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Colofon
Panhard Automobielclub
Nederland
Lid van: Fédération des Clubs
Panhard & Levassor;  FEHAC.
www.panhardclub.nl
www.facebook.com/panhard
club.nl
CONTRIBUTIE:   € 52,50 p.jaar
+ eenmalig € 15,00 inschrijfgeld.
binnen NL incasso verplicht
bij incasso € 2,50 korting
Bank: RABO 15.77.52.488
NL93RABO 015.77.52.488
RABONL2U
Lidmaatschap opzeggen vóór
1 december bij de secretaris 
 VOORZITTER:
Peter Drijver
Assendelftstraat 11
2512 VS Den Haag
T. 070-3894382
president@panhardclub.nl
SECRETARIS:
Joep Hocks, Klinkenberg 14,
2171 AN Sassenheim.
T. 071-3010699
secretaris@panhardclub.nl 
PENNINGMEESTER:
Peter van Eeden
T. 015-3809592
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 (tot 22.00u)
kdeww@hetnet.nl
PANHARD KOERIER:
Uitgave van
Panhard Automob.Club.NL
HOOFDREDACTIE:
Henk Ottevangers (0650234086)
hoofdredacteur@panhardclub.nl
REDACTIELEDEN:
Frans van Thor,
Frank van Nieuwkerk,
Jaap Margry,
Boyo Teulings,
redactie@panhardclub.nl
ADVERTENTIES
Via de hoodredactie.
DRUK: editoo Arnhem

Van de Redactie
Een Koerier met veel jubilarissen. Onze eigen club viert haar 45-jarig bestaan, de 24 werd
50 jaar geleden geboren en ook de 17 Break zag 50 jaar geleden officieel het levenslicht.
Lees er alles over in dit nummer. En bedenk: alleen met bijdragen van ons allen kan dit
blad vooruit.
Wij ontvangen graag uw stukjes op hoofdredacteur@panhardclub.nl of                        
redactie@panhardclub.nl
                                                                                                         Redactie PanhardKoerier

INHOUD

Van de Voorzitter
Ons 45 jarig bestaan hebben we gevierd in
Almen bij de 23e internationale Panhard
Meeting. Daarom veel fotoos in deze Koerier
én op Facebook.
We werden bedolven onder de inschrijvin-
gen: 190 mensen en meer dan 80 autoos…
Een enorme stoet bijzondere autoos én bij-
zondere mensen die elkaar veel meer te ver-
tellen hadden dan je zou denken. Aan tafel,
op het terras, tijdens de presentaties en op het parkeerterrein… Er waren Panhards van
1902-1967… en we waren heel blij met de aanwezigheid van de schitterende autoos van
Moldenhauer, Biekens en Bartl. Andries Jans stelde zijn schitterende Dyna Veritas tentoon
en was present met zijn ‘Monstre’: een Rolls Royce chassis met 12 cylinder AML Boxer van
Panhard. Indrukwekkend!
Op de tentoonstelling verder te zien de schitterend gerestaureerde CD van Pierre Peters,
een ongerestaureerde CD van Jaap Margry, de schitterende DB Le Mans van André Ros,
en twee schuurvondsten van Rob van Boom: de DB Roldanus met DB motor en de HVB
Panhard… Zo waren er nieuwtjes voor zelfs de meest doorgewinterde Panhardisten!
De locaties waren perfect, de Franse vrienden waren vol lof over de keuken (!) en de orga-
nisatie was perfect: hulde aan Peter Breed en Joost van Noorden die hier bakken tijd in
hebben gestopt. Een gouden combinatie!
Dat we als oude-auto club toch ook een club van mensen zijn bleek toen Frans en Alie Post
met zoon Eric aan het stuur van de Dyna X cabriolet langskwamen op zondag in Doesburg.
Meer dan een jaar terug meldde Frans zich aan voor de organisatieploeg, maar zijn ziekte
heeft hem dat verder belet. Dat was voor alle aanwezigen een fijn en mooi moment. Op het
terras en in de zon was het voor velen een mooi weerzien.
Tijdens het afsluitende diner werd de bokaal door Benjamin Clappier uitgereikt aan de
organisator van de volgende internationale bijeenkomst: 2014 Richelieu Frankrijk, 2015
België Ardennen en 2016 Italië Turijn! Volgend jaar organiseren we een leuk tripje met een
paar fijne hotels en stops…
Afgelopen maanden hebben we de club vertegenwoordigd op Citromobile en er weer wat
leden bijgekregen mét mooie autoos én met mooie verhalen. Welkom!
 Peter Drijver

Panhard       2       Koerier



 

Het 45-jarig bestaan van onze club werd dit jaar gevierd met het organiseren van een zeer geslaagde RIP. Lees vooral verder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poster uit Spirou 2317 van 9-9-82. Ik heb helaas niet alle vouwen eruit kunnen strijken en de tekst wat moeten bewerken. OTTHW 

 DE 

Panhard, iedereen kent haar, zelfs wanneer hij nauwelijks in auto’s geïnteresseerd is (deze 
tekst stamt uit 1982!!). Het is een dermate oud merk dat alleen de familievoorvaderen zich 
haar debuut herinneren. Maar helaas, toen de auto na de laatste oorlog van het 
handwerkstadium naar het grote seriewerk overging (ook wel het broodjesstadium 
genoemd) is Panhard, dat haar auto’s altijd een legendarische wegligging meegaf 
(herinnert u zich, ouderen, nog de beroemde Dyna Panhard) er niet in geslaagd om op tijd 
de bocht te nemen. In onze tijd moet je nu eenmaal meer een geniaal verkoper dan een 
geniaal ontwerper zijn. 
In de jaren 65 is Panhard, na eerst opgekocht te zijn door Citroën, dat haar niet de aan 
ouderen verschuldigde eerbied betoonde, uit ons straatbeeld verdwenen. De berline en 
coupe 24 waren het laatste model. Het waren grote, ruime auto’s, maar de beroemde 
tweecilinder “Tigre” die er in zat maakte het moeilijk te geloven, ondanks diens goede wil 
en uitgekiende constructie, dat we hier met een sportieve wagen van doen hadden.  
850 cc was toch echt te weinig. OK, de topsnelheid was meer dan 150 km/u, maar alleen 
op vlak terrein!  
Panhard is dus doodgegaan bij gebrek aan vitamines, zoals in de goeie oude tijd ook zo 
vaak gebeurde.  Zij had niets meer te zoeken in onze hedendaagse wereld, waarin geniale, 
doch menselijke, hersens vervangen zijn door computers.   STARTER 

                              I N T R O
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Rassemblement International 2013 

 

 

R.I.P. 2003 in Amsterdam was een enorm succes, Rolduc Kerkrade in 2008 was een nog groter succes, R.I.P. 2013 Ehzerwold in Almen 

was ongeëvenaard! Joost van Noorden en Peter Breed hebben een onuitwisbaar evenement achtergelaten.  

Het moet voor onze buitenlandse Panhard vrienden een geweldige belevenis zijn geweest; ze waren er 

in zeer groten getale uit alle windstreken.  

De Nederlandse inbreng was in de minderheid, maar na de laatste oproep van 

onze secretaris waren er toch nog een flink aantal komen opdagen. Alle kamers 

waren uitverkocht en wij hadden vooraf niet op een zo grote opkomst durven 

hopen. Geweldig! 

De accommodatie was dan ook van grote klasse in een welhaast perfecte 

omgeving; alleen het weer was iets minder, maar door de geweldige 

accommodatie viel dat eigenlijk niet zo op. Zelfs bij stromende regen zouden wij 

ons prima hebben kunnen vermaken, maar het was droog en niet al te koud.  

De activiteiten door de dagen heen waren heel leuk en erg interessant. Het 

begon op vrijdagmiddag na aankomst en na de koffie met gebak met een 

rondleiding en uitleg over de geschiedenis van het voormalige sanatorium en 

ziekenhuis Ehzerwold. De oprichter was ene meneer Janssen; waar heb ik die 

naam eerder gehoord? Het diner buffet was om zeven uur en was voortreffelijk. Van het ontbijt de volgende morgen kan dat ook 

worden gezegd. Daarna begon middels een ingewikkelde routebeschrijving, (ik spreek op persoonlijke titel) de geplande rit naar 

Brummen om aldaar de Auto Gallery te bezoeken. Alles wat daar stond was te koop, maar niet voor ons gezien de prijzen. Er stond 



Fotografie: Mieke Bosse

b.v. een ”Eend” te koop, inkl. rijklaarkosten voor bijna € 13000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dertienduizend Eurie. We praten dus over een 

“Eend”, maar er stonden ook Ferrari’s…………………. Rondwandelend door de galerie werden we op een gegeven moment opgeschrikt 

door een enorm lawaai buiten; Le Monstre van onze Panhard-vriend Jans uit Apeldoorn was gearriveerd. Zes aaneen gebouwde 

Panhardmotoren, ofwel de 12 cilinder 6 liter motor van de EBR, op het chassis van een Rolls Royce, stond daar heel indrukwekkend 

zijn lied te brullen. Na dit intermezzo en een snelle lunch zijn we weer richting hotel gereden door het prachtige Achterhoekse 

landschap met behulp van de reeds eerder vermelde route beschrijving.  

 

Het diner die avond was in evenwicht met de rest van 

die dag: perfect! De andere dag – zondagmorgen en 

voor het eerst scheen de zon – begon na het ontbijt een 

onderdelenmarkt voor de heren en een demo 

glasblazen of een boottocht voor de dames. Daarna gaf 

onze Engelse Panhard-vriend Mike een uiteenzetting 

over zijn nieuwste vinding: elektronische ontsteking via 

het distributiedeksel. Na afloop zijn we via weer een 

mooie rit naar Doesburg vertrokken om daar aan de 

oever van de rivier de IJssel de lunch te nuttigen. Deze 

zonnige dag kreeg extra gloed door de komst van onze 

doodzieke Panhard-vriend Frans Post. Het was een 

emotionele en mooie begroeting; wat geweldig dat de 

man ons aller evenement nog kon meemaken. Wij 

wensen Frans en zijn Aaltje en zijn naasten alle sterkte 

toe die nodig is de komende tijd. Het is triest dat hem 

het ongeluk van die vreselijke ziekte moest treffen. 

 

Na een stadswandeling door het mooie Doesburg zijn we weer richting hotel gereden waar onze voorzitter Peter Drijver ons stond 

op te wachten om de hele meute op een groepsfoto vast te leggen. Het daarna volgende gala diner was naar mijn smaak het laagste 

hoogtepunt van dit voortreffelijke weekend. Het diner werd deze avond door duidelijk te weinig personeel geserveerd, hetgeen tot 

gevolg had dat het lang duurde en het eten koud was; jammer. Het toetje was een hele 

leuke verrassing versierd met een Panhard logo op de cake, dus toch nog eind goed al 

goed! Ook vond de overdracht van de Panhard Bokaal plaats;  hij ging naar onze Franse 

vrienden die het volgende Rassemblement gaan organiseren. 

 

Maandagmorgen, helaas, na het ontbijt is het weer gedaan met de pret. Iedereen neemt 

van iedereen afscheid en gaat weer zijns weegs na een geweldig weekend! 

 

Frans van Thor.  

 

Enige reacties van deelnemers 
Dear Peter, 

Thank you again for this marvellous week end in Almen. 

I was very happy to meet again some dutch friends, english friends and also german friends.. 

I was also happy to drive my car, even if  "she" was sometimes capricious. 
but with your help and also the help of Mike Crane, I could have a very nice week end. 

The coming back to home was very easily and my car "Sophie" was very good. The engine has had more power, up to 4.500 t, and 

doesn't stop when I come back to the second or the first.. "ou au point mort"... 

Now, I have to plan for a revision of my engine and also I would like see how it would be possible to put the "filter"of Mike, and also 

the double "allumage" electronic.. and do the modifications for a best performance. 

Thank you for all again. 

With my best friendly 

Sonia 

 

Hallo aus Österreich! 
Wir sind gut nach Hause gekommen, Auto ist in der Werkstatt. 

Wir möchten uns nochmals für die tolle Veranstaltung bedanken. 

Könntest Du uns auch Bescheid geben, wie es mit Frans weitergeht. 

 Liebe Grüße 

Magdalena und Wolfgang Ottrin 

 

Liebe Freunde, 

 zunächst noch einmal einen ganz herzlichen Dank für das ganz tolle RIP-Wochenende mit tollem Programm und super Essen. 

Eckart Ingo Sporleder 



17 Break: succes PL17 verder uitbouwen 
 
Midden 1959 werkt Panhard op papier aan een Breakversie, ten tijde van de presentatie van de PL 17 (L1) die de Dyna Z een 
verjongingskuur moet geven. De Break is gedacht op het nieuwe D65 bestelwagen-platform met een wielbasis van 2,8 meter maar 
heeft dan nog twee deuren –als het Dyna Z Break prototype van 1955. Een 4deurs variant is gedacht op de sedan-wielbasis met een 
wielbasis van 2,57 meter met een enorme overhang aan de achterkant. Op basis van dit voorstel werkt het Italiaanse Panauto aan 
een eerste ‘L1’ prototype eind 1961. Bedoeling is een kleine fabrikant als onderaannemer te laten werken zoals aanvankelijk ook 
DiRosa de Junior bouwt voor Panhard en Velam later de Panhard CD. De compacte 4-laagse Panhardfabriek kan moeilijk méér 
modellen hebben op zijn productielijn: de PL17 Cabriolet wordt dan al in de kleine ambachtelijker fabriek in Orléans gebouwd. 
 
De auto krijgt een - lelijke - eigen neus en een geheel nieuwe achterkant, in lijn met de breaks van Citroën DS en Peugeot 404. 
Clignoteurs en achterlichten worden geleend van Innocenti. Panauto is een bedrijf dat is opgezet door grote dealers van de Milanese 
merken Innocenti en Lambretta met als technisch adviseur de ontwerper van Lambretta aan boord: de  beroemde Giulio Alfieri die in 
1956 motorontwerper bij Maserati was. Panauto was een initiatief om de productiecapaciteit in Trente te verbeteren. Om die reden 
was vliegtuigbouwer Caproni er na een mislukt auto-avontuur begonnen met de productie van motorfietsen. Panauto voorzag de 
productie van de Break maar ook een coach en coupé op basis van Panhard-techniek. 
Begin 1962 volgt een tweede prototype, weer op basis van de vergrote wielbasis van de bestelautoos. Als basis is een L4 gebruikt en 
voor de achterkant wordt zwaar geleund op de Farina breaks en estates voor Peugeot, Fiat en Austin/Morris. Dakscharnieren en 
achterlichten zijn nu van de Fiat 1800/2300 Familiare overgenomen. Het dak bestaat uit een sedan dak waarvan de achterste helft is 
losgezaagd en verlengd. De achterdeuren bestaan uit sedandeuren waarop een klein afwijkend bovenstuk is gelast. 

 
Het derde prototype zal op de Parijse salon van 1962 worden 
gepresenteerd: als basis is de vernieuwde L6 gebruikt, de Fiat 
achterlichten zitten er dan nog op en de PL17 aanduiding op het 
achterscherm is weer verdwenen. Van de auto wordt veel 
verwacht omdat de Peugeot 403 en Ami6 Break een enorm 
succes zijn. De pick-up en bestel PL17 wordt maar mondjesmaat 
verkocht en de fabriek hoopt met de Break de markt voor de PL 
aanzienlijk te verbreden. 

De auto zal helaas pas in 1963 op de markt verschijnen, 
aangepast aan de vorm zoals die is getoond in de Panauto-
folder van 1962. De Fiat achterlichten zijn dan verdwenen en 
vervangen door polyester bakjes met Marchal lichten en 
reflector. De Break van 1963 wordt uiteindelijk geproduceerd in 
de Panhard-fabriek in Orléans waarvoor de productie van de 17 
cabriolet moet worden gestaakt. De productie zal er kleinschalig 

blijven en in 
de productiejaren 1963-1965 worden er 
al met al zo’n 3000 gemaakt. Na het 
eerste jaar worden enkele specifieke 
italiaanse onderelen vervangen 
(kofferslot, tanklepje) en in het laatste 
jaar wordt een luxer versie toegevoegd 
(Confort S). Er verschijnt een optionele 
derde opklapbank en een 
ambulanceversie. Het is jammer dat de 
auto niet iets eerder in productie kon 
worden genomen… Panauto SA 
fabriceert in Brazilië ook Vespa scooters 
maar sluit in 1964 daar haar deuren.  

Club 
In Nederland was de auto van Harry Stek (nu Jan Lanting) lange tijd de enige rijdende Break. De andere was de auto van de heer 
Hugenholtz die hij had overgenomen van de heer Kieft. De auto was van een Belg van de BRT die hem met panne in Nederland had 
achtergelaten. Met enige omzwervingen kwam die bij mij terecht en deze staat al weer veel te lang bij een plaatwerker… De derde is 
de witte (nu gele) Break van Dago die in de jaren ’80 door iemand van Traksjon is geïmporteerd. 
Mijn plaatwerker duurde zó lang dat ik een andere in Frankrijk heb gekocht waar inmiddels alles al meerdere keren aan stuk is 
gegaan –ook door eigen stommiteit natuurlijk. De Break is al met al een enorme grote auto met een aanzienlijk gewicht met dat 
kleine motortje. De lagere eindreductie helpt iets, maar in de bergen is geduld een schone zaak. De auto is met veel hulp van Peter 
Breed schitterend opgeknapt. 
 
Al met al is de Break een uitgebalanceerde auto. De Frans-Italiaanse vormgeving is even wennen, maar hoe de bolle voorkant 
overgaat in de bolle flanken is overtuigend –denk aan de DS Break en 404 Break. Extreem comfortabel en practisch  zijn we er al 
jaren mee op vakantie geweest: 2 vouwfietsen, tent en koelkastje achterin. En nee, veel opzien baart de auto niet omdat de 
vormgeving minder spectaculair is dan die van de sedan –en misschien teveel lijkt op de Peugeot Breaks…  

Peter Drijver
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Blije blikken  in Almen 

Tevreden verliet het organisatieteam  in respectievelijk een twee-, een vier- en een zes- cilinder op maandag 20 mei het lommerrijke 
parkeerterrein van Landgoed Ehzerwold.  Het  23e  Rassemblement  International Panhard zat er op; een gebeurtenis om met plezier 
op terug te blikken.  Uit de vele reacties tijdens het  evenement en daarna mogen we vaststellen dat  we niet de enigen zijn die er zo 
over denken. Van begin tot eind verliep het evenement gesmeerd,  hoewel de oliespuit er bij tijd en wijle aan te pas moest komen.  
Missie geslaagd.  

Toen het plan voor  het Panhard-treffen ontstond, was de locatie  snel gevonden.  Joost wist van het bestaan van Ehzerwold en  
Google wees ons de weg naar de camping  op kruipafstand gelegen van het voormalig  sanatorium. Een bezoekje aan Ehzerwold was 
genoeg om ons ervan te overtuigen dat deze locatie perfect was voor het jaarlijks terugkerend Panhardevenement.  Mooi  pand, 
beschutte parkeerplaats,  extra zaal voor onderdelenbeurs en lezingen, voldoende mooie kamers, gelegen in een prachtige omgeving  
voor een wandelingetje of fietstochtje en, naar later bleek, met een prima keuken. En dat allemaal gerund door een enthousiast en 
behulpzaam team.  

Na het vinden van de geschikte locatie  volgde  het maken van een programma  in de omgeving en het vullen van de website. Dat 
laatste ging niet zonder slag of stoot, wat ervoor zorgde dat  de geplande boekingsdatum verschoof van 1 naar 10 maart.  Maar toen 
was het snel goed raak met boeken!  We feliciteerden elkaar per mail bij de 100ste deelnemer.  Jeetje het werden er nog meer…. 
veel meer….  Toen de 187ste deelnemer zich had ingeschreven, stopte de teller en hadden we  al heel  wat kunst-  en vliegwerk 
verricht om iedereen te kunnen huisvesten.  

Voor invulling van het programma lag Hanzestad Zutphen erg voor de hand, 
evenals  The Gallery in Brummen. Het afgeven van  een parkeervergunning stuitte 
op dusdanige bezwaren bij de gemeente Zutphen dat we besloten  af te haken en 
uit te wijken naar Doesburg.  Geen slecht keuze, stelden we achteraf vast. 
Parkeren in de binnenstand was de eerste optie, maar na een bezoekje aan de 
IJsselkade kon het niet anders dan dat het deze plek zou worden.  Prachtig uitzicht 
over de IJssel en weilanden, volop parkeergelegenheid op de normaal voor auto’s 
afgesloten  ‘boulevard ‘  en een  lunchlocatie  onder handbereik.  Tevens stelden 
we vast dat het een prima startpunt was voor de stadwandeling. 

Als gadget opperde Peter 
Breed een etui met 
kleppenstelsleutel en 
voelermaatjes uit te delen. 
Samen met het key cord en 
het blik Kroonolie.  De mooie badges waren het resultaat van nijverige uren 
verricht door  onze voorzitter. 

Om het bezoek aan The Gallery nog leuker te maken bedachten we onze eigen 
Panhardtentoonstelling. Bezitters van zeldzame en zeldzaam mooie Panhards 
verleende al snel  hun medewerking en zo creëerden we ons eigen 
minimuseum. Aanvankelijk zag men wat problemen om zoveel  Panhards op het 
parkeerterrein te herbergen, maar ook dat is goed verlopen.   
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Bonjour à toutes et à tous ! En souvenir de ce superbe rassemblement panhard en hollande !Encore bravo aux organisateurs !!              
 Christian Marez ( cercle panhard du haut de france )

Natuurlijk waren we bijzonder in ons nopjes met Le Monstre 
van Andries Jans. Na afloop van de voorjaarsrit 2012 vroeg 
Joost aan Joannes  om bij Andries te informeren of hij in staat 
zou zijn het toen nog conceptuele monster klaar te hebben 
voor vertoning op ons evenement.  Trommelvliezen werden 
tot het uiterste getergd   en de uitlaatgassen van de  Panhard  
12 cilinder tintelden ‘s avonds nog in onze neusvleugels. 
Dezelfde dag  bood YouTube gelegenheid  een glimp van al 
dit moois  aan een veel breder  publiek te tonen.  

Het stoomtreinenevenement, in elkaar gezet door Rolf Nijenhuis, werd ruim 
bezocht en het enthousiasme was na afloop van de gezichten van de 
deelnemers af te lezen. 

Het volgen van de routes,  hoorden we van één deelnemer, leverde wat navigatieprobleempjes op. Moeite om de locaties te vinden 
heeft dat uiteindelijk niet opgeleverd, getuige de snelle doorstromingen van A naar B.  

Natuurlijk wilden we ook  de dames een aantrekkelijk 
programma aanbieden. Hiervoor organiseerden  we een 
boottochtje  in een fluisterboot  op  de Berkel en een glasblaas- 
demonstratie in Ehzerwold.  Voor het eerste was droog weer 
erg belangrijk,  dat door een  aanvraag in drievoud in de Bilt 
gewoon  verkrijgbaar bleek.  Moesten de vroege gasten de 
watergeselingen van donderdag nog zien te overleven, daarna is 
er tot en met vertrek op maandagochtend geen regen van 
betekenis meer gevallen.    

Toen een Franse Panhardist een compliment maakte over het 
eten wisten we dat het goed zat. Het PL-logo verwerkt in het 
dessert vormde het puntje op de  i van het ‘ galadiner’. Het 
simultaan vertalen van de rondleiders op zondag en tijdens alle 
andere activiteiten werd op prijsgesteld door alle niet 
Nederlandstaligen. Misschien inspireert het de organisatoren  
van volgend  jaar voor en meertalig programma?  

Peter Drijver heeft er na afloop voor gezorgd dat zowel onze 
website als Facebook snel gevuld werden met mooie plaatjes 
van het weekend.  

http://www.flickr.com/photos/52193674@N05/sets/72157633560002380/ 

 

Na al dit moois wordt het  voor de organisatoren weer tijd 
om in onze schoenen te lopen in plaats van ernaast,  waarbij 
we niet voorbij willen gaan aan het belangrijkste onderdeel 
van dit weekend:  Jullie, de enthousiaste deelnemende 
Panhardisten!  

 

Daarvoor heel  veel  dank, 

Peter Breed 

Peter Drijver  

Joost van Noorden 

Foto’s”:  Peter Drijver 

  Mieke Bosse 

  Christian Marez 
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Advertentie 

 

Ons lid Andre van de Water biedt e.e.a. op 

Panhardgebied te koop aan: 

Het gaat om de volgende auto’s en 

onderdelen: 

24 CT : te restaureren 

Z12: gerestaureerd, gespoten, nog af te 

monteren 

PL17: Veel plaatwerk, motoren, aandrijving 

Prijs: nader overeen te komen; alles in één 

keer voordeliger dan los 

A. van de Water 

Oberholz 30 

53804 Much BRD 

Tel: BRD 02245-3220 

    TE KOOP 

    Een opmerkelijke Nederlandse Panhard Dyna X te 
    koop bij Erik Swart. Meer info bij Erik op  

    0630112470 oferikbellamy@hotmail.com 
    

    meer fotoos:  

 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.285451248243667.63715.2483467119

54121&type=3 

Uit: De Auto, 1963
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De Panhard 24 CT Made in Uruguay 
 

Ontleend aan een Uruguayaanse site; doorgestuurd door 
Mark Leutscher , vertaald door Henk Ottevangers en Google 
marbadanPublicado de 24/07/2012  
 

De vraag hoe het kwam tot het maken 
van een nationale Panhard 24 CT levert 
een interessante anekdote op die een 
aardig tijdsbeeld  van Uruguay  schildert. 
 
De nationale auto-industrie (waaronder ook de hier te lande 
geproduceerde pick-up en glasvezel sedans) gebruikte in de 
jaren 60  de power unit van de PL 17, terwijl de Franse CT 
werkte met een motorgroep afgeleid van de Panhard PL17 
Tigre, die sportievere prestaties leverde (Ik weet niet alle 
verschillen tussen de ene en de andere groep, behalve de 
voor de hand liggende - Marbadan). 
Wat betreft de carrosserie: de matrijs is ontleend aan de 
originele Franse auto, maar Uruguay  was de enige fabrikant 
in de wereld die het model Panhard 24 CT met een met 
glasvezel versterkte polyester body produceerde. 
Het merkwaardige verhaal van hoe en waarom zij de 
Panhard 24CT  in Uruguay bouwden begint met de 
avontuurlijke en moedige persoonlijkheid van het 
belangrijkste lid van de firma die Panhard in ons land 
vertegenwoordigde, die, om zijn gedurfde doel te bereiken 
bereid was alle ethische en morele beperkingen overboord 
te zetten. 
De firma had ervaring in het bouwen vanuit  complete 
bouwpakketten van Panhard, die als gedemonteerde auto's 
uit Frankrijk geïmporteerd werden, maar in later tijd werd 
de integratie (zoals ze het noemden) uitgevoerd met 

buitenlands mechaniek en Uruguayaanse carrosserieën (de eerste carrosserieën waren van metaal en de laatste modellen PL 
17 van  glasvezelpolyester). 
Wereldwijd was in 1964 de bedrijf situatie van Panhard kritiek; aan de horizon doken belangrijke veranderingen op, zoals 
complete overname door Citroën. 
Op het hoogtepunt van deze situatie kwamen Uruguayaanse vertegenwoordigers van het merk in Frankrijk aan met het 
voorstel om de 24 CT in ons land te gaan maken, met een polyester body en Tigre-mechaniek. Ze waren vol vertrouwen in de 
reactie op dit voorstel, aangezien de Fransen zich al hadden kunnen vergewissen van de kwaliteit van de kunststof carrosserie 
auto'sdie hier gemaakt werden. 
Om het project uit te voeren was, behalve de vanzelfsprekende toestemming, alleen nog maar een gloednieuwe, 0-kilometer, 
auto nodig om de polyester matrijs voor de Uruguayaanse 24 CT te kunnen maken. 
De botte weigering viel ze rauw op het dak! 
 
Buoncristiano Heber, chief executive van de Uruguayaanse firma, was bij de terugkeer  vastbesloten om toch door te gaan met 
zijn idee, en de Franse orders te negeren. Daartoe verzamelde hij op allerlei vlakken medewerkers om gezamenlijk de 
strategieën in verband met het project te analyseren. 
Het project was gebaseerd op vier pijlers. De eerste pijler was zijn eigen en onbeperkt vasthoudendheid. De volgende twee 
pilaren waren twee tovenaars die het bedrijf had, de een de glasvezelcarrosserie-expert Juan Micolinni  en de andere de 
bekwame carrosseriebouwer, speciaal voor merkwaardige metalen constructies, Arnoldo Castro. Beiden ontwerpers van 
verschillende modellen van de Primera lijn, gemaakt voor de binnenlandse auto-industrie. 
De vierde pijler lag minder voor de hand: een leraar van het Frans Lyceum, die een Franse Panhard 24 CT, Frans-geregistreerd 
en al bezat. Deze klant van de onderneming en tevens nietsvermoedende donor liet regelmatig  het onderhoud van zijn auto 
bij de firma uitvoeren, dus hij was niet verbaasd toen de serviceadministratie hem opriep  om hem eraan te herinneren dat in 
de komende dagen een servicebeurt uitgevoerd moest worden. 
De zorgvuldige en gehoorzame professor meldde zich  vroeg in de volgende ochtend met de CT-24 in de werkplaats.  
De beurt zou niet meer dan een ochtend in beslag nemen. 
Toen de auto nog maar net binnen was riep Buoncristiano de chef-werkplaats en zei: "Probeer deze auto even uit en kom 
terug met een aantal mechanische storingen en dergelijke die een reparatie van zo’n tien tot vijftien dagen zullen vergen." De 
chef reed gehoorzaam met de auto naar de Boulevard Artigas, op het hoogste punt van de Golf van Montevideo (waar de 
stoepranden heel hoog zijn), en raakte een stoeprand zodanig dat hij een homokineet in barrels reed. 
Zodra de auto  teruggesleept was naar de garage riep een "bezorgde"  Buoncristiano de leraar om hem het slechte nieuws te 
vertellen en excuses voor het ongeluk te maken. De verklaring ging ongeveer als volgt: "de chef kwam naar buiten om uw auto 
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uit te proberen en in de straat, in een poging om een hond te ontwijken, raakte hij een stoeprand, zo ongelukkig dat er een 
kruiskoppeling kapot is ...". 
Aangezien we deze onderdelen niet op voorraad hebben, moeten ze uit Frankrijk komen, met de luchtvracht, en dat gaat wel 
een week, misschien een dag minder, misschien een dag meer, duren.  
De begripvolle leraar accepteerde de tegenslag als een gentleman. 
 
Zonder tijd te verliezen wordt in een hoek van de werkplaats een behuizing met een aantal schermen en een zeildoek in elkaar 
gezet om het project  te verbergen voor nieuwsgierige ogen, en op bevel van Buoncristiano wordt  al het beschikbare 
personeel bij de auto ingezet om hem netjes te demonteren en dan de matrijs voor de toekomstige auto volgens plan in elkaar 
te zetten. 
 
Na een hectische week informeert de professor telefonisch naar de ontwikkelingen rondom zijn auto en krijgt te horen dat er 
nog geen nieuws omtrent reserveonderdelen is. In de daarop volgende dagen levert een paar telefoontjes dezelfde reactie op. 
Tenslotte meldt hij zich, enigszins bezorgd, in de kantoren van het bedrijf. Dit keer slaagt Buonchristiano (die zijn naam beslist 
geen eer aandoet – OttHW), met diverse kopjes koffie en gezellige babbel er opnieuw in  om hem gerust te stellen en nieuwe 
hoop te geven. 
 
Op een dag verloor hij uiteindelijk zijn geduld en richtte zijn voetschreden naar de werkplaats om al zijn twijfel uit de weg te 
ruimen. In plaats van via de receptie, glipte hij door de ingang van de werkplaats naar binnen zonder dat iemand het merkte, 
en begon zijn auto te zoeken. Vooraleerst zonder resultaat, maar zonder op te geven belandt hij uiteindelijk  in dat 
nieuwsgierigmakende hoekje met zijn schermen en zijn canvas, waar geluiden van werkende mensen uit opstijgen. Sommig 
mensen die erbij waren op het moment dat de man de ruimte binnenkwam en zijn auto volledig gestript zag staan, vertelden  
me dat ze bang waren dat de man ter plekke  van shock en woede dood zou vallen. 
 
Maar de soep werd niet zo heet gegeten als hij werd opgediend. Buoncristiano nam de controle van de situatie (weer)  over en 
stelde de arme man gerust. Het schijnt dat hij zijn eigen auto heeft kunnen gebruiken totdat de CT  uitkwam, en nog heel wat 
maanden meer.  Alles liep op rolletjes, de Fransen met hun 24CT  (veilig) en Buoncristiano met zijn nationale project 24 CT 
gerealiseerd. 

 
Uiteindelijk had Panhard Frankrijk geen gelegenheid om de resultaten van de Panhard Uruguay ongehoorzaamheid zien. 
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PANHARD VOORJAARSRIT 2013 

 

Het was een dag met een gaatje erin. Een het was ’s ochtends nog wel zo goed begonnen. 

PL reed prima richting Katwoude, het verkeer zat niet tegen en het weer was prima. 

Tot 2 km vóór Katwoude. Hikkende motor. Gauw op een veilige parkeerplaats gezet en gekeken wat er loos was. De benzinemeter 

gaf nog genoeg aan, maar de benzinepomp gaf lucht. En mijn jerrycan had ik kennelijk al eens eerder geleegd. Dus lopen naar de 

dichtstbijzijnde benzinepomp, die gelukkig, zo zei een passerende hardloper, niet ver weg was. Voor hem niet, nee, maar voor mij 

was het toch 1,5 km heen- en weer teruglopen.  

PL startte daarna gelukkig, en dus als een haas door naar AC Katwoude, waar de meute juist op het punt stond om te vertrekken. 

Gelukkig hadden ze mijn 

gebakje nog bewaard. 

Achter Rob aangereden, 

eerst naar de 

benzinepomp, en daarna 

door Monnickendam 

(wat een leuk stadje is 

dat; ik was er nog nooit 

geweest) naar de 

Vogelkijkwand, waar de 

flieter, de kroet en de 

roepiroepi zich van alle 

kanten lieten bekijken. Verder door een stel onuitsprekelijke buurtschappen richting Hoorn en Enkhuizen.  

In Enkhuizen aangekomen eerst een saluut gevormd voor Frans Post, en toen richting haven gelopen. 

Ik heb nog een flappentapper gezocht, want het 

jerrycannetje had mijn contante geld uitgeput, maar 

helaas niet op tijd kunnen vinden. We moesten de 

veerboot naar het Zuiderzeemuseum op! 

Eenmaal op de boot bleek ongeveer de helft van het gezelschap de boot gemist te hebben, zodat we halverwege uitstapten en op de 

volgende boot met de rest gingen wachten. Ik zei het al, het was een dag met een gaatje. 

Het Zuiderzeemuseum was schitterend, en de wandeling terug naar de stad ook, maar toen we arriveerden bij het restaurant waar 

de naborrel en de 

prijsuitreiking zouden 

plaatshebben bleek dat die 

dag failliet te zijn gegaan. 

Dag met een gaatje! Gelukkig 

vond Peter Breed al snel een 

ander restaurant waar we 

dan wel terecht konden. 

Inmiddels had ik een 

flappentapper gevonden, 

maar die deed het niet. Zijn 

overbuurman gelukkig wel. 

Na een uur bleek in het reserverestaurant toch geen gelegenheid voor het diner te zijn, zodat we met zijn allen weer verkasten naar 

een derde exemplaar. En daar was het heel leuk en gezellig, temidden van de uit de hand gelopen hobby van de eigenaar: allemaal 

prachtige grote scheepsmodellen. 

Op de terugweg reed PL als een zonnetje, tot 10 km voor thuis. Toen was het weer uitvallen, weer oppakken, uitvallen enzovoorts. 

Kreupel en struikelend toch thuisgekomen. De carburateur bleek droog te staan, dus toch iets met die benzinepomp. 

Ik zei het al, een dag met een gaatje. 

Maar het was een prachtige rit en een geslaagde dag., met dank aan comité van Thor en van der Rol.    OttHW  
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de beroemde blauwe Panhard-pluim is te danken aan de schuivenmotoren 
die vanaf 1910 verschijnen

Ook de Amerikaanse miljardairs Carnegie en 
Bloomingdale rijden Panhard. 
De betere carrosseriebouwers, zoals Binder, 
Weymann, Saoutchik en Million-Guiet 
kleden de PL-chassissen aan. 
De klant is koning en aan zijn 
geringste eis wordt tegemoetgekomen.

Het merk Panhard et Levassor levert uiteraard aan het Engelse, Spaanse en Belgische hof; zelfs 
aan het Vaticaan. Sinds abbé Gavois is er een lange weg afgelegd! 

Vervolg Martina Bleriot: PANHARD une famille
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Één van de eerste automitrailleuses
Tijdens de 1e 
wereldoorlog 
rijdt opper-
bevelhebber 
Joffre in een 
35CV 4-cilinder 
en de staf 
maakt gebruik 
van 20CV SS-en

In 1913 wordt Paul, de 
zoon van Léon, 
commercieel directeur 
van de firma, en zal 
dat 50 jaar blijven. 
Wanneer de 1e wereld-
oorlog uitbreekt maakt 
de fabriek vooral 
militaire voertuigen en 
speciale vrachtwagens 
die de verkennings-
vliegtuigen naar het 
front leiden
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TERUG NAAR DE TOEKOMST (SLOT) 
 

In de afgelopen twee Koeriers hebben we kunnen zien dat er in de jaren (vlak) na WOII nog wel wat meer gedurfde, gewaagde, 

gedroomde en onverwezenlijkte auto’s geweest zijn behalve de Panhard Dynavia. 

In deze serie volgt thans het slot. 

1978 : Toekomstbeeld van de superauto 

volgens  Mercedes-Benz. Met een 

aerodynamisch geperfectioneerde 

carrosserie bereikt deze Duitse dame 

simpel de 320 km/h en is daarmee een 

typische recordwagen. Nu, vier decennia 

later, zijn haar prestaties nog altijd 

hedendaags te noemen.  

© Mercedes-Benz  

 

 

 

 

 

 

 

 

1952 : Deze wagen werd ontworpen 

in samenwerking met 

carrosseriebouwer  Touring-

Superleggera op basis van een 

Alfa Romeo 1 900 C. Van deze  Disco 

Volante (vliegende schotel) zijn 

slechts 4 exemplaren gebouwd. Met 

haar dubbelbolle silhouet spreidt ze 

een bijzonder aerodynamische en 

futuristische lijn ten toon.  

© Fiat S.P.A.  

 

 

 

 

 

 

1979 : Gladde velgen, wegklapbare 

koplampenrij en televisiescherm 

voor het zicht achteruit... Deze 

Aston Martin Bulldog verenigt een 

futuristisch uiterlijk met 

technologische innovaties. 

© Aston Martin  
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1956 : Typisch voorbeeld van een 

Amerikaanse concept-car uit de 

jaren ‘50 Deze  Buick Centurion 

vertoont alle kenmerken van de 

toenmalige toekomstauto:  

vliegtuigvorm, glazen dak en 

extreem uitgerekte lijn.  

© GM Heritage Center  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1951 : Dit wordt wel als één der 

belangrijkste concept-cars van 

General Motors beschouwd : de Buick 

Le Sabre. Zij vertegenwoordigt de 

uitbundige verbeelding van de 

Amerikaanse autoindustrie uit de 

jaren ’50. Behalve een avant-

gardistische vormgeving had deze 

futuristische cabrio ook nog eens 

allerlei technisch nieuwe snufjes, zoals 

regensensoren om het 

kapuitvouwmechanisme in werking te 

stellen.  

© GM Heritage Center  

 

 

 

 

 

1981 : Citroën onderzocht in deze 

tijd de mogelijkheid om een SUV te 

produceren (break monocorps). Het 

project werd verlaten, maar enige 

tijd later weer opgepakt. Dit concept 

heeft overigens meer weg van een 

maanwagen dan van een familie-

auto, maar de BX is er nog wel, zij 

het in de verte, in te ontdekken. 

© Citroën  

 

 

 

 

 

 

Dat deze serie nu wat mij betreft ten einde is betekent niet dat hij niet door een van onze medeclubleden voortgezet kan worden. 

Graag zelfs!! Ik zie met belangstelling een vervolg door één of meer van jullie tegemoet. Plaatje van mooie auto’s doen het altijd 

goed in een blad als dat van ons.          Henk Ottevangers 
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 Indien onbestelbaar retour:Oostervenne 421, 1444 XP PURMEREND

www.editoo.nl

 

 

 

 

 

 

  

 

Lijnbaan 27, 1969 NB Heemskerk, Nederland, +31251253105, +32653418044 

 
info@panhard.nl 
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