Ottevangers en Walter Dornscheidt

De vakantie in mijn eerste Panhard (vervolg)
Nou daar stonden we dan met een humeur
om op te schieten. Dat schieten zag ik trouwens wel zitten, maar dan op de Fransen en
in het bijzonder op Citroengarage’s.
Onder het motto op een slecht humeur moet
je zuinig zijn want dan heb je er lang wat
aan, zijn we gaan rijden op zoek naar de
kortste weg naar Italië.
De weg vragen was geen optie, dus we
moesten het doen met de wegenkaart. Naar
mijn idee was de route over de Alpen het
kortst via de Pt. Bernardinopas
Voor alle duidelijkheid, deze hele geschiedenis speelde zich af in Lyon, de stad waar je
van uit de tunnel binnen komt rijden. Een
bijzondere ervaring destijds omdat de tunnels nog geen gemeengoed waren en wij zelf
nog weinig van Europa hadden gezien. De
enige tunnel die wij van nabij kenden, was
de Maastunnel in Rotterdam.
De beslissing om dit onwelwillende land te
verlaten richting Italië was planmatig niet
voorzien, dus kochten wij bij een tankstation
een wegenkaart die ons de kortste weg moest
tonen naar de grens.
Allereerst moesten we de stad uit zien te
komen in de goede richting. Aanvankelijk
lukte dat goed met Ada als “navigatorresse”
maar op een gegeven ogenblik hadden we
toch de indruk dat we op de verkeerde weg

zaten. Gestopt en samen de kaart raadplegen
en dat ging na enigetijd in een enigszins
gespannen sfeer zullen we maar zeggen. We
konden het niet eens worden over de te
volgen route. We wilden via de St.Bernard
pas de Alpen over, maar om daar te komen
bleek moeilijker dan gedacht. We gaan het
vragen zei Ada. Ja, zei ik, en aan wie wil je
dat dan vragen in dit land en in welke taal,
Amsterdams? Leuk hoor, zei Ada, erg geestig
maar met dit geleuter komen we niet verder!
Ga maar rijden en als we iemand zien of een
tankstation tegen komen zullen we een poging doen.
Na al het gedoe begon het inmiddels te
schemeren en dat betekende dat we een
camping moesten zien te vinden voor de
nacht.
We begonnen de moed al op te geven toen
Ada opeens een wegwijzer ontdekte, zo’n
houtenpaal met van die schildjes er bovenop.
Op een er van stond Pt. Bernardino-pas. Dat
heb ik op de kaart gezien zei Ada en wij dus
zoeken waar dat was. Gevonden zei Ada en
het is hier niet zo heel ver vandaan. Dus hup
met de geit, sorry de Panhard!
Met enige regelmaat vonden we steeds weer
dat bordje met de Bernardino er op en we
werden zowaar enigszins enthousiast. Maar
het werd steeds stiller om ons heen en steeds
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donkerder zonder dat we een camping tegen
kwamen. Wat mij ook enige zorg baarde,
was het feit dat de weg alsmaar slechter werd
en vooral smaller! Dat laatste viel Ada ook
op en zij vroeg dus of we niet verkeerd waren
afgeslagen bij de laatste splitsing kort daarvoor. Volgens mij niet, zei ik, maar met enige
twijfel in het achterhoofd. Weet je wat we
doen, we keren om daar verderop bij dat
brede stuk en gaan voor de zekerheid even
kijken; het is niet ver. Zo gezegd zo gedaan,
maar dat keren ging niet zo eenvoudig als ik
dacht. Dat brede stuk weg bleek een uitwijkplaats te zijn voor passerende tegenliggers
met aan een kant een schuin oplopende berm
en aan de andere kant een schuin AFLOPENDE berm. Wat ik in het donker echter
niet kon zien, was dat dit aflopende stuk nog
al lang was, erg lang naar later bleek. Omdat
de weg nogal bochtig was, konden we niet
al te snel rijden en ik had daardoor niet
opgemerkt dat we in een stijgende lijn aan
het rijden waren. Maar de weg terug ging zo
snel en merkbaar bergaf, dat ik meerdere
malen op de rem moest trappen. In het
donker, want dat was het inmiddels, ontgaan
je toch erg veel dingen. Bij de splitsing aangekomen bleek dat we de juiste richting
hadden genomen, dus maar weer omgekeerd. Deze bochtige weg volgend die na

enige tijd toch voelbaar stijgend werd, passeerden we met regelmaat zo’n eerder genoemde uitwijkplaats. Dat had ons natuurlijk moeten opvallen als iets bijzonders, maar
aangezien wij nog geen enkele ervaring
hadden met buitenlandse autoreizen, ging
dat aan ons voorbij. Ik krijg het koud, zei
Ada, kan de verwarming aan? Natuurlijk, zei
ik in een Panhard zit een prima “kachel”.
Wat deze geschiedschrijving nog niet heeft
vermeld, is dat wij onze hond mee hadden
genomen.Een op een wasbeer lijkende
Chow-chow genaamd Wonk, met een donkerblauwe tong en een nogal stoïcijns karakter die zich altijd wat op de achtergrond
hield. Nu echter gaf hij er blijk van, dat hij
even genoeg had van het autorijden en nodig
aan een sanitairstop toe was. Bij de eerstkomende uitwijkplaats aangekomen zijn wij
gestopt en uitgestapt.
Jezus, zei Ada, wat is het koud! Inderdaad
bleek de temperatuur behoorlijk te zijn gezakt.
Het blijft een raar land meende ik te moeten
opmerken. Nou, zei Ada dat ligt niet aan het
land maar aan het feit dat we waarschijnlijk
erg hoog zitten. Dat weet ik natuurlijk ook
wel zei ik kregelig, maar we zijn in Frankrijk
en dus is het hun schuld! Ah, zei Ada, je
gevoel voor humor begint terug te komen,
het werd tijd!
Eenmaal uit de auto hebben we de benen
wat gestrekt en om ons heen kijkend probeerden we de intense duisternis te doorboren, om iets van de omgeving te ontdekken.
Ik zie een ster zei Ada en daar nog een. Ja,
zei ik, ik zie er ook een paar daar beneden…………..! Beneden, zei Ada, dat kan
helemaal niet, zelfs niet in Frankrijk. Mijn
aanwijzing volgend verstijfde ze enriep met
een dun stemmetje, dat zijn lichtjes van
huizen of zo, we staan aan de rand van een
afgrond ik ga niet verder, ik wil terug naar
beneden! We kunnen niet terug zei ik, want
ik ga niet keren op deze weg, dat lijkt mij
niet slim. We gaan rustig door naar boven
verderop is er misschien een parkeerplaats.
Na een korte pauze zijn we weer ingestapt
en de trip weer voortgezet, nu met de wetenschap dat aan de linkerkant van ons een
onbekend stuk niemandsland was waarin je
beter niet terecht kon komen. De weg werd
steeds steiler met meer en meer bochten van
het type haarspeld. Bij het nemen van de
rechter bocht, schenen de koplampen steeds
rechtdoor de duisternis in, echter zonder dat
de lichtbundel een eindpunt bereikte. Dat
vond Ada pas echt eng en bij het naderen
van de bocht draaide ze steeds haar hoofd
weg, zodat ze het niet hoefde te zien. Eerlijk
gezegd was ik er zelf ook niet erg gerust op,
want deze manier van rijden was geheel
nieuw voor mij. Het had echter één groot

voordeel, je viel beslist niet in slaap.
De PL had het ondanks het mankement
kennelijk erg naar zijn zin, want hij snorde
als een tevreden kater de berg op. Weliswaar
in de 1e en 2e versnelling, maar het ging
crescendo. Na een eindeloos lange reeks van
bochten die almaar steiler werdennaar het
scheen, zag ik plotseling iets glinsteren aan
de rand van de weg. Het lijkt wel of hier
sneeuw ligt zei ik tegen Ada. Hou toch op
met die onzin het is al midden juni dus dat
kan niet gaf ze ten antwoord. En toch is het
zo zei ik en schoof de net uit het donker
opdoemende uitwijkplaats in om even te
stoppen. Het was inderdaad sneeuw gekristalliseerdtot ijsplaten. Ik denk dat we bijna
boven zijn zei ik, want die sneeuw betekent
dat we al erg hoog zitten. Gelukkig was de
weg schoon en droog dus niet glad. We gaan
weer zei ik tegen Ada, die van de gelegenheid
gebruik had gemaakt om een trui op te
diepen uit de koffer.
Na een paar bochten verder te zijn gereden,
begon de ijsrand zichtbaar dikker te worden
en na een paar minuten was er rechts van
ons al een sneeuwrand van een meter hoog
ontstaan, maar links nog alsmaar dat zwarte
gat!
Hoe laat is het vroeg ik, maar kreeg geen
antwoord. Hoe laat is het vroeg ik nu op een
iets hardere toon…………Aad, hoor je me!
Jjja, klonk het heel benepen, ik durf niet te
kijken;je moet nu stoppen, ik ben bang. Je
hoeft helemaal niet bang te zijn, zei ik, er is
niets aan de hand; we zijn er bijna denk ik.
Terwijl ik dat zei, was er buiten duidelijk iets
aan het veranderen aan de omgeving. Ik zag
nu ineens aan twee kanten van de weg
sneeuw en dat werd als maar hoger. De afgrond is voorbij, je kan weer kijken zei ik,
kijk maar we hebben nu aan twee kanten
sneeuw. We reden nu in een soort loopgraaf
van sneeuw, een tunnel zonder dak. De
sterrenhemel was alleen te zien als je ver
voorover boog en door de voorruit omhoog
keek. Dit is geweldig, zei ik, wat een prachtig gezicht dat licht van de koplampen op
die sneeuwwanden. Na nog een paar bochten te hebben genomen, weken de sneeuwwallen plotseling uiteen en we reden een
soort plateau op, een grote open plek omgeven door hoge sneeuwwallen.
Links van ons zag ik een houten bouwwerk
vrij hoog van de grond, er brandde licht
bovenaan een lange houten trap. De hele
plaats maakte een verlaten indruk, er was
geen beweging te zien.
Onder aan de trap was een bord geplaatst
met de tekst: DOUANE met een pijl de trap
op.
Ik keek op mijn horloge en schrok een
beetje, want ik zag dat het kwart voor twee
was. Ik dacht dat de boel wel gesloten zou
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zijn; er was geen geluid te horen.
Pittig koud was het hier en de adem kwam
als rook uit onze monden. Kom, we gaan
naar boven, zei ik, en begon de trap te beklimmen. Halverwege was een bordesje voor
het tweedegedeelte van de trap, twee verdiepingen hoog dus, dacht ik. In eerste aanleg
leek het alsof het gebouw op een berg stond
in de sneeuw, maar dat was niet zo. Het
stond op hoge palen en de sneeuw reikte tot
aan de onderkant van het gebouwtje. De
sneeuw was waarschijnlijk rondom
afgegraven. Dit was midden juni, hoe zou
het er hier uitzien in december; ik denk dat
het dan niet bereikbaar is.
Bovenaan de trap een iets groter bordes en
een deur met kleine glazen ruitjes. Nu
hoorde ik toch enig geluid van achter de
gesloten deur, zachte muziek was te horen.
De deur bleek niet afgesloten en wij gingen
naar binnen om in een soort hal te belanden.
De tweede deur gaf toegang tot een kantoorruimte, waar twee mannen bij een grote
zwarte kachel een drankje zaten te drinken.
De verbazing op hun gezichten was lachwekkend maar misschien begrijpelijk. Een van
de mannen bleek redelijk Duits te spreken
en vroeg een beetje wantrouwend waar we
vandaan kwamen zo laat in de nacht. Ik zei
dat we verdwaald warenen eenmaal naar
boven rijdend niet meer durfden te keren.
Hoofdschuddend zei hij dat het erg gevaarlijk was wat wij hadden gedaan, want de Pt.
Bernardinopas was overdag al erg moeilijk.
Hij bood ons koffie aan en vroeg waar we
naar toe wilden. Naar Italië, zei ik, we zien

wel waar naar toe. Hoe is de afdaling aan de
andere kant,vroeg ik. Als je vanuit Frankrijk
naar boven kunt komen, is de andere kant
geen enkel probleem, zei hij, maar nog wel
een eind rijden tot de eerste camping.
Dit voor kennisgeving aannemend, namen
we afscheid nadat de passen waren gecontroleerd en begonnen aan de afdaling naar
Italië.
Het slot van dit reisverhaal in de volgende
Koerier.
Frans van Thor.

Verslag van de vergadering van de Fédération
des Clubs Panhard et Levassor
Zaterdag 7 februari 2009. in een vergaderzaal van Peugeot aan de Avenue de la Grande Armée
(verlengde van de Champs Elysées)
Eerst de opening en een welkomstwoord
door Christian Panhard (Président),
Ook present is Robert Panhard en nog twee
telgen uit de Panhard familie.
Christian wil het met ons hebben over de
toekomst van de Fédération. Hij vraagt ons
hoe we die zien, is ze nog wel nodig? Nou,
het antwoord is een overtuigend ja van alle
kanten. En dan ook liefst met iemand uit de
Panhard familie aan het hoofd. Christian en
Robert gaan zich buigen over een nieuwe
invulling van het bureau.
Daarna komt Etienne de Valance (Algemeen Secretaris) aan het woord.
Etienne, die nu hoogbejaard is, kan eigenlijk
niet meer aan de vereisten van zijn taak
voldoen, hij hoopt zo spoedig mogelijk van
zijn verplichtingen ontheven te kunnen
worden.
Hij waarschuwt ook dat de toekomst van
Panhard defence (de militaire tak, het enige
nog bestaande deel van het roemruchte merk
Panhard) er niet rooskleurig uitziet. Mogelijk gaat ze verdwijnen.
Toen kon Jean-Antoine Personnaz (Penningmeester) ons vertellen dat de penningen
gezond zijn, mede dank zij een donatie van,
zowaar: Panhard-defence. Misschien toch
een goed teken?
Nu volgt de “Tour d’horizon des Clubs”,
waarin alle aanwezige Panhardclubs hun lief
en leed en nieuwtjes kwijt kunnen:

Amicale DB:
Nieuwe voorzitter: Jean-Pierre JESUS en
secretaris: Michel BARON.
(Roland Roy heeft na 13 jaar voorzitterschap
en 3 jaar zoeken eindelijk een opvolger
gevonden)
Er zijn (wilde?) plannen om complete carrosserieën 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 een paar van onze kalenders
besteld.
Cercle Panhard du Haut de France:
Was dit jaar (voor het eerst) niet aanwezig.
Later kwam ik er achter dat Emmanuel
Dooze zich een week vergist had in de
datum…
Dynamic Club Panhard & Levassor:
Verreweg de grootste Panhard club, nu zo’n
1500 leden.
Omdat de kennis omtrent het werken aan
de Panhard-techniek letterlijk aan het uitsterven is willen ze een programma opzetten
om dat te voorkomen Dus cursussen Panhard-techniek op het Franse VMBO!
Pierre Chapouan heeft de organisatie van het
RIP in Montélimar moeten opgeven vanwege gezondheidsproblemen. Jean Favarel
neemt het over en is meteen aan de slag om

het programma aan te passen, zeg maar
verbeteren en uit te bouwen. Heeft ons ook
uitdrukkelijk uitgenodigd om voor of na het
evenement bij hem (gratis) te kamperen.
Ook kunnen trailers en Campers bij hem
neergezet worden.
Les Doyennes de Panhard et Levassor:
(vooroorlogse PL’s)
Nieuwe voorzitter : Arnaud BLANC, maar
de vorige voorzitter kwam over de club
vertellen. Ze groeit nog steeds, ook veel jonge
leden (er is dus hoop) en er is ook veel belangstelling voor hun evenementen. 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 RetroMobile en dat het goed gaat met de verkoop
van onderdelen. Was zeer lovend over het
RIP in Rolduc.
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 de Dyna X
Panhard Club Deutschland:
Florian Gantner kon er dit jaar niet bij zijn
(huis is nog niet klaar)
Automobile Club Panhard de Finlande:
Is nu serieus van plan om in 2010 een Rassemblement International Panhard te
organiseren!
Echter niet met Pinksteren (te koud) maar
in de zomer juli/augustus
Ik hoorde ook dat de Franse Dynamic Club
dan een grote tocht naar het noorden gaat
organiseren (via de Zwarte Zee!) en ook een
stel Duitse vrienden gaan een “Panhard
Nord Tour” organiseren door heel
Scandinavië!
We houden jullie op de hoogte
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Panhard Automobielclub Nederland
Een heel verhaal over de grootste niet-Franse Panhardclub en vooral over ons Lustrum
in Rolduc waarvoor ik bedolven werd met
complimentjes. Ook voor onze traditionele
kalender trouwens.
Ook nog wat verteld over de modernisering
van de club en de website.
Panhard & Levassor Club GB:
Derek Fritz, die nieuwe voorzitter vertelde
over het wel en wee van de kleine Britse club,
daar rijden zo’n 36 Panhards rond. Er gaan
wel zeker 4 equipes naar Montélimar.
Panhard Klubben: (Zweden)
Waren er deze keer niet.
Club Panhard Suisse:
Zoals steeds de laatste jaren een klaagzang:
Ligt nog steeds op het sterfbed, bestaat eigenlijk alleen uit voorzitter Marc Oesterle.
Niemand wil hem helpen. Er is geen ledenlijst, geen clubkas, er zijn geen evenementen.
Er waren wel suggesties van de kant van de
Dynamic Club en Robert Panhard om de
Zwitserse Club te reanimeren, maar die
werden door Marc als ondoenlijk van de

hand gewezen… Probleem zou ook de
moeilijke relatie tussen het Duitstalige en
Franstalige deel zijn.
Panhard & DB Club USA:
De bejaarde voorzitter André Garnier liet
zich excuseren, maar wel aanwezig was Mark
Brinker die op Bonneville vorig jaar met zijn
DB HBR5 (omgebouwd naar 750cc) een
record gebroken heeft.
Mark zoekt nog 750cc cilinders (van de
Dyna X86) voor een nieuwe motor voor een
nieuwe recordpoging. Kan iemand hem
helpen?
De club heeft nu 75 leden door de hele USA
en in de omliggende landen.
Ze willen in 2009 -voor het eerst!- een nationale Panhard & DB meeting organiseren

Panhard Italia:
Nu niet aanwezig, ze zouden wel later, op
RetroMobile overleggen.
Einde van het officiële gedeelte, nog even
overleggen met Favarel over een onderdelenbeurs tijdens het RIP in Montélimar.
Komen er niet uit en besluiten maandag op
RetroMobile verder te overleggen over het
programma.
Toen weer vlug naar de Metro om Ilona te
zoeken en een restaurantje.
Allebei gevonden.

Frank.

Gemiste kansen
Tijdens de onlangs gehouden Retromobile
werd in Parijs op 7 februari 2009 een veiling
van “Automobiles d’Exception” door veilinghuis Bonham georganiseerd.
De catalogus was om te smullen, ook voor
Panhard-adepten.

Wat bijvoorbeeld te denken van deze fraaie
DB-Panhard Coupe uit 1953, waar een

richtprijs van 55.000 – 75.000 euro aan
hing.
Of die schitterende Panhard & Levassor SS
Special Saloon uit 1931,
die 80.000 – 100.000 euro moest opbrengen
En voor de wat smallere beurs deze boerenschuurvondst, een Panhard & Levassor X73
Cabriolet uit 1934, waar nog wel wat werk

aan gedaan moest worden.
Wel, ik heb niet meegeboden, en daar heb
ik nu nog spijt van. Want die X73 is voor
slechts 37.950 euro ex BTW verkocht. Een
koopje, dat zullen jullie allemaal met me eens
zijn. Maar we kunnen nog in de herkansing,
want de andere twee zijn niet weggegaan, en
komen ongetwijfeld in de toekomst weer
onder de hamer.
Er waren nog een paar van die koopjes: een
5 ltr Bugatti uit 1913, Black Bess geheten,
Panhard

10

Koerier

en ooit nog eigendom geweest van Roland
Garros, die voor 2.427.500 euro ex BTW
wegging, of een Bugatti 57 S uit 1937, die
voor 3.417.500 euro ex BTW mee mocht
met de nieuwe eigenaar. Een Citroen DS23
ie uit 1973 bracht het leuke bedragje van
337.500 euro ex BTW op, dus wie er nog
eentje in zijn garage heeft staan kan alvast
zijn zegeningen gaan tellen.
Bij het zien van dit soort prijzen vraag ik me
wel eens af hoeveel bonus je moet verdienen
om dit op te kunnen hoesten. Maar ik zal
niet jaloers doen: er is ongetwijfeld hard voor
gewerkt.
Wat fijn dat onze auto’s, een enkele uitzondering daargelaten, nog normale prijzen
hebben.
Met dat soort exemplaren dat hierboven
vermeld werd zou je toch nooit een voorjaarsrit durven rijden.
In ieder geval is het wel een aansporing om
onze wagens te koesteren.
Wie weet wat ze op de Retromobile van 2089
wel niet op kunnen brengen!
Henk Ottevangers

Bij vierenveertig jaar London-Brighton Rit
Door John Bolster†
De titel boven dit stuk is niet helemaal juist,
omdat er gedurende de oorlogsjaren geen
RITTEN waren, maar ik kan geen betere
titel verzinnen.
Overigens begint het verhaal al veel eerder,
aangezien het gebruik om een GEDENKRIT te houden, op de datum van de originele gebeurtenis in 1896, niet bedacht is in
de twintiger jaren, maar enkel nieuw leven
is ingeblazen.
Mijn broer en ik, nog altijd schooljongens
in die tijd, raakten helemaal bezeten van het
idee om een passende pre-1905 wagen op te
duikelen, en we zochten jarenlang, tips natrekkend die ons in schuren en roestige ijzeren loodsen brachten waar de veronderstelde
1898 Benz steeds weer een 1921 T-Ford
bleek te zijn.
Op een gegeven moment hoorde een vriend
dat er in de buurt van Birmingham de overblijfselen van een auto stonden die echt oud
waren, en daar al hadden gestaan sinds
mensenheugenis. We maakten hem deelgenoot van ons project, en aangezien de oorspronkelijke eigenaar ons verzekerde dat die
wagen beslist niet meer te maken viel konden
we het lijk meenemen met zijn zegen erbij.
Onze vriend had de pech verliefd te worden
op een dame die hoegenaamd niets met oude
auto’s had. Wij zouden zo’n juffrouw direct
aan de dijk gezet hebben, maar aangezien hij
zo ver ging dat hij met haar trouwde werden
wij de enige erfgenamen van de roestige
overblijfselen.
En het was werkelijk triest om te zien! De
wielen, gevat in de overblijfselen van oude
banden, zaten volkomen vastgeroest, zodat
de auto letterlijk het koetshuis, dat mijn
moeder ons heel ruimhartig had afgestaan,
binnengedragen moest worden.
Haar chauffeur was het gelukkig helemaal
met onze plannen eens en bracht meer tijd
door met ons helpen dan met het poetsen
van haar Bentley.
Op het eerste gezicht zag het er hopeloos uit:
de motorkap was weggeroest en over de
motor heengevallen, de vloerplanken waren
weggerot en op de versnellingsbak gevallen,
en van de benzinetank was hoegenaamd
niets meer over. De kettingen leken wel met
roest vastgelast te zijn aan de tandwielen, en
alle ijzeren delen waren ernstig aangetast.
Maar hoewel de carrosserie er dus verschrikkelijk uitzag was het chassis nog heel goed,
en, nog beter, de grote watertank bleek van
koper te zijn en dientengevolge nog helemaal
intact.

De mooie aluminium gietstukken waaruit
het carter en de versnellingsbak waren gemaakt hadden zo’n dikke laag vet en olie op
zich zitten dat ze zich nog in nieuwstaat
bevonden.
Kortom: alhoewel er een berg werk te verzetten was leek een restauratie beslist tot de
mogelijkheden te behoren.
Experts
De plaatselijke experts waren van mening
dat, zo we al ooit de reconstructie voor elkaar
zouden krijgen, dat dan toch zeker een
kwestie van jaren zou worden, tenzij we voor
Panhard
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die tijd zonder geld en/of geduld kwamen te
zitten. Om hun ongelijk aan te tonen dienden broer Richard en ik een aanvraag bij de
RAC in voor de noodzakelijke paperassen en
schreven we ons in voor de Brightonrit van
1934!
U hoeft deze paragraaf niet te geloven, want
na al die tijd kan ik dat zelf nauwelijks meer.
Maar we waren jong, en volkomen knettergek, en we werkten met een duivelse gedrevenheid die zelfs door racemecaniciens maar
zelden wordt geëvenaard. We pikten zo hier
en daar wat te eten op en zagen zelden ons
bed. Laat me volstaan met te zeggen dat we
die kar afbraken en weer compleet opbouw-

dat er geen ernstige ongelukken uit deze
idioterie zijn voortgekomen.
In 1934 echter had de RAC de zaak overgenomen, en zij organiseerde de London to
Brighton Run als een serieus gemotoriseerd
evenement met de gepaste aandacht voor de
openbare veiligheid.
Legendarische helden uit het verleden, zoals
S.F. Edge en Charles Jarrott doken op aan
de start, en diverse chauffeurs van Brookland
namen deel.
In dat jaar werden de wagens in een garage
met meerdere verdiepingen gestald en van
daaruit afgevlagd, wat een ernstige vergissing
bleek.
De ventilatie was onvoldoende en de giftige
uitlaatgassen van de veteranen vulden het
hele gebouw. Tegen de tijd dat we de frisse
lucht bereikten waren we bijna toe aan medische verzorging. We kwamen echter al snel
weer tot leven, en u kunt zich onze opwinding wel voorstellen: twee jonge knullen op
weg in hun eerste Brighton Rit.

den, inclusief het maken van de ontbrekende onderdelen, in een tijdsbestek van negen
dagen!
De banden vonden we op een sloperij, en
aangezien ze niet helemaal de juiste maat
hadden schaafden we de randen af met een
scheermes om ze passend te krijgen.
Bepaalde onderdelen van ons werk werden
verondersteld tijdelijk te zijn, zoals de haastig gezaagde vloerplanken en de benzinetank
uit een Morris Cowley, maar ik vrees dat ze
tot op de huidige dag nog op de wagen zitten.
Het is ongelofelijk, maar waar: na overvloedige paraffinebaden en met de inzet van een
grote soldeerlamp kregen we elke schakel en
roller van de kettingen een voor een weer los.
Zadelmaker
We hebben niet alles zelf gedaan, want de
plaatselijke zadelmaker maakte, in een
haastklus, de lederen bekleding van de zitplaatsen, en een firma uit Gravesend klopte
in een paar uur tijd op grond van ruwe
schetsen een aanvaardbare motorkap uit –
die nog altijd in gebruik is.
In de ons ter beschikking staande tijd konden we onmogelijk de radiator op de juiste
wijze repareren, zodat we de vele lekken maar
met Plasticienne dichtten en er het beste van
hoopten.
Kentekenbewijs en verzekering voor veteranenauto’s was in die dagen een tamelijk
nonchalante aangelegenheid, en de vriendelijke politie kneep gewoonlijk een oogje
dicht bij onregelmatigheden. Wij bespaarden ons een hoop ellende door de handelsnummerplaten van de plaatselijke garage te
lenen. De voorgaande eigenaar had klaarblij-

kelijk de oorspronkelijke nummerplaat van
de Panhard op een latere wagen overgezet,
dus op een gegeven moment registreerden
we haar opnieuw om verwarring te voorkomen, waardoor we ons zeer rechtschapen
voelden.
We hadden op dat moment een heel aardig
briefje van Panhard et Levassor, de makers
van onze wagen uit de Avenue d’Ivry in
Parijs, gekregen.
Daarin bevestigden zij dat het ging om het
7 CV Centaurusmodel uit 1903, en voegden
daaraan toe dat sommigen van de handwerkslieden die haar gebouwd hadden nog
steeds daar werkzaam waren. Ze vroegen ook
Capt. George Eyston, de bestuurder van hun
beroemde record-wagen om bij ons langs te
gaan bij de start en ons bon voyage te wensen, wat toch wel een hoop service is voor
een auto van 31 jaar oud.
Op grond van deze bewijzen was de RAC
graag bereid om onze inschrijving te accepteren; wat zij in werkelijkheid dachten over
ons nog zeer sjofele voertuig verzwegen zij
beleefd.
Toen het evenement voor de eerste keer
nieuw leven in werd geblazen was het echt
een krantenstunt, en hoewel we veel bewondering moeten hebben voor de organisatoren
werden er toch wel wat excessen gepleegd.
De RIT werd bestempeld als “De Ouwe
Wrakken Race”, alhoewel racen op de
openbare weg onwettig is, en sommige inschrijvers droegen hoge hoeden en valse
baarden in de hoop om met hun foto in de
krant te komen.
Dit was natuurlijk geen manier om een gebeurtenis van grote historische waarde te
gedenken, en we mogen alleen maar blij zijn
Panhard
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Alle veteranenauto’s zijn compleet anders
om te berijden dan hun moderne tegenhangers, en de Panhard was geen uitzondering.
De motor loopt op constante snelheid, op
toeren gehouden door een regulateur zoals
dat bij een stationaire machine gebeurt; de
zware gietijzeren cylinders en de automatische, op onderdruk werkende inlaatkleppen,
maken een hoog toerental onmogelijk. De
absolute grens ligt op ongeveer 1200 tpm,
en de motor trekt het best op 800 tpm,
waarbij hij 7 pk ontwikkelt, maar stationair
kan hij niet langzaam draaien omdat de
carburateur maar één sproeier heeft. Omdat
de motor op een constant toerental blijft
draaien is de koppeling verbonden met zowel
hand- als voetrem. Om af te remmen kan je
zowel de een als de ander gebruiken – of
allebei in geval van nood – en de koppeling
wordt automatisch verbroken om de motor
zijn eigen gelegenheid te kunnen laten gaan.
De handremhendel gaat naar voren in plaats
van naar achteren, en bedient de twee lintremmen op de naaf van de achterwielen. De
voetrem bedient een enkele trommel die de
wagen via differentieel en kettingen afremt.
Het moge duidelijk zijn dat het voetpedaal
er alleen maar voor noodgevallen is; de
handrem dient voor geplande stops en afdalingen.
Terwijl wij onze weg zochten door het
Londense verkeer bemerkten we dat de
remmen volkomen veilig waren zolang we
maar niet te dicht achter het moderne verkeer aanreden. We genoten van een stelletje
opwindende races met andere veteranenauto’s heuvelopwaarts, wat redelijk laakbaar
klinkt, maar waar ik dan tegenin moet
brengen dat we in de eerste versnelling reden
met een maximumsnelheid van 7 mph. De

tweede versnelling is een schitterende stadsversnelling, of om tegen lichte hellingen op
te komen, waarbij de auto met een vaartje
van 15 mph vooruitkomt terwijl je, zoals
men placht te zeggen, “alles in de hand hebt”.

De grote weg
Toen we de grote weg bereikten was het
veilig om naar de hoge versnelling te schakelen, ofwel “op z’n top te zetten” in onze
moerstaal.
Je kon de tweecylinder op laag toerental
lekker horen trekken terwijl de snelheid
opliep tot boven de 20 mph, en vervolgens,
op een rechte weg zonder tegenwind, ging
het hoe langer hoe harder.
De uiterst hoge zitpositie, zonder enige bescherming tegen wind of weer, en de zeer
directe besturing, met maar iets meer dan
een halve draai tussen linker- en rechteraanslag, wekten de indruk van een geweldige
snelheid, en hoewel zowel Richard als ik in
races hadden gereden zwoeren we dat we nog
nooit eerder zo hard hadden gereden.
Gemeten vanuit een volgwagen bereikte de
Panhard een snelheid van 32 mph ( toch nog
altijd zo’n heel dikke 50 km/u, noot vertaler), maar het voelde aan als heel wat meer
dan 132 mph in een moderne wagen.
De weg naar Brighton zag er in 1934 heel
anders uit dan tegenwoordig. Op ettelijke
plaatsen was hij bijzonder smal en er zaten
een heleboel bochten in die tegenwoordig
verdwenen zijn. Het meest eclatante verschil
echter, voor de berijder van een veteranenwagen, is het feit dat een heel stel steile
heuveltjes afgevlakt is, en er dus veel minder
geschakeld hoeft te worden.
Je verwacht tijdens deze beroemde rit wel
een paar keer panne, en onze radiator begon
dan ook hoe langer hoe meer scheurtjes te
vertonen. In hetzelfde tempo waarmee wij
Plasticene aanbrachten verschenen er weer
nieuwe kieren, en uiteindelijk regelden we
met een volgwagen dat die ons kannen water
bracht die we zonder vaart te verminderen
naar binnen goten.
Er zijn een heleboel kleine heuvels wanneer
je Brighton nadert, en ze zijn evenzovele
bergen voor een zwak-gemotoriseerde veteranenauto. De Panhard heeft een vierbak,
met alle versnellingen op een rij, zodat zijdelingse bewegingen van de versnellingshendel er niet bij zijn. Elk van deze heuvels
vereist terugschakelen naar twee en vervolgens naar een, wat het prettigst loopt. Daarbij is heel precies dubbelclutchen noodzakelijk, maar als je precies het goede moment
kiest zorgt de regulateur ervoor dat de motor
weer op het goede toerental is, zodat het
schakelen zonder gekraak geschiedt, wat een
enorme voldoening schenkt.

Op dit punt van de rit begon onze motor in
1934 vermogen te verliezen. De ontstekingsspoelen kunnen onder het rijden bijgesteld
worden, maar die zagen er goed uit. De
olievoorziening werkte goed, en een beetje
extra olie via de handpomp leverde alleen
maar een grote blauwe wolk uitlaatrook op
. Ongetwijfeld vertoonde een van de automatische inlaatkleppen kuren, maar als we
daarvoor zouden stoppen kon het oponthoud ons dan wel eens de kwalificatie kosten.

In de volgende jaren vermeden wij de verstikking door het garagegebeuren weg te
laten. We verlieten ’s morgens vroeg Kent
en reden in het gele schijnsel van onze olielampen naar Londen. Wanneer we eenmaal
op de Brightonritroute waren vulden we
benzine- olie- en watertank en staken de
lampen weer op.

Naar huis

Gutsen
Dus hielden wij koppig vol, meer water ingietend naarmate het uit de hoe langer hoe
verder verwijdende radiatorscheuren gutste.
Op sommige heuvels was de motor op sterven na dood, en waren wij op het punt om
eruit te springen en te duwen.
Maar plotseling, toen we over een heuveltop
kropen, strekte zich daar voor ons uit die
schitterende helling naar beneden, naar de
Pylonen en naar de zee. Op minstens anderhalve cylinder rondde de Panhard de laatste
bocht naar de Madeira Drive. Ze had het
binnen de tijdslimiet gered, en zich op haar –
en onze – eerste Brightonrit gekwalificeerd.
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De lange rit naar huis was niet zonder oponthoud voor verfrissing, en soms was er een
reparatiepauze nodig, meestal vanwege de
novemberregen die kortsluiting in de ontstekingsspoelen veroorzaakte. De dag begon
om 4 uur ’s ochtends, en liep soms door tot
middernacht, maar we waren jong en genoten van ieder moment.
Misschien is het maar gelukkig dat we er geen
flauw idee van hadden dat onze prachtige
wereld aan zijn eind zou komen, vernietigd
door een catastrofale oorlog die maar een van
ons tweeën zou overleven.
In die zorgeloze vooroorlogse jaren bestond
er nog geen maximumsnelheid in de

Brightonrit; het verplichte 20 mph-gemiddelde van heden ten dage was nog niet opgelegd.
Ondanks de steilere hellingen en scherpere
bochten zette de Panhard uit 1903 destijds
een gemiddelde van meer dan 23 mph op de
klokken; merkwaardig dat dezelfde wagen,
zo hard mogelijk bereden, in de laatste jaren
nooit meer die nu voorgeschreven snelheid
van 20 mph heeft gehaald.
Maar dit is enkel en alleen te wijten aan het
veel grotere aantal moderne volgwagens dat
tegenwoordig de Brightonrit begeleidt.
Het publiek smult van de veteranenauto’s,
en het is schitterend om de rijen toeschouwers langs de Brightonroute te zien. Als een
paar daarvan nu maar hun wagens in het gras
zouden neerzetten en vanuit een stilstaande
positie zouden toekijken zouden ze een heel
wat beter zicht op het geheel hebben. Het is
echter verschrikkelijk om te zien hoe ze zich
tussen de veteranen indringen en weer uitvoegen, waarbij ze nauwelijks op hun eigen
manier van rijden letten, bovenop hum
moderne remmen stampen en gevaarlijk
dichtbij zwenken om foto’s te maken.
Enkel gebrek aan verbeelding door een relatief klein aantal “supporters” veroorzaakt dit
gedrag, maar deze mensen realiseren zich
niet dat ze door de veteranen te blokkeren
het schouwspel waar ze nu juist voor komen
aan het bederven zijn.
Vrij snel na de oorlog ben ik gaan samenwerken met Raymond Baxter als BBC-commentator bij autoraces. Het was Raymond
zijn idee om deze activiteit uit te breiden naar
de Brightonrit, en de noodzakelijke apparatuur werd in de Panhard geïnstalleerd.
Dit was hartstikke lollig, en Raymond
schepte er veel genoegen in om de microfoon
onder mijn snor te duwen en me uiterst
technische vragen te stellen juist op het
moment dat ik probeerde te schakelen, beide
remmen gebruikte en probeerde om langs
een van de reeds vermelde kamikazechauffeurs te sturen. Hoe ik erin slaagde om nooit
“dat woord” uit te zenden zal wel altijd een
raadsel blijven.
De BBC zette ons vervolgens op TV in plaats
van de stoomradio, maar dat bleek niet zo’n

goed idee. Als toevoeging op de microfoon
en de zender op de Panhard was er nu ook
nog een camerawagen nodig, en die twee
auto’s, vlak achter elkaar rijdend, dreigden
nu weer de andere veteranen in de weg te
zitten.
Obstructie
Ik heb altijd een hekel gehad aan de opleggers
en de vrachtwagens die de weg naar Brighton
verstoppen, en daar waren wij nu, veroorzakers van net zo’n blokkade. Ik geloof dat het
uiteindelijk resultaat wel goed was, maar ik
ben blij dat de BBC het experiment niet heeft
voortgezet.
Het is vermakelijk om te zien hoe diverse
mensen omgaan met het rijden van de
BrightonRit. Sommigen hebben de film
Genevieve gezien en komen gekleed alsof ze
op Ascot zijn. Tegen de tijd dat ze Brighton
bereiken zijn ze vastgevroren in een staat van
rigor mortis. Mijn vriend Gregor Grant heeft
me op diverse Ritten vergezeld, maar de
overvloedige frisse lucht putte hem altijd
weer uit, waardoor hij in slaap viel en van de
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auto dreigde te vallen. Bij een dezer gelegenheden ben ik gestopt op de terugweg en heb
hem op de trein gezet, waarin hij is blijven
slapen tot Victoria. Helaas sliep hij nog
steeds toen de wagon waarin hij zat ergens
in Sussex op een zijspoor werd gerangeerd,
en hij werd pas gered toen een spoorwegman
hem om 3 uur ’s ochtends hoorde snurken.
Na al deze jaren kijk ik nog steeds met stijgende opwinding uit naar de eerste zondag
van november. Maar ik moet toegeven dat
ik tegenwoordig de auto op de nacht voor
de Rit in Londen in de garage zet.
De terugreis maak ik altijd in de zachte gloed
van de olielampen; het zou een belediging
voor de Panhard zijn als ik haar op een
aanhanger zou zetten.
Wanneer ik rijd maak ik misschien een
nostalgische reis, terug door de tijd naar een
gelukkiger periode, maar ook als dat louter
escapisme is, dan ben ik er toch helemaal
voor in.

Bron: Programmaboekje Brightonrit 1978
Vertaling: Henk Ottevangers

Een feest voor de man die rijden kan
Zo luidde de slagzin waarmee indertijd de
PL17 in Nederland geïntroduceerd werd.
Op maandag 29 juni 1959, zes jaar na de
presentatie van de Dyna Z, en nauwelijks
drie maanden na de introductie van de Dyna
Tigre, mocht de autopers kennismaken met
dit nieuwe product uit de oude fabriek.
Een nieuw model van Panhard was sowieso
wereldnieuws, want zo verschrikkelijk veel
schokkende zaken waren er nu ook weer niet
na de 2e wereldoorlog uit de koker van de
oudste automobielfabriek ter wereld gevallen. De DynaX, met zijn junior, de DynaZ
en een reeks speciale rallymodellen, dat was
het wel.
De (stief)moedermaatschappij was nu ook
niet direct erg scheutig met budgetten, en
dus moest de oude firma proberen om met
anderhalve riem de historische galei enige
vaart mee te geven. Zoals Jean Panhard het
bij de onthulling van de PL17 uitdrukte: “Naarmate de dag van de onthulling van een
nieuw model nadert wordt de constructeur
ervan zich steeds meer bewust van de vraag
hoe zijn product door het grote publiek zal
worden ontvangen. De toekomst van zijn
firma hangt ervan af”. Daarmee refereerde
hij zowel aan het feit dat Panhard van één
model afhankelijk was alsook aan de ongelukkige omstandigheid dat niet de rue d’Ivry
maar de quai de Javel het sinds 1955 feitelijk
voor het zeggen had binnen de oude firma.
En al was het dan wel aardig om de besteleend te mogen produceren, het was beslist

niet leuk om van de Panhardklanten te
moeten horen dat de Citroengarages bij het
eerste het beste geluid van een zware tweecylinder de deuren sloten (zie de ervaringen
van Frans van Thor in Koerier 159).
Omdat in de loop van 1959 bleek dat het
met de verkoop van de DynaZ helemaal de

verkeerde kant opging moest er iets gebeuren. En dat iets werd dus de PL17. Met
beperkte middelen werd van de verouderde
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Dyna een moderner ogende auto gemaakt,
die in ieder geval ervoor kon zorgen dat de
op dat moment in opkomst zijnde IN-OUT
lijstjes konden vermelden: JAG is OUT,
PANHARD is IN. Daartoe hoefde Louis
Bionier slechts de kop en de kont van de
Dyna wat slanker te maken en voor en achter wenkbrauwen toe te voegen; de rest van
de carosserie en het technische gedeelte
bleven onveranderd.

Met een spectaculaire “Tour de France”
werd het nieuwe model, op aanraden van de
door Citroen bij Panhard gekatapulteerde
nieuwe commerciële directeur, R. Créange,
door een Bristol vrachtvliegtuig in vier dagen
langs tien steden gebracht, waarbij het steeds
uit zijn wijd openklappende neus twee PL’s,
een Tigre en een Grand Standing, vergezeld
door Paul en Jean Panhard uitbraakte. De
laatste twee mochten dan de eerste twee aan
de plaatselijke pers en dealers voorstellen.
De verkooporganisatie van Citroen bracht
de auto onder de “wervende” zin: geen auto
voor de dame die vorige week haar rijbewijs
haalde, maar een feest voor de man die rijden
kan.
Waarmee ze in feite het noodlot van Panhard
bezegelde, want de toekomst was aan goedkope massa-auto’s waar iedereen mee om
kon gaan, of beperkte productie van heel
dure heel speciale modellen voor de fijnproever. En daar zat Panhard nu net tussenin.
Beperkte productie van een (te) dure massa-auto. Weliswaar groot en zuinig, maar
met een klein, luidruchtig motortje en een
versnellingsbak die als verdacht te boek
stond.
De prestaties waren dan wel briljant (fijne
vering, goede wegligging, hoge gemiddelde
snelheden haalbaar) maar daar stonden een
dubieuze verwarming, een minder prettige
instap en een noodzaak tot veel schakelen
tegenover. Kortom, een auto van uitersten
waar je mee moest leren omgaan. Pluspunt
voor de PL17 (5 CV + 6 zitplaatsen + 6
l/100 km) was wel dat hij goedkoper werd
dan de nog veel duurdere Dyna (een PL17
Tigre werd even duur als een Dyna Grand
Standing met normale motor) en dat hij
onder totale garantie werd verkocht (6
maanden, ongeacht de kilometrage). En

waar vooral veel mee geschermd werd: zijn
robuustheid. De successen in de Rallye
Monte Carlo en andere prestigieuze rallyeevenementen van de Panhard tweecylinders
in de voorbijgegane jaren werden breed
uitgemeten, waarbij ook de DB-resultaten
werden betrokken.
Maar tot eind 1960 werden er niet meer dan
35000 exemplaren type L1 (Berline met
normale of Tigre-motor), 500 exemplaren
type L3 (Berline voor de Amerikaanse
markt) en 50 exemplaren type L2 (cabriolet
voor de Amerikaanse markt, nooit in Europa uitgebracht) verkocht, en dat is toch teleurstellend voor een “grote” autofabriek.
Een publiciteitsoffensief, geholpen door het
feit dat in het algemeen klassement van
Monte Carlo 1961 de PL17 eindigt op de
plaatsen 1, 2 en 3 (zie kader) doet in 61/62
de verkopen stijgen met zo’n 40 % . Er wordt
nu ook een cabriolet voor de Europese markt
uitgebracht, en de voorportieren gaan eindelijk vanuit de zelfmoordstand naar normaal.
Maar hierna zakken toch de verkoopcijfers
weer in elkaar, ondanks het feit dat er een
Break bijkomt.
In 1963 verdwijnen de snor en de wenkbrauwen, in 1964 verdwijnt het voorvoegsel PL,
en in de loop van mei 1965 komt de laatste
17 Berline van de band, enkele dagen later
gevolgd door de laatste besteluitvoering voor
de posterijen.
Er zijn dan zo’n 136000 Berlines met gewone motor, 23500 Berlines met Tigre-motor,
400 cabriolets met Tigre-motor, 3000
Breaks en 3200 besteluitvoeringen geproduceerd.
De Belgische PL-advertentie uit 1960,
waarin zelfs het woord Panhard niet voorkwam, bleek uiteindelijk voorspellende
waarde te hebben gehad.
Een hele generatie mannen die rijden kunnen blijft verweesd achter. Het feest is voorbij.
Maar een handjevol feest gelukkig nog altijd
door!!
Henk Ottevangers

Panhard ERC 90 NG, op weg naar..........
Wat zou er gebeurd zijn als we
dit nu eens in 1967 naar de
Quai de Javel hadden laten
rijden!!
Panhard
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Floyd Clymer
Er was eigenlijk begin jaren vijftig verdaaid
weinig in het Nederlands te koop, als je je
voor auto’s interesseerde. Er waren zakjes
met tien losse plaatjes van iets dat, als ik me
goed herinner, het Internationaal Motorvoertuigen Archief heette. Ik kocht van mijn
karige zakgeld iedere week een zakje en had
binnen de kortst mogelijke keren een groot
aantal dubbele plaatjes, die ik met niemand
ruilen kon en omdat geen van mijn vriendjes,
belangstelling had voor auto’s Dan was er
kort daarop ‘Full Speed’, met de fraaie Olyslagertekeningen, maar mijn vader rookte
dat merk sigaretten niet, en toast- en beschuifabriek Haust had een album ‘Van
Koets tot Stroomlijn’ met aanzienlijk lelijker
tekeningen dan die van ‘Full Speed’. Ik was
dan ook bijzonder gelukkig toen in 1963 het
oorspronkelijk Deense ‘Automobielen vroeger en nu’ verscheen, al weer met tekeningen.
Het werd me langzamerhand duidelijk, dat
ik wanneer ik echt iets van auto’s wilde
weten, ik boeken in het Duits , Frans of
Engels moest aanschaffen. Op de hoek van
de Haagse Prinsessegracht, vond ik in een
boekwinkel, die toen geloof ik Verwijs
heette, ‘Treasure of Foreign Cars Old and
New’ uit 1957, van de befaamde Amerikaanse auteur Floyd Clymer. Eindelijk een
boek met oude foto’s, oude advertenties en
de geschiedenis van een groot aantal merken.
Panhard kreeg drie pagina’s met drie foto’s
(een foto van een Deutsch-Bonnet, met als
onderschrift; ‘The DB (Deutsch-Bonnet)
basically a considerably modified Panhard.
These front-drive cars have been oustandingly succesful in competition,’ een foto van
een voortrein van een Panhard 54 en een foto
van de Dynavia). Floyd Clymer was een van
de allereersten, die zich professioneel bezighield met de geschiedenis van de auto. Eigenlijk geen wonder want op elfjarige leeftijd
opende hij in een voormalige tandartsenpractijk in zijn woonplaats Berthoud (Colorado) zijn eerste autodealerschap. Drie jaar
later reed hij met een jonger broertje, zonder
enige hulp van buitenaf, in een Flanders van
Denver naar Spokane, een afstand van meer
dan 2000 kilometer.Vervolgens ging zijn
aandacht uit naar motorfietsen om uiteindelijk toch weer bij automobielen te belanden.
Zijn in de jaren veertig gestarte serie ‘scrapbooks’ toonde aan wat een autoriteit hij was
op het gebied van met name de eerste jaren
van de Amerikaanse auto. Clymer overleed
in januari 1970. Meer dan dertig jaar later
later kocht ik een met de hand geschreven
verslag over Panhard voor een boek van
Clymer. Of Clymer het zelf geschreven heeft
weet ik niet, het kan ook een bijdrage zijn

van een medewerker, maar het is de moeite
waard om het te lezen en gedeeltelijk te
vertalen.
‘Panhard is ook zo’n naam, die al bekend was
toen de paardloze koets nog in de wieg lag.
De eerste auto’s, gebouwd naar het voorbeeld van Benzauto’s, ratelden ut de fabriek
in 1890. Panhards wonnen wegraces, o.a. de
beroemde Paris - Rouaanrace in 1894 en de
Parijs - Bordeauxrace in 1895. Het merk
Panhard-Levassor wordt beschouwd als de
fabriek die als eerste een auto bouwde met
een verticaal onder een kap geplaatste motor
voorin. Een ander ontwikkeling bij Panhard
was het veelvuldig gebruik, voor de Eerste
Wereldoorlog, van de Knight schuivenmotor. Zacht en stil, Panhards ‘SS’-motor bezat
een hoge graad van perfectie. Na 1919
bouwde de firma luxueuze wagens met een
zeer persoonlijk uiterlijk, enkele ervan waren
voortreffelijke sportauto’s. De 20PK ‘grote
vier’ en de machtige 35PK acht-in-lijn waren
typerend voor deze periode (1924/’29),
terwijl raceversies wereldrecords haalden op
Monthlery. (.....) Na de Tweede Wereldoorlog introduceerde Panhard naast snelle dieselvrachtwagens van hoge kwaliteit, een gePanhard
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heel nieuw auto, de DYNA, die moet beschouwd worden als een luxueuze miniatuurwagen. Voorwielaandrijving, tweecylinder luchtgekoelde motor, aluminium carrosserie zijn de meest duidelijke eigenschappen
van de Dyna, die in redelijke aantallen werd
geproduceerd.’
Ik heb het verzamelen van dit soort zijdelingse zaken altijd fascinerend gevonden.,
mijn meest dierbare stuk is het oorspronkelijke contract in 1937 getekend tussen de
Amerikaanse autofabrikant Nash en de
eveneens Amerikaanse koelkastenfabrikant
Kelvinator, compleet met de handtekeningen van beide directeuren, Charles Nash en
George Mason.
WiBlo

Voorjaarsrit 2009
Het was een dag van meevallers.
En soms viel het niet mee.
Zo viel het bijvoorbeeld niet mee om zonder
moderne aanwijzers, dus alleen op de aanwijzingen, het beginpunt van de voorjaarsrit
te vinden.
Dennis en Chris hadden kennelijk besloten
er een echte puzzelrit van te maken en
stuurden ons links in plaats van rechts bij
het naderen van de Duivelsberg.
Maar gelukkig stond er na een paar honderd
meter een fraaie gele Panhard Break in een
voortuin, die ons de goede kant opstuurde.
Het weer viel ook aanvankelijk niet mee,
maar tijdens de koffie met het heerlijke
Marikenbrood werd het zowaar zonnig, en
zaten we lekker op een natuurverwarmd

terras van de omgeving te genieten.
Het bestuur van de Panhardclub genoot in
eerste instantie iets minder: het moest nog
van alles op leidinggevend gebied regelen en

belegde snel eventjes een bestuursvergadering binnen in de herberg.
Maar toen ieder verkwikt en uitvergaderd
was werd de kriebel om de omgeving van
Nijmegen te gaan verkennen toch te sterk,
en vertrok de ene na de andere doyennebolide richting Waal door de fraaie Ooypolder.
En de zon bleef schijnen.
Een kleine tegenvaller bleek de ontoegankelijkheid van een bepaald stuk route: het organisatiecomité van de jaarlijkse Rijndijkloop van Millingen (de Waal was zojuist
Rijn geworden) had besloten om haar evenement te laten samenvallen met onze
voorjaarsrit, en zij waren eerder bij de
dranghekken.
Na enig gedraai in Millingen en de direct
omgeving wisten de meeste deelnemers toch
wel weer de juiste route naar het Gelderse
Leuth te vinden. Er waren echter een paar
equipes die blindelings vertrouwden op hun
GPS-gerei en diep in Duitsland, op weg naar
het Duitse Leuth, terechtkwamen.
Maar na een werkelijk adembenemend mooi
stuk traject, over bergen en dalen in de
omstreken van Berg en Dal, kwam de hele
meute toch weer bijeen in de wijngaard die
als finishplaats was gedacht. Daar werd een
ieder eerst verblijd met een hele vragenlijst
over de afgelegde route, achteraf dus!
Gelukkig was de zwaarte van de vragen
dusdanig dat niemand zich echt gepakt

voelde, behalve natuurlijk de deelnemers die
op de vraag over het aantal afgelegde kilometers in Duitsland een onwaarschijnlijk
groot getal moesten invullen.
De wijngaardenier hield ons vervolgens op
pakkende wijze geruime tijd zoet met een
interessante causerie over zijn nering. Zeer
interessant waren ook de gerede producten
van de gaarde die we ter keuring tot ons
konden nemen.
Na een rondleiding over het terrein, gevolgd
door een verdergaand onderzoek van de
gerede producten, konden we ons tevreden
en zelfs wat zonverbrand (of kwam die rode
kleur van wat anders?) naar huis begeven.
Chris en Dennis, bedankt. Het was een heel
leuke dag.
OttHW

PréMontelimar
Montelimar is een mooie plaats, maar toch
wel een eind weg!
Dus verzamelde op 9 mei een stel Panhardisten zich bij Peter Breed om gerustgesteld
te worden omtrent de staat van hun vriendin.

Jan wilde weten waarom ze zoveel lawaai
maakte en van die kromme benen had.
Frank wilde weten of ze het wel zou halen.
Henk vond haar wat ongeremd, en wilde dat
verholpen hebben.
Mike meldde een fisteltje in haar darmstelsel.
Peter D wilde haar makeup controleren.

Frits vond dat het wat lang duurde voordat
ze opgewonden raakte.
Frans wilde die ontsteking in haar ingewanden gecontroleerd hebben.
Joep kwam alleen maar kijken.
Op de hem zo eigen wijze verhielp Peter het
ene probleem na het andere, en strooide
daarbij met tips: "als je nou dat bougiekapje
goed aandraait heb je minder overgangs-

weerstand en meer vonk".
Tussendoor was er uitgebreid gelegenheid
om de diverse dames te bekijken, te beluisteren en er commentaar op te geven.
Wanneer je honger of dorst kreeg was daar
Panhard
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ook ruimschoots in voorzien: koffie, thee,
cake, soep, broodjes en frisdranken van Peters eega, plus een salade van Boyo.
Aan het eind van de dag keerde eenieder min
of meer gerustgesteld en in ieder geval heel

voldaan over een leuke, leerzame technische
dag huiswaarts.
Alleen Peter bleef met een probleem zitten:
wat moet ik in vredesnaam allemaal aan
onderdelen meenemen om ervoor te zorgen
dat het hele stel Montelimar bereikt.
OttHW

110 Jaar AUTORAI………………
Nou, daar stond hij dan te pronken op een
heel andere plek dan waar hij destijds (30
jaar geleden) door They Bruls van is weggesleept en van een wisse dood is gered. Die
plek was n.l. een parkeer terrein achter een
politiebureau ergens in het zuiden des lands.
Zielig en rood van schaamte. stond hij daar
te wachten op transport naar de schrootmachine.
They had dat gezien en kon het niet verdragen dat de nog steeds prachtige contouren
van de eens zo trotse 24 ct zouden worden
vermalen tot snippers metaal, waar dan later
mogelijk blikopeners van zouden worden
gemaakt! De wagen was door de politie van
de weg gehaald vanwege de staat waar in hij

hem weer rijdbaar te maken, in de schuur
onder een dikke laag oude tapijtenis verdwenen, tot groot genoegen van de aldaar wonende veldmuizen.
15 jaar later tijdens een grote opruiming
werd hij daar weer ontdekt door zijn toenmalige “baas” die toen maar besloot om hem
te verkopen en uiteindelijk werd ik het

slachtoffer.
Hij stond dus te “pronken” op de AUTORAI en om dat pronken mogelijk te maken,
waren daar wel vele uren van inspanning en
zweetdruppels aan vooraf gegaan.
Maar het is gelukt tot groot genoegen van
het FEHAC bestuur en vele bezoekers naverkeerde. Met de smoes dat deze restanten
van een auto een mooie voorraad onderdelen
zou zijn voor andere in de club aanwezige
auto’s, heeft hij hem los kunnen peuteren
van de politie met de belofte dat hij volledig
zou worden gesloopt voor dat doel.
Thuis gekomen heeft hij de “zielepoot”

dien.
Het was trouwens niet de enige Panhard die
op deze expositie was te zien en zeker niet de

echter voorzien van diverse “bypasses” en na
enige tijd en vooral veel energie weer getransformeerd tot een echte 24 ct waar hij nog
jaren plezier van heeft gehad. Toen het gezin
van They te groot werd en de 24 ct dus te
klein, werd hij ingewisseld voor een grotere
broer van de Panhard familie n.l. een BT.
De 24 ct werd verkocht aan iemand uit
Rotterdam, die de motor in de kortste keren
om zeep hielp. Op het aanbod van They om
hem te repareren is de man nooit ingegaan.
Kennelijk wasde kennismaking met de
Panhard hem niet goed bekomen. De auto
is toen in Teugen, een dorpje achter Apeldoorn terecht gekomen, alwaar hij na een
korte poging van de nieuwe eigenaar om

mooiste. Wat dachten jullie van deze cabrio
uit 1910 met een echte chesterfield bank er
in!
En deze uit 1898 van de heer Biekens, is ook
niet verkeerd. We waren als MERK dus goed
vertegenwoordigt.
Er waren natuurlijk ook andere auto’s te
zien, die bijna net zo snel waren als mijn 24
ct,b.v. deze rode jongen……….?
Panhard
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Deze Ferrari is overigens samen met de andere op deze stand aanwezige soortgenoten,
op de laatste dag van de expositie, van eigenaar verwisseld. De fiscus heeft er beslag op
laten leggen vanwege faillissement van de
exploitant.
Deze AUTORAI 2009 is over het algemeen
door het publiek met matig enthousiasme
beoordeeld. Een aantal merken hadden
verstek laten gaan vanwege de kosten en de

wel aanwezige merken waren over de gehele
RAI verdeeld. Men had n.l. alle cabrio’s bij
elkaar
gezet, alle SUV’s enz. Ingedeeld geheel naar
beleving zo als dat heet.
Dat hield wel in, dat je de hele beurs door
moest op de verschillende types van één
merk
te zien, maar dat was natuurlijk ook de bedoeling.
De FEHAC standbemanning heeft uitstekend op onze oldtimers gepast, maar ook
goed voor
ons (eigenaren van de auto’s) gezorgd als we
op de stand kwamen als extra tijdelijke bemanning. Zeer gastvrij en buitengewoon
vriendelijk zijn we ontvangen door de
FEHAC.
Ik heb veel waardering voor de wijze waarop
de hele onderneming is georganiseerd en mij
prima vermaakt.
Met deze actie hebben wij onze Panhard’s
weer een kunnen promoten en wie weet,
levertdat nieuwe leden op!
Frans van Thor.

Aannemer in Frankrijk
Het begon met de aankoop van een mooie
schuur "en pierre" in de Montagne Boubonnaise (Auvergne) in 2005. Als een van de
vele liefhebbers van het Franse hadden mijn
vrouw en ik ons oog laten vallen op deze
voormalige boerenschuur , leeg maar in een
goede bouwkundige staat. De schuur ligt in
een paradijselijk dal, onze franse buurman
Michel , boer en burgemeester, blijkt allervriendelijkst; we voelen ons heel erg welkom. Behept met 2 rechterhanden en een
gezonde dosis vakmatig bouwkundig inzicht, aannemer en interieurarchitect zijnde, togen wij feb 2006 aan de slag, allereerst
met nederlandse klus hulp , later met lokale
( nederlandse en franse mankracht). Binnen
een goed halfjaar was de schuur omgetoverd
in een sfeervolle woning met ruime vertrekken. Doordat onze zoon aansluiting moest
hebben op de school - in Frankrijk gaan ze
nml met 11 jaar al naar het middelbaar onderwijs - kwam onze emigratie versneld tot
stand en vertrokken wij april 2007, vrienden en familie verbaasd en enigszins verdrietig achterlatend , gedrieën naar Frankrijk.
We hebben een hele mooie tijd aldaar, ik kan
al snel werk overnemen van een bevriende
collega die door omstandigheden naar NL
was teruggekeerd; tevens neem ik zijn website over: www.aannemerinfrankrijk.nl.,
waardoor zich telkens nieuwe klanten aan-

dienen. Algauw wordt het bedrijf versterkt
door Ton, een aldaar wonende ex-kraanchauffeur die van stevig aanpakken weet en
ook over allround vaardigheden beschikt.
Blijkbaar had ik een goede formule gevonden. Ook op de school van onze zoon gaat
het naar wens: na een goed halfjaar kan hij
zich behoorlijk redden in het Frans. Mijn
vrouw heeft inmiddels samen met de ( nieuwe) burgemeestersvrouw een zangkoor opgericht en word door de lokale gemeenschap,
inmiddels gemengd Frans, Nederlands Engels en Belgisch op handen gedragen voor
het initiatief wat ze heeft genomen; waar we
echter geen rekening mee hebben gehouden
is dat er niet voor niets veel franse films over
" de buitenstaander die wordt verstoten uit
de gemeenschap" zijn gemaakt. Djawi onze
zoon word plotseling van allerlei dingen
verdacht, zo had een moeder gezien dat er in
drugs werd gehandeld! ( hoe kan het ook
anders die Nederlanders) daarna werd hij
( onschuldig) van diefstal van een mobieltje
beschuldigd vervolgens was zijn reputatie in
het dorp naar de klote en mocht hij niet meer
spelen met de toch al schaarse vriendjes tot
op een zekere dag mijn vrouw voor de zoveelste keer op school moet komen omdat
een lerares vind dat hij vulgaire taal aan haar
adres had geuit. De maat is vol, onze zoon
verdrietig en bang na een verplicht interview
( verhoor) bij de gendarmerie en ondanks
gesprekken met de directeur , die natuurlijk
Panhard
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beweerde dat er geenszins sprake was van
discriminatie, besluiten we om het roer
wederom om te gooien en zit Djawi nu alweer 1,5 maand in Groningen op een school
waar kinderen van allerlei pluimage tot de
dagelijkse gang van zaken behoren, het gaat
nu weer goed met hem. Gelukkig kunnen
we een voormalige kleuterschool in Wehe
den Hoorn betrekken. Ik reis nog op en neer
om een aantal opdrachten te voltooien en
kan me nog maar moeilijk los maken van het
land van de Panhards (ik heb er inmiddels 3
waarvan één te koop ) en de wijn en het
landschap en de franse cultuur en de gezonde lucht en de ruimte en de.......
A bientôt Panhardists, salut
Jaco de Boer

Te Koop
Dyna X 87 Break 1952 4 cv, motor 750 cc
4 persoons met ramen. Goede basis voor
restauratie, bodem bij de voeten van de
voorstoelen moet worden vernieuwd, rest
carrosserie en châssis goed, motor loopt maar
is momenteel uitgebouwd, verder compleet.
Staat in Frankrijk ( Puy de Dôme) Jaco de
Boer 0033473946119 jacoindigo@msn.
com, bezorging NL bespreekbaar. Prijs ex
transport 1500,-

Raadsel van
Henk
Het raadsel in Koerier 159, over PanhardOil, heeft geen oplossingen opgeleverd, laat
staan een leuk verhaaltje. De attentie die
beloofd was gaat dus door naar dit volgende
raadsel: wie was Paul Josseau, en wat had hij
te maken met de firma Panhard.
Om een kleine voorzet te geven: hij leefde
van 1846-1912, was advocaat aan het Hof
van Appel in Parijs en lid van de Conférence Olivaint. In 1873-1874 was hij President
van de jongerenreunie, en omstreeks 1910
de redenaar bij het banket van de oude leden.
De band met de firma van de Avenue d'Ivry
19 moet vrij nauw geweest zijn, want ik bezit
ook nog een envelop als de hiernaast staande
van 8 september 1891, dan al van de firma
Panhard & Levassor, gericht aan zijn vrouw
op het Chateau de Bec d'Oiseau in Mortcerf,
een dorp in het departement Seine et Marne.
Wie een leuk verhaal weet op te lepelen over
de (mogelijke) inhoud van een van beide
enveloppen kan behalve plaatsing in de
volgende Koerier ook nog een attentie verwachten.
Oplossingen naar redactie@panhardclub.nl
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KOKEN MET BOYO
• ENTRĖE 2…ASSIËTTE-CRUDITĖE
Stel, je wilt ook wat maken op eetgebied.
Wat dacht je van een ‘assiëtte cruditée’,
letterlijk een bord rauwkost.
Het voordeel van zo’n bord klaargemaakte
rauwkost is dat ‘ie in een later stadium zomaar bij de slablaadjes past!
Wat je daarvoor kunt nemen? Bleekselderij.
Stengels goed afspoelen, in de lengte halveren (of in drieën) en stukjes maken van zo’n
6-8 cm. Koken (en dat spul kookt lang totdat
het beetgaar is). Proef af en toe wat, maar
reken op 10 minuten bij kleine stukjes.
• ENTRĖE 1…KIR
Je kunt zomaar in je bord vallen maar je kunt
van eten ook een feest maken.
Voordat je aan tafel gaat, al kletsend met wat
chips, nootjes, o.i.d. een kir nemen.
Dat is Bourgondisch.
Abt Kir was behalve abt (baas van een mannenklooster, voor de ongelovige klepstelen
onder u) ook burgemeester van Dyon, de
hoofdstad van het voormalige hertogdom
Bourgondië, dat weer uit 4 departementen
bestaat.
Als burgemeester van Dyon was hij ook
hoofd van de politie (wat hem erg goed
uitkwam gezien z’n kamikaze-Peugeot 203)
en Bourgondiër – qua eetgewoontes. Kennelijk wat te sublimeren, dus.
Maar hij was zó dol op de Blanc-cassis dat
het drankje naar hem genoemd is.
Een scheut zwarte bessenlikeur (zoet, ongeveer 20%) verdunnen met witte wijn. Het
drinkt als limonade… dus kijk uit met lege
magen en stuurwielen.
Doe je er de Bourgondische champagne bij
(alleen uit Champagne afkomstig mag zo
heten) – dus crémant, dan heet het een Kir
Royal.
Gaat er (zelden) rode wijn bij, dan heet het
een communard.(genoemd naar de leden
van een Parijse, socialistisch getinte opstand,
die nogal bloederig aan hun eind kwamen
toen de opstand en zijzelf de kop ingedrukt
werden)
Neem je zwarte bessen limonadesiroop en
witte wijn, dan heet het een communal – wij
zouden gemeente pils zeggen – volgens een
buurman op een camping daar.
Bon appétit!

Doe hetzelfde met de prei ( niet in de lengte
halveren, wel in stukjes snijden. Het moeten
boomstammetjes blijven) Laat het afkoelen.
Neem een platte schaal, maak keurige rijtjes
van bijv. (gekochte) gekookte biet, prei,
bleekselderij, (gekochte) geraspte wortel en
(gekochte) geraspte selderie-knol.
Typisch Frans is de mosterd dressing: in een
stevig glas 1 ½ schep (theelepel) Franse
mosterd, zelfde hoeveelheid water. Roeren,
olijfolie erop, wat uitgeperste knoflook en
dan bijv. wat slasaus of mayo erbij.
Vergeet er niet wat peterselie en wat dille-groen, zout en peper over te strooien.
Bon appétit!
• ENTRĖE 3…CHAVIGNOL-GEITENKAAS
Zo’n ‘assiëtte cruditée’ is – uiteraard koud
gegeten – een prima maaltijd-vervanger.
Dan kunnen er ook plakjes gekookte aardappel bij. (voor het volume)
In de koude jaargetijden wil je wat stevigers.
Koop per twee personen een klein chavignol
geitenkaasje.
Leg dit een paar uur in de koelkast, dan blijft
hij stevig.
Bij het klaarmaken: zet een kommetje melk,
bloem, geklutst ei en paneermeel klaar. (in

die volgorde)
Snijd het kaasje overlangs doormidden, (met
een in heet water doorgewarmd nat mes)
fiets hem door al de kommetjes en leg hem
in de klaarstaande koekenpan met hete
olijfolie en wat roomboter. Het liefst natuur-
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lijk een anti-aanbakpan.
Bak de kaasjes tot het korstje mooi goudbruin is, schep op een bord, donder snel wat
fijngesneden paddo’s in de hete koekenpan,
omscheppen, bij het kaasje leggen en garneren met een takje peterselie, krulsla en maak
het af met wat (reeds gebakken) pijnboompitjes en een theelepel warme, rode
jam.(zwarte bessen bijvoorbeeld)
Let er wel op dat het geitenkaasje niet te jong
is, want dan piept de kaas zo door zijn krokante jasje de pan in, ondanks de koelkaststevigheid.
Bon appétit!
• EXTRAATJE…CROÛTONS
Letterlijk (brood)korstjes.
In Frankrijk voorzichtig gebakken, klein
vierkant brood. Doe vooral niet teveel olie
en roomboter in de pan, anders krijg je van
die vette broodsponzen met glijsporen in je
manchet.
Stort de stukjes in een bord, peper en zout
en wat Parmezaansse kaas erop – prima!
De Italianen doen het anders…
Die rennen hun flat uit, de Blokker in en
kopen zo’n schroeipan met anti-aanbaklaag
en ribbels.
Gooien behalve het brood ook aubergine,
courgette en paprika in de pan, altijd druppel olie in koude pan, uitsmeren met een
kwastje dat (natuurlijk helemaal niet) tegen
een hete pan kan en even schroeien. Vurrukkulluk in de sla!
Het suiker carameliseert…wat een prachtige paprika!
Maar…brood kan ook. Witbrood, licht
brood.
Boterhammetjes diagonaal doormidden
snijden. Bakken in olijfolie. Wat peper, zout
en mediterrane kruiden erop: klaar!
En als voorafje: dat brood met zeer klein
gesneden stukjes tomaat (doormidden snijden, met koffielepeltje nat binnenstuk eruit
lepelen) in kleine stukjes snijden, stukje
ansjovis erop en verse basilicum als garnering
en afmaker.
Schat, staat er nog een droge witte wijn
koud?
Het geheim: snijd een knoflookteentje door.
Rasp het over het warme gebakken brood,
zo in de hand…Heerlijk.
Bon appétit!
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Indien onbestelbaar retour:Oostervenne 421, 1444 XP PURMEREND
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