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Van
de Voorzitter
Panhard Continue, kopte een Panhard-advertentie
toen een 24 een tweetal wedstrijden had gewonnen. In
dit nummer staan we dan ook stil bij het overlijden van
Jean Panhard, die als directeur aan de wieg stond van
de laatste Panhard-personenauto, de 24. Maar ook
staan we stil bij het afscheid van Yde Offringa en André
Broedelet, eens penningmeester respectievelijk erelid van onze Panhard-club.
In deze Koerier verslag van het huwelijk van Sanne Boon die natuurlijk op die dag de Dyna
Z van Saskia en onze voormalig voorzitter Denis gebruikte. En tegelijkertijd laten we zien
met hoeveel plezier en hartstocht Panhard-rijders elkaar met Pinksteren in Richelieu ontmoetten, of aanwezig waren bij Euro Citro-Racing.
Ons lid Joost van Noorden gaat het Fehac bestuur versterken als tijdelijk secretaris: denk
'Rijdend Erfgoed' en 'Schoonheid op de Weg'! En tegelijkertijd begroeten we natuurlijk
nieuwe leden, met wéér nieuwe autoos en nieuwe verhalen.
Tot ziens op de najaarsrit in Zutphen of één van de praatavonden op ons nieuwe adres in
Veenendaal!
Peter Drijver

Van de Redactie
En toen was het alweer voorbij. Richelieu. Een heel genoeglijk lang weekend met leuke
uitstapjes, interessante ritten en hartelijke ontmoetingen. U leest er verderop meer over.
Tijdens het verblijf in Richelieu kwam het bericht binnen dat we voortaan niet meer gebruik
konden maken van onze "vaste" praatavondstek bij de drie zussen. Op stel en sprong is er
een alternatieve lokatie gezocht en gevonden, waar het ook goed toeven bleek.
Hulde aan onze president!
Vrij snel na de praatavond werden we geconfronteerd met 3 opvalllende sterfgevallen. Twee
van (oud)leden, en een van onze naamgever. We gaan er in dit nummer verder op in.
En nu gaan we weer verder in het jaar naar de Sint met Witte Piet, de Kerstballen en de
Panhardkalender. Die wordt dit jaar gewijd aan het thema: toen Panhards nog gewoon
waren. Ofwel, plaatjes uit de jaren 50-60, waarvoor u hartelijk wordt uitgenodigd om foto's
uit die tijd op te sturen naar redactie@panhardclub.nl
Uw vader die zijn PL poetst, uw grootvader die onder zijn X-je ligt. Kom maar op.
Dan kunnen we weer een mooi geheel ervan maken.
De Redactie

AGENDA
**13 september 2014
Oldtimerdag ALPHEN AAN DEN RIJN
nw.oldtimerdagalphenaandenrijn.nl
**20 september 2014
Najaarsrit
Leidt door Achterhoek en langs Burton
**21 september 2014
Antwerpenrit
Met de motards langs de sinjoren
**5 oktober 2014
Snertrit Wadenoijen
tac2009@live.nl
** 5 oktober 2014
Kiwanis Rivierenland Rally
www.rivierenlandrally.nl
**10t/m12 oktober 2014
19e Oldtimer&Classic beurs Leek
info@oldtimerleek.nl
**21 november 2014
Praatavond, Frans carbureert en injecteert
Ronde Erf 88 Veenendaal
**16t/m20 november2014
Beaujolais Oldtimer Trophy
toerrit Assen - Beaujolais-Assen
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Rassemblement International Panhard et Levassor
Pinksterweekend Richelieu
Nadat het jaarlijkse Panhard-evenement vorig jaar in Nederland was georganiseerd door onze eigen Nederlandse Panhardclub was
dit jaar de regio rond Tours aan de beurt.
Vanuit Nederland vertrokken 21 personen richting Richelieu; zij zorgden met
12 Panhards voor een schitterende dwarsdoorsnede van de na-oorlogse
Panhard productie. Een Dyna X, een Dyna X cabriolet, een bijzondere
barquette die in Nederland ooit als race-wagen op basis van een Dyna X is
gebouwd, een Dyna Z, een Dyna Junior, een DB Le Mans, een PL 17, een 17 B,
een 17 Break, een 24 BT en een 24 CT... Een heus rijdend museum.
In een soort zwaan-kleef-aan-scenario kwamen diverse auto’s met hun
berijders op de heenweg bij elkaar, raakten elkaar ook weer kwijt tijdens
vapour-locks in de onmogelijk vaststaande files van de Parijse périphérique,
maar konden toch gezellig gezamenlijk op de donderdag voor Pinksteren
onderweg
overnachten in de Ferme de Mondésir, een aan te raden etablissement in de
buurt van Etampes.
Daar bleken Franek en Christine met hun fraaie 24 (met nóg fraaier kenteken;
ja, in België kan dat) al te zitten, zodat er nu een Belgisch-Nederlandse
afvaardiging ontstond. Overigens had Franek een nog mooier kenteken gewild,
zo in de stijl van de
verblijf
HBR5 van Roger (zie
voorpagina) maar wij
vonden dit toch ook al
schitterend.
Franek’s Pride
De volgende dag werd
getracht in kolonne
naar Richelieu te rijden, gedeeltelijk
Abdij Fontevray
Péage en gedeeltelijk
Departementaal, maar zoals het
hoort mislukte dat diverse malen.
Toch lukte het om met 5 auto’s
tegelijk te arriveren.
Het verblijf bleek georganiseerd te
zijn in een soort Centerpark, compleet met zwembad, waar enthousiast gebruik van werd
gemaakt, en met appartementen waar hele gezinnen in konden. Als eenling verzóóp je erin,
met je terras, complete keuken, 4-persoons slaapgelegenheid en wat niet al meer.
In totaal waren er 250 mensen aanwezig met iets meer dan 130 Panhards. Het weer hielp
mee en in de Loire-streek rond Tours waren schitterende routes uitgezet door velden,
dorpen en bossen. Natuurlijk kan je met een Panhard héél goed op de Péage rijden, maar op
de slingerende landwegen komen de wagens echt het best tot hun recht. Bovendien is daar
meer plaats voor applaudisserend publiek, dat dan ook ruimschoots voorhanden was op de
diverse routes rondom Chinon, naar het kasteel van Rivau, de abdij van Fontevray, of de
wijnboerderij van de Forges de Chinon. Ook het andere verkeer had er vaak opgestoken
duimen voor over.
Elke internationale
bijeenkomst
betekent het uitwisselen van verhalen, het aangaan of
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ophalen van vriendschappen en het uitwisselen van kennis, ervaring én de onvermijdelijke onderdelen. Voor dat laatste was in het
park van Richelieu, waar alle auto’s op zaterdag acte de présence gaven, een onderdelenmarkt ingericht. De andere punten kwamen
uitgebreid aan de orde tijdens de excursies, de lunches en de zeer geanimeerde diner’s. De laatste lunch was een heel bijzondere:
een familiecircuslunch, waarbij van dichtbij viel te zien hoe de Fransman graag zijn zondag doorbrengt. De goegemeente ging uit zijn
dak bij de verrichtingen van wat jongleurs, met nadruk op het woord jong tot zeer jong, en vooral de trapezenetwerkster (ook zeer
Château du Rivau

Château d’Ussé

jong) viel geweldig in de smaak.
Onderweg hadden we nog even aangelegd bij een van de meest karakteristieke kastelen langs de Loire, het Château d’Ussé
(overigens gelegen langs de Indre, maar dat is een zijrivier van de Loire, en telt dus óók), beter bekend als het kasteel van de schone
slaapster (nee, niet dat van Disney). De vele torens van het kasteel maken de bijnaam begrijpelijk; het is inderdaad sprookjesachtig.
Overigens is dit kasteel, net
De ultieme opvoering voor uw Panhard: 7-mijlsals dat van Rivau, nog altijd
laarzen bij Rivau
in particulier bezit. Je
vraagt je af hoe ze het
volhouden om een dergelijk
monument te handhaven.
OK, die van Rivau hebben
die prachtige sprookjestuin,
en die van Ussé staan ook
Eleonora en Hendrik
in Fontevray
open voor iedereen, maar
toch…..
Ook zo’n abdij van Fontevray kan toch nauwelijks bestaan van het bezoek aan de graven van Eleonora van Aquitanië en Hendrik II
van Engeland, of zo’n lunch (prima overigens) die we daar genoten. Maar laten we blij zijn dat het nog allemaal bestaat! Wat dat
betreft hebben ze het bij Domaine des Forges goed begrepen. OK, zeiden ze daar, het is leuk dat Lodewijk XI hier verbleef, maar
laten we er toch maar een wijnboerderij van maken; dat geeft geregelde inkomsten, en dankzij de beroemde naam kunnen we voor
die wijn meer vragen dan ze waard is.
Na het doorzakken tot diep in de nacht van zondag op maandag was het een hard gelag om achter het stuur van de auto te kruipen
teneinde de terugweg in te slaan, of nog wat verder te gaan vakantievieren in la France. Maar na een tijdje bleek ieder weer netjes
op de thuisbasis aangekomen, dus die Panhards zijn toch wel min of meer betrouwbaar, ondanks het feit dat de laatste
personenwagen van de Panhard-fabriek in 1967, door Citroën geïnduceerd, van de band liep, wat betekent dat alle club- Panhards
nu zo’n 50 à 60 jaar oud zijn. Maar de kwaliteit van de wagens verbetert eigenlijk nog steeds door toepassing van nieuwe
onderdelen en technieken (zie ook elders in dit magazine). Daaraan is het dan te danken dat al dit museummateriaal toch maar
weer 2000 tot 3000 km achter de uitlaat heeft zitten zonder ernstige mankementen, voorzover bekend.
Volgend jaar wordt het Rassemblement door de Belgische Club georganiseerd in Houffalize, in de Ardennen. Lekker kort ritje dus. En
het jaar erop wordt het georganiseerd door de Italiaanse club aan het Lago Maggiore én op het testcircuit van Alfa Romeo. Dat
wordt dus iets verder rijden, maar dat moet ook kunnen. We zien elkaar daar!

circus

Henk Ottevangers

Foto’s: Mieke Bosse, Peter Drijver
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Champagne, asfalt en ideale schoonzonen
Van onze speciale verslaggever
Dit jaar niet naar Citroracing afreizen? Het bleek wéér geen optie voor Jaap M., al is het nog zo’n teringeind rijden. Joost van N.
moest op vakantie met de familie. Clubleden melden zich nauwelijks voor avonturen met onze clubracer, dus is het des te meer
jammer dat Adri H. wegens een operatie niet mee kan. In de legendarische Avantime is nu plaats voor maar liefst 2 aanstaande
schoonzonen, Jordan K. en Robbie van B. Opvallend is dat Jordan niet alleen een helm, maar ook een grote koelbox meezeult,
zodat de nodige bagage, tenten etc. tijdelijk in de Dreux-mobiel worden ondergebracht.
Na alle file-problemen in Maastricht, Metz-Nancy en Parijs zorgvuldig te ontwijken, (langs Reims dus) dineren zij des avonds 30 km
voor Moulins, alwaar ze van de Patron toestemming krijgen, de eerste verrassing uit de koelbox aan tafel te nuttigen: een 1996
Patrick Soutiran Grand Cru; een van de allerlaatste flessen! Bravo Jordan! (De Patron krijgt een glas aangeboden en wordt verteld
dat ze allebei de hand van Jaaps dochters hebben gevraagd!) Een heerlijke opening voor een opwindend race-weekeinde!
Om 11 uur tentjes opgezet in het gras & gauw slapen.
Zaterdagochtend 19 juni 30 graden, de campers op het hete asfalt met
daartussen MEPjes en Monomills, J-C. Guny met zijn 4-cyl Panhard
monoposto, de Visa’s, Saxootjes en AXjes, een mooie GS, BX-en en CX-en en
vooral de DB’s HBR5 (drie), de DB ijsracer en een prachtig geprepareerde
24B, die verrekte snel blijkt. Gelukkig zijn Kees en Hennie de W. W. van de
partij, met de Visa GTi, die mijn hongerige schoonzonen van een krentenbolontbijt voorzien, waarvoor ze nog steeds zeer erkentelijk zijn! Na de briefing
gaat het dan toch menens worden voor onze jonge helden.
De eerste 2 stints met de schoonzonen als passagier de baan op, hoe hard
kan je door die bocht, waar remmen, hoe voelt schuiven en driften. Jor kijkt
eerst nog wat sipjes, maar ze blijken uit het goede hout gesneden, en vooral
Robbie zoekt de grenzen al snel op (en weet de auto ook nog eens op de
baan te houden). Bravo Robbie en Jordan! Als de boys samen de baan op gaan, mag uw verslaggever bij Kees in de Visa. Die heeft
115 PK en is een heel snelle moderne auto. Wat een enorm verschil
met de 24CT! En Kees gaat er vreselijk snel mee ook! Ondertussen
heeft hij uitzicht op ons prachtige Panhardje, dat bijna wordt
gedubbeld.
Spannend is de strijd met de 24B (wel met Tigre-motor natuurlijk).
Ronden lang kan uw verslaggever hem achter zich houden, zeker in de
bochten. Maar na uitwijken voor langsrazende BXen en dergelijke zit
ie toch ineens vlak achter hem. En rijdt ie op het lange rechte stuk
gewoon voorbij…. Uw verslaggever is echt doodop maar zeer voldaan
als hij uitstapt, Panhard racen is topsport! Bij nadere inspectie blijkt de
24B volledig
gestript en
voorzien van
allerlei plastic
carrosserieonderdelen. Le
poids, c’ est l’ ennemi! Net als de DB’s, iets sneller en wendbaarder door
lager gewicht, maar veel scheelt het allemaal niet.
De auto gedraagt zich voorbeeldig, vorige maand op en neer naar Richelieu,
en nu weer hoog in de toeren op het Circuit du Bourbonnais! Al kijkt Jaap

raar op als zondag na 100 meter de auto ineens
stilvalt. Rode vlaggen, baan ontruimd, sleepauto
erbij, dat doet pijn! Een draadje naar de bobine
blijkt uit het klemmetje te zijn getrild. Kees, met zijn
mooie klemtang, fixt het in enkele minuten! Er is
een klein aanrijdinkje tussen de nogal wild rijdende
GS en de aluminium Dyna ijsracer, die aan de zijkant
toch een flinke deuk heeft. Maar niemand doet
ergens moeilijk over. Gewoon uitkloppen.
De lunches (flinke biefstukken met
aardappelgratiné) zijn overvloedig en het diner
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(flinke biefstukken met aardappelgratiné) eveneens,
opgeluisterd met leuke films over de Troféminin (racende
jongedames in Visa’s in de jaren 80) en een bizarre CX-race
in Dubai met coureurs als Stirling Moss, Dan Gurney en
Derek Bell. We maken kennis met René de Boer, die in

Citroexpert over het evenement gaat schrijven. Een koninklijke
slaapmuts in de vorm van een Dom Perignon 2004, njam njam. Die

nacht gaat het regenen en waaien, dwz 1 ingezakte tent en 2
lekkende.
Nog voor het dappere drietal de baan op gaat is die al weer
vrijwel droog. Na nog een paar zalige 24CT-sessies betrekt
het weer, parkeren ze hun juweeltje op de remorque en
vertrekken noordwaarts. Zij denken dat Parijs nu wel moet
kunnen, maar ze hebben buiten het weer gerekend. Nooit
zagen zij zoveel water over de Periferique; scooterrijders in
keurig pak tot hun knieën in het water, vrijwel stilstaand
verkeer. Later, in de Ibis in Senlis, maken zij de laatste
goddelijke fles (een “gewone” volgens Jordan) soldaat en vallen in een diepe gelukzalige droom over geruisloze, krachtige en licht
sturende 24 CT’s en champagne.
Volgend jaar met de CD?
Jaap Margry

Vervolg op de “Boon-Panhard”
Hallo lieve Panhard mensen,
In vervolg op mijn stukje in de
vorige Koerier waarin ik
vertelde dat de Panhard de
trouwauto mocht zijn van
Lanne en Mark kan ik zeggen
dat hij zijn rol glansrijk heeft
volbracht.
Op 4 juli was de grote dag;
We werden al van verre gespot door de
fotograaf die boven in de toren stond.
Even een aanloopje met de Panhard om
de steile heuvel op te komen en daar
stonden de gasten ons klappend en
juichend op te wachten.
Natuurlijk draaide de dag om Lanne en
Mark, maar dat de Panhard daar een
onderdeel van was, maakte het voor
ons gezin extra mooi; we hadden
daardoor een beetje het gevoel dat
Denis er ook bij was. De gasten vonden
het geweldig en ook de zus van Denis
was er heel blij mee.
Hartelijke groet,
Saskia

voor de zekerheid stond de Panhard al
een dagje eerder in Montfort voor de
deur. Het was die ene hele hete dag,
waardoor alle ballonnen die de
schoonouders vlijtig hadden opgeblazen,
een voor een weer kapot knalden en wij
tot tot half 4 in de ochtend buiten
hebben kunnen zitten zonder onze
mooie bijpassende jasjes aan te hebben
gedaan.
Verder ging alles vlekkeloos. De Panhard
plofte vrolijk en toeterend door het
dorp, nagekeken door de dorpsgenoten
op weg naar kasteel Montfort waar de
plechtigheid plaats vond.
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15e Viree Panhard CD

In het weekend van vrijdag 13 juni tot en met zondag 15 juni organiseerde de Amicale DB hun jaarlijkse rit exclusief voor
Panhard CD ‘s. Er werd oogluikend een HBR 5 toegestaan en een clublid met een Panhard CD met 1000 cc Hampe motor welke
voortijdig de geest had gegeven mocht met een coupe
Rafale komen. Waarlijk ook niet misselijk maar de
focus lag toch echt op de Panhard CD. Ondanks de
verwachting dat dit jaar men over de 20 stuks zou gaan
– er waren 21 CD’s ingeschreven – zijn er toch 19 CD’s
in Autun samen gekomen .
Van de 19 CD’s is er eentje uit Duitsland en een uit
Nederland gekomen. Wij zijn de eerste equipe uit
Nederland die deelgenomen heeft aan een Viree CD
wat zoals de kop als aangeeft voor de 15e keer is
gehouden.
Omdat we, door werk gedwongen, later moesten
vertrekken en daardoor op een autoambulance waren
aangewezen, zijn we vrijdagavond om 21.00 uur als
laatste aangekomen. Aangezien we gemeld hadden
aan de organisator dat we tussen 20.00 en 21.00 uur
zouden arriveren heeft men op ons gewacht om te
beginnen met het diner.
We werden met luid applaus verwelkomd. Was het de vreugde dat we gearriveerd waren of de opluchting dat men eindelijk aan het
diner kon beginnen? Hartverwarmend was het wel. In elk geval voelden wij ons van harte welkom en dat gevoel is het gehele
weekend gebleven. Men doet de naam van de club eer aan. Zaterdagochtend werden alle 19 CD’s opgesteld in een kring en mocht
men elke CD kort introduceren. Het type, de eigenaar en de historie van de CD werden genoemd. Toen ik aan de beurt was heb ik
een kleine toelichting gegeven over de auto en heb ik namens de Amicale DB een sleutelhanger gekregen van een gouden piston !
Heel leuk !
Ook ben ik op de foto gegaan met Anne Delagarde, de dochter van Louis Delagarde. De man die naast een mooie motor ook een
hele mooie meid geschapen heeft ! Dit heeft zich allemaal zeker 70 jaar geleden afgespeeld. Dat van die motor weet ik ongeveer
wel; van die mooie meid, daar kan ik alleen naar gissen, maar als ik me niet vergis zal de ontwikkeling van de motor op het
hoogtepunt van het leven van Louis
Delagarde zijn geweest.
Daarna ging het in kolonne naar Beaune;
uiteraard ging de tocht volgens goede Franse
traditie met veel miswijzing van start en
hebben we gedurende de tocht vele malen
gecorrigeerd moeten worden, wat een
geweldig leuke rit heeft opgeleverd. Wat een
genot om zoveel CD’s in het wild te mogen
zien en wat een plezier om hieraan te mogen
deelnemen. De Bourgogne en de Morvan
waren de streken welke we per CD hebben
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bezocht, en in dit landschap kwamen de CD’s extra tot hun recht. Ik sta hierin niet alleen gezien de enthousiaste reacties van de
mensen langs de weg. Ons eerste bezoek was een wijnbouwschool. Niet verwonderlijk omdat
Beaune de wijnhoofdstad is van de Bourgogne en dan bedoel ik de uitstekende wijnen die hier
worden verbouwd. Deze excursie werd dan ook afgesloten door een wijnproeverij. De school
bezit namelijk een respectabele wijngaard en verkoopt deze wijnen dan ook bij de school. Hierna
was het tijd voor een lunch. We hebben gedurende dit weekend uitstekend gegeten, dus ook hier.
Het samenzijn met gelijkgestemden was heel aangenaam. De discussie aan de tafel ging uiteraard
over de techniek en de CD. Dit tot grote vreugde van de dames die de heren vergezelden !
Ondanks diverse veto’s om over deze onderwerpen te praten lukte het ons niet om ergens anders
over te praten. Althans niet langdurig, en zeg nou zelf: zijn daar die samenkomsten niet voor ??
Gezellig eten met vrienden en over de techniek praten, er is toch niets mooier ?
Jawel, het rijden met een CD, en dan het liefst door een Frans landschap !!
Jullie mogen 3 keer raden wat we daarna gedaan hebben !! Om het nog mooier te maken denk ik
dat de organisatie op het laatste moment de route veranderd heeft, of zou dat die Franse traditie
weer zijn ? In elk geval het was een memorabele rit naar een niet te vinden kasteel met een
gigantische collectie motorfietsen en straaljagers. Zeker memorabel voor George, mijn bijrijder,
die voor de eerste keer in een CD gereden heeft ! Ik hoef niemand uit te leggen dat hij vervolgens
niet meer van het stuur vandaan te meppen was ! Het was dan ook niet meer dan logisch dat hij
het was die terug gereden heeft naar het centrum van Beaune, waar we het schitterende Hotel Dieu, Hospice de Beaune , hebben
bezocht en daarna naar ons hotel in Autun.
Die avond werden wij verrast op een gastronomisch diner van uitzonderlijke klasse.
Nu moet gezegd worden dat de uitbater van dit Hotel op zijn zachts gezegd een opmerkelijke man was. Om maar een voorbeeld te
noemen: als je het bordje niet voor 100 % had leeg gegeten kwam hij op norse toon informeren waarom het bordje niet leeg
gegeten was. Nu moet ik zeggen dat het bij mij niet voorkomt dat ik het eten niet voor 100 % op eet en zeker niet in dit restaurant;
ik geloof echter wel dat je goede argumenten moet gebruiken om deze uitbater te overtuigen van de noodzaak van een half gegeten
bord. Ook informeerde hij op zeer norse toon naar mijn naam, wat hij wist gezien de inschrijving; toen ik mijn naam genoemd had
vroeg hij mij of ik wel wist wat dit betekende ! Als liefhebber van Champagne wist ik dat zeker en ik vertelde hem dat Pierre Peters
een van de beste Blanc de Blanc van de Champagne produceert. Dat klopt niet, reageerde hij bits ! Pierre Peters maakt de beste
Blanc de Blanc en de producent is mijn vriend !
Ik ben geen liefhebber van voetbal en gelukkig met de overwinning van Nederland was ik al helemaal niet ! Het heeft ons in elk geval
een hele tafel aan wijn gekost ! De feestvreugde is er wel door toegenomen en mijn nieuwe vriend uit de Penn-ar-Bed heeft mij die
avond een grille voor de CD geschonken ! In dat licht gezien was de rekening van de wijn een schijntje en ik ben nu in zekere zin
enthousiast over het voetbal geworden.
De zondag was jammer genoeg de laatste dag van een fantastisch weekend. Vanuit het centrum van Autun zijn we naar het kruis van
de bevrijding gegaan. Dit staat op een 800 meter hoge berg en de bedoeling van de organisatoren zal zijn geweest om te kijken hoe
hoog de olietemperatuur van de CD kan worden in een zo kort mogelijke tijd. De 100 graden van mijn CD was een mooie
middenmoter. Vervolgens had de organisatie gezorgd voor een koude wind zodat de olietemperatuur snel kon dalen ! Perfekt !
Jammer was dat wij onze jassen in het hotel hadden gelaten omdat we het gehele weekend zeer mooi weer hebben gehad, behalve
dan op deze berg.
Daarna zijn we naar de Morvan gereden, en wel naar Mont Beuvray, waar een museum is gevestigd gewijd aan Bibracte, hoofdstad
van de Kelten. Hier is een complete stad opgegraven van de Kelten en hebben wij een rondleiding gehad waar we ademloos naar
hebben geluisterd. Fantastisch !! Een bezoek aan dit museum is dan ook een aanrader !! Bij dit museum is een restaurant gevestigd
alwaar we de lunch hebben gebruikt. Dit was een Keltische lunch en ik begrijp nu waarom Frankrijk tot het gastronomisch
belangrijkste land gerekend mag worden.
Zouden wij in Nederland een lunch gebruiken,
gebaseerd op de cultuur van de Batavieren,
dan zouden mijn haren rechtop gaan staan .
En walging zou een mild woord zijn om de
lunch te beschrijven. Niet hier !! Vanaf de
eerste tot de laatste hap was het smakelijk,
niet zo verfijnd als de huidige Franse keuken,
echter toch met een zekere mate van allure.
Een goed voorbeeld van het oog voor detail
van de organisator is de keuze voor de
banken in het restaurant. Met mijn 1.90
meter lengte zitten mijn knieën op oor hoogte
tijdens het rijden in mijn CD. Ik ben er van
overtuigd dat men deze situatie in het
restaurant exact heeft willen nabootsen. Dit is
fantastisch gelukt ! Hulde !
Na deze lunch hebben wij afscheid genomen,
echter niet na een slotwoord van de
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vervangende voorzitter.
Het was tenslotte voor ons nog zeker 9 uur rijden! De terugreis is voorspoedig gegaan en om 22.30 uur waren wij thuis .We kijken
terug op een zeer geslaagd weekend en we danken de organisatie en hopen vaker op een CD bijeenkomst te mogen zijn.
Het is fijn om je omringd te voelen met vrienden.

Pierre Peters , George van Ravenswaaij.

Onlangs overleed een prominent vroeger erelid van onze club. Kees de Waard Wagner herdenkt hem hieronder, en vanzelfsprekend gaan onze gedachten uit naar de nabestaanden.
Bestuur Panhard Automobielclub Nederland

André Broedelet…† 78 jaar
Op Vrijdag 11 Juli is Andrè in stilte overleden.
’Stilte’ is een term die helemaal niet bij hem paste, maar ook hij kon aan dat moment niet
ontkomen.
Andrè diende zich aan in de Panhardclub, na net in het bezit te zijn gekomen van een
Franse Panhard 24 CT. En na de club ook bij mij, in mijn privè leven. Een meer dan 40
jarige bijzondere vriendschap zal het gevolg worden.
De Panhard club en ik, waren een kleurrijk figuur rijker; velen zullen hem nog best wel
herinneren. Er viel altijd met hem heel veel te lachen, de grote mond stond nooit stil.
Hij was in Maarsen Citroën dealer en had dus een bedrijf waar ook velen later met hun Panhard terecht konden
voor advies of hulp. Verzamelen van Citroëns dat zou het moeten worden; ik zocht ze op en hij schafte ze aan. Ze
stonden overal in het toen nog niet auto ontgonnen Frankrijk tot in de Pyreneeën aan toe.
Om ze op te halen hadden we een Hanomag benzine met erop een meubelbak; zo kwamen we in het bezit van
een Citroën M35 en een GS Birotor…en diverse andere bijzondere Citroëns.
Ook de autosport ging niet aan ons voorbij; de keuze was er in de vorm van de 2 CV Cross.
Een jarenlange hele mooi tijd.
Maar ook was Andrè de man die de praatavonden introduceerde, eerst in Vreeswijk en later in Loenen aan de
Vecht en later tot op heden in Veenendaal.
Ook de jaarvergaderingen waren met zijn aanwezigheid nooit saai te noemen.
Later werd hij zo markant in de club dat hij jarenlang ’erelid’ was.
De auto hobby hield op toen hij naar Zuid Frankrijk verhuisde, nadat we samen nog in Nederland een Ultra Light
”Kitfox” hadden gebouwd.
Maar ook kwam hij na ruim 9 jaar weer terug naar ons land en ging in Zeeland wonen.
Onze vriendschap is altijd intens, bijzonder en heel avontuurlijk geweest. .
De gezamenlijk belevenissen zouden een goed boek kunnen vullen en heb er in het verleden ook vele reeds met
succes beschreven.
Het verliezen van 2 echte vrienden in drie weken tijd, doet meer met je dan je kan vermoeden.
Helemaal als je door een samenloop van omstandigheden bij zijn crematie niet aanwezig kon zijn.
Dat neemt niet weg dat ik hem nooit zal vergeten.
Andrè… bedankt voor de vele jaren samen.
Kees
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BIJ HET VERSCHEIDEN VAN JEAN PANHARD
Door het heengaan van Jean Panhard, overleden op woensdag 16 juli op de leeftijd van 101 jaar,
wordt een bladzijde van de automobielgeschiedenis omgedraaid. Hij was er inderdaad niet alleen
de bevoorrechte getuige van maar eveneens de acteur.
Jean Panhard werd geboren te Parijs op 12 juni 1913 als oudste zoon van Paul Panhard en Louise
Bonnel. In de loop van de jaren twintig blonk hij uit op school, resultaat van gedrevenheid en
doorzettingsvermogen, maar hij beleefde ook van binnenuit de ontwikkelingen in de wereld van de
automobiel! Zo ontmoette hij iedereen die meetelde in dit milieu. Zijn vader had de dagelijkse
leiding van de firma Panhard & Levassor, die kampte met talrijke moeilijkheden. Zij vervaardigde
kwaliteitsvoertuigen, die door hun hoge prijs slechts weggelegd waren voor een relatief
vermogende cliëntele. Het ontwerpbureau werkte hard en de fabriek leverde een versnipperde
productie: vrachtwagens, militaire voertuigen, gasgeneratoren, houtbewerkingsmachines…
Na een gedegen opleiding aan de Polytechnische school (afgestudeerd in 1933) doet hij zijn militaire dienst in de
artillerieschool in Fontainebleau. Zijn studiejaren en de talrijke relaties van zijn vader stellen Jean Panhard in staat om
vriendschapsbanden te smeden en kennis te maken met veel mensen actief in de industrie- en zakenwereld. Op 18 november
1937 komt hij in dienst van het bedrijf, dat allesbehalve bloeiend is.
Daarna komt de oorlog. Jean Panhard organiseert de evacuatie van het materieel naar Tarbes en pendelt regelmatig heen en
weer tussen Parijs en Tarbes, waar de fabriek voertuigen op gas vervaardigt.
Onder zijn impuls denkt het ontwerpbureau na over de periode na de oorlog en het werkt aan een project voor een goedkope
auto. Beïnvloed door het prototype “AF-G” (Aluminium Français – Grégoire) resulteert dit in 1946 in de geboorte van de Dyna
met tweecilindermotor, de basis voor de ganse autoproductie van Panhard tot 1967.
De productie van de Dyna, naast de vrachtwagens met dieselmotor 4HL, laat de fabriek weer volop draaien. Daarna komt de
vernuftige Dyna 54, door de voltallige pers verwelkomd wegens zijn gedurfde techniek. Maar het ontwerp van dit model en het
massaal gebruik van aluminium betekenen een aanslag op de financiële situatie van het bedrijf waardoor het genoodzaakt is om
een akkoord te sluiten met Citroën in 1955. Deze overeenkomst leidt 10 jaar later tot een fusie tussen de 2 merken.
Geconfronteerd met de constructeur van Javel heeft Jean Panhard al die jaren gevochten zoveel hij kon om het leven te
verlengen van de Dyna, die in 1959 PL 17 is geworden, waarna hij een nieuw model ontwikkelt, de 24, waarvan het moderne
koetswerk ieders bewondering wegdraagt.
Helaas, op het einde van de zomer 1967 moet hij zich erbij neerleggen dat de laatste personenwagen van de band rolt. Hij is
zwaar aangeslagen maar ondanks alles gelukkig dat hij het personeel van de fabriek kon behouden. Hij gaat daarna de militaire
afdeling uitbouwen via de S.C.M.P.L. (Société de constructions mécaniques Panhard & Levassor) waarvan hij voorzitter en
algemeen directeur is tot 1982.
In dezelfde periode bekleedt hij ook meerdere belangrijke posten: voorzitter van het organisatiecomité van de Salon de
l’Automobile, du Cycle et du Motocycle (1967-1978), voorzitter van de Salon de l’Automobile (tot in 1988), voorzitter van de
Chambre syndicale des constructeurs d’automobiles (1978-1982), voorzitter
van de Chambre syndicale des constructeurs d’automobiles (1974-1980),
alsook functies uitgeoefend bij de kamers voor handel en industrie in
Frankrijk en later op Europees niveau en bij de Conseil Exécutif du Conseil
National du Patronat français, in de jaren 70 en 80. Hij staat aan de basis van
de Salon Equip d’Auto, in 1975, is voorzitter van de Automobile Club de
France (ACF) van 1977 tot 1989 en is vicevoorzitter van de Fédération
Internationale de l’Automobile (FIA) ! In de jaren zeventig interesseert hij
zich voor het vaderlijk erfgoed en de bescherming van de voertuigen
verzameld door de gebroeders Schlumpf, en staat hij dus aan de basis van
het ontstaan van het Musée National de l’Automobile, nu met wereldfaam.
Deze activiteit brengt hem ertoe om in 1986 de Association des Musées
Automobiles de France (AMAF) te stichten en in 1987 de Fédération des
Clubs Panhard & Levassor op te richten.
Als onvermoeibare verdediger ten dienste van het merk en alles wat de
auto betreft is Jean Panhard altijd toegankelijk gebleven en uitermate
vriendelijk; hiervan getuigen allen die hem gekend hebben.
In naam van de Fédération des Clubs Panhard et Levassor en tevens van alle
Panhardisten wil ik u bedanken, mijnheer Panhard voor alles wat u
verwezenlijkt hebt en bied ik aan madame Panhard en aan allen die u
dierbaar zijn onze blijken van droefenis en medeleven aan.
Tekst: Bernard Vermeylen
Vertaling: Christiane De Meulenaere
Bewerking: Henk Ottevangers
Wij sluiten ons uiteraard volkomen aan bij de laatste alinea van Bernard, en wensen de familie Panhard alle sterkte toe bij het
verwerken van dit verlies
PANHARD AUTOMOBIELCLUB NEDERLAND
Panhard
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Op 25 juni jl overleed een bestuurslid van het eerste uur van onze club, Yde Offringa.
Onderstaand de reacties van Joannes Collette en Kees de Waard Wagner, medebestuursleden uit die tijd en
vrienden van Yde, uitgesproken tijdens de dienst van de laatste eer.
Uiteraard wensen ook wij de familie Offringa veel sterkte bij het verwerken van dit verlies
Bestuur Panhard Automobielclub Nederland

Yde Offringa †… 79 jaar
Dag Wil, beste kinderen, familie en kennissen van Yde.
Mijn naam is Joannes Collette.
Ik ken Yde als penningmeester van de Panhard club. Voor degenen die dat niet weten:
Panhard is een Franse auto die gemaakt is tot 1967. In 1968 is er in Nederland meteen
een club opgericht om dit soort bijzondere auto’s rijdende te houden. Yde was een van
de oprichters van deze club.
Bij clubs heb je oprichters. Die zijn vaak snel weer weg. Die houden van het nemen van initiatieven maar daarna hebben
ze het weer snel gezien. Maar Yde bleef. Daarna kwam er een voorzitter die de club wilde opbouwen volgens zijn geheel
eigen ideeën.
Toen die wegging bleef Yde. Toen werd ik voorzitter van de Panhard club. Dat was in 1975. Ik werd als jong broekje door
de ervaren Yde meteen helemaal geaccepteerd en ondersteund. Ik beschouwde hem als de stabiele factor. En dat was
hij ook vanwege zijn ervaring en ook omdat hij een paar jaar ouder was.
Het was heel plezierig met hem in het bestuur. Geen man die zo nodig op de voorgrond wil treden. Hij hield ervan de
dingen samen te doen, als team. En met zijn droge humor was een echte verbinder tussen de verschillende karakters.
We hielden als bestuur niet van vergaderen. Maar als we een keer bij elkaar kwamen, dan was het vaak op de flat in de
Bijlmer en dat was altijd heel plezierig en gezellig. Ik heb hem in die tijd leren kennen als een uiterst betrouwbare
penningmeester en een leuke vriend met plezierig karakter. Hij had altijd leuke verhalen bij de hand en met een heel
bijzonder gevoel voor humor.
Ook toen hij zelf al lang geen Panhard meer had, bleef Yde penningmeester. Maar in 1980, na 13 jaar, vond hij dat we
maar eens een opvolger moesten zoeken. Dat hebben we toen gedaan. Vanaf dat moment heb ik hem een beetje uit
het oog verloren. Ondertussen bleef de secretaris van club, Kees de Waard Wagner, een nauw contact met Yde houden.
Een vriendschap tot en met vandaag. Via Kees hoorde ik zo nu en dan hoe het met Yde ging, en zo bleef ik toch een
beetje op de hoogte.
Yde is een van de oprichters van de Panhard club en hij heeft de club jarenlang ondersteund. Daarom wil ik namens de
Panhard club Wil, de kinderen en de familie en vrienden condoleren met het verlies van Yde.
Ik wens u allen heel veel sterkte.
Joannes Collette
Hij vormde samen met Bart Jan Krouwel en Kees van Gelderen na de oprichting van de huidige Panhard Club, het eerste
bestuur. Bijzonder was eigenlijk dat deze drie mensen niet uit de autowereld kwamen, maar liefhebbers met alle drie een
kantoorbaan. Vrij kort na de oprichting kwam ik zelf aanschuiven in hun gezelschap.
Yde was de penningmeester en heeft dat tot 1980 gedaan. Het was een bijzondere man daar was ik snel achter, hij was
11 jaar ouder en hij sprak me zeer aan. Het was ook zo, dat ik hem reeds kende voor de tijd van de Panhard Club. Hij
reed zelf natuurlijk in zo’n auto en die werd onderhouden bij Citroën op het Stadionplein waar ik monteur was.
We woonden beiden in Amsterdam en er ontstond vrij snel een bijzondere vriendschap. We waren samen ook in van
alles en nog wat geïnteresseerd, we gingen samen naar de paarden baan in Hilversum, Den Haag en in Januari altijd
naar de Prix D’Amerique in Parijs. En zijn ook naar ander dingen samen heel vaak op pad geweest.
Ook waren er regelmatig ontmoetingen met elkaar op de vakanties in Frankrijk. Hij had een bijzondere humor en heb
hem als de meest positieve figuur in mijn leven gezien. Samen konden we òòk brullen van het lachen als we weer eens
Laurel en Hardy films gingen draaien. Ofwel… Zo kan ik nog wel even doorgaan.
Ook de gesprekken over de dagelijkse dingen van de dag waren altijd een feest t.a.v zijn mening om naar te luisteren. Hij
wist overal vanaf. Bij hem thuis in Almere was het altijd, de zoete inval.
Er was geen adres waar ik met zoveel plezier naar toe ging, het werd altijd laat, heel laat, ook toen ik in Drenthe ging
wonen.
Echter, hij werd onlangs door een nare ziekte overvallen.
Zelfs tot drie maanden terug, vlak voor dat ik drie maanden op vakantie ging was hij altijd goed gemutst. Alles zal
goedkomen was zijn visie… Helaas…
Ruim 45 jaar een echte goede vriendschap als met Yde Offringa ga ik zeker heel erg missen.
Yde, bedankt voor deze vele jaren samen.

Kees
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Polijsten met keramiek
Bij de restauratie van mijn CD kwam ik op een punt dat ik diverse alumíniumdelen moest polijsten om een glimmend resultaat te
krijgen.
Zoals bij bijna elke Panhard zijn veel sierdelen gemaakt van aluminium. Vaak zijn deze delen klein en moeilijk hanteerbaar. Ook zijn
ze vaak beschadigd en hebben ze putjes en/of krassen.
Ik heb zelf‚voor de restauratie van mijn PL 17, een polijstmachine gemaakt bestaande uit een zware metalen voet‚ een
krachtstroommotor van ca 0,75 KW en een grote polijstborstel. De resultaten die ik hiermee bereik zijn bevredigend, maar het
proces is moeizaam, gevaarlijk en er komen veel stof en vezels vrij.
• Moeizaam omdat er veel tijd gaat zitten in de voorbewerking en het uiteindelijke polijsten.
• Gevaarlijk omdat het te polijsten werkstuk goed vastgehouden moet worden en uit je handen gerukt kan worden, met alle
gevaren van dien. Ook kan het werkstuk ernstig beschadigd worden.
• Tijdens het polijsten komt zeer veel stof en vezels van de polijstborstel vrij. Het is dan ook verstandig om te polijsten in de
buitenlucht. Ook moet je goede handschoenen, een veiligheidsbril en mondbescherming dragen.
Omdat ik niet tevreden was over de inspanningen en het uiteindelijke eindresultaat ben ik op zoek gegaan naar alternatieven.
En heb die gevonden in het mechanisch polijsten .lk ben hier zeer tevreden over.
Voor met name die delen die moeilijk hanteerbaar zijn en veel rondingen bevatten is deze vorm van polijsten zeer gunstig.
ik heb bijvoorbeeld de wielsierringen welke ook te vinden zijn in de 24 modellen met trommelremmen en de PL 17 B typen laten
behandelen met deze methode. Het eerste proefstukje was jammer genoeg een wokkel geworden. Het blijkt dat er tamelijk veel
kracht nodig is om het werkstuk te polijsten en dat het belangrijk is om het werkstuk goed op te spannen!
Nadat ik een hulpgereedschap had gemaakt, zodat de sierring wel goed opgespannen kon worden, lukte het wel.

Per machinerun kunnen twee sierringen tegelijk worden gepolijst. Daarmee komen de kosten per sierring op € 50, - -.
Dit is niet goedkoop; echter het eindresultaat is verbluffend en het onderhoud is nihil. Slechts regelmatig opwrijven met een zachte
doek volstaat. Dus men heeft geen poetsmiddel of blanke lak nodig. Hieronder beschrijf ik hoe de behandeling uitgevoerd wordt.
Deze tekst heb ik overgenomen van het polijstbedrijf. Men kan, als hier belangstelling voor is, zelf contact opnemen met dit bedrijf.
Het hulpgereedschap voor de sierringen kun je bij mij zonder kosten lenen.
Je hoeft dus niet te experimenteren of je het werkstuk heel terug krijgt!
In tegenstelling tot het traditioneel polijsten (schuren en het bekende polijstborsteltje) wat slechts een tijdelijk mooi en duurzaam
effect geeft aan uw kostbare (oldtimer) - motor of bromfíetsonderdelen, kunt u nu op een hoogwaardige keramische methode uw
onderdelen hoogglans laten verdichten.
Uitleg over het hoogglans verdicht proces: zie onderstaand:
Mogelijke processtappen voor cosmetische revisie kunnen zijn:
1) Voorbereiding
Alvorens wij de onderdelen in onze machines gaan verwerken, is het belangrijk dat er een voorbehandeling plaats vindt.
Chemisch ontlakken is hierbij de eerste stap. Wij werken hierin nauw samen met een specialistisch bedrijf dat de onderdelen kan
ontlakken.
Ontlakken gebeurt op basis van 2 technieken: Chemisch ontlakken of Thermisch ontlakken.
Bij het Chemisch ontlakken worden de producten gedurende enkele uren tot enkele dagen in verschillende vloeistofbaden
ondergedompeld en gereinigd.
Thermisch ontlakken vindt plaats in een speciaal geprepareerde oven waarin de temperatuur word opgevoerd tot ongeveer 1100
graden.
Doordat er geen zuurstof aanwezig is in de oven verbrandt de lak niet, maar wordt ze omgezet tot poeder.
Voordat de volgende stap, het glasparelstralen en/of keramisch polijsten, kan starten, heeft het onze voorkeur dat de te behandelen
onderdelen zoveel mogelijk vrij van grove oneffenheden/beschadigingen zijn.
Eventuele kleine oneffenheden of beschadigingen worden kosteloos door ons hersteld.
2) Glasparelstralen
In overleg met u kan glasparelstralen de laatste stap in het proces zijn. Het is een eenvoudige en relatief goedkope manier van
oppervlaktebehandeling.
Het eindresultaat van deze stap is een schoon, corrosievrij, minimaal opgeruwd oppervlak met een satijnachtige finish.
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Deze stap is niet geschikt voor duurzame bescherming.
Bij droog glasparelstralen worden er fijne glas parels onder een lage druk op het te behandelen product gespoten.
Het voordeel van glasparelstralen is dat schroefdraad en tapgaten zonder deze te beschermen niet
beschadigd raken. Deze techniek is geschikt voor nagenoeg alle materialen.
• Aluminium
• Koper
• RVS
• Keramische materialen
• Verzinkte materialen
• Magnesium
• Etc.
Glasparelstralen kan ook een stap zijn in de voorbereiding naar keramisch polijsten en/of hoogglansverdichten (afhankelijk van de
staat van de oppervlakte van het materiaal).
3) Keramisch Polijsten
Nadat het product is ontlakt en van kleine beschadigingen is ontdaan, kan het machinale polijstproces worden gestart.
Het voordeel van machinaal verdichten ten opzichte van handmatig polijsten is, dat het product in zijn totaliteit word behandeld (dus
ook op moeilijk te bereiken plekken) en het eindresultaat zal vele malen duurzamer zijn dan het traditioneel polijsten.
Als eerste wordt het onderdeeI nu zo'n 8 tot 12 uur grof geslepen in een van onze keramische polijstmachines.
De te gebruiken machine is sterk afhankelijk van het gevraagde eindresultaat en de vorm/grootte van het onderdeel.
Door een combinatie van keramische chips, compound en water op een hoge frequentie te laten trillen zorgen we ervoor dat de
oorspronkelijke giethuid van het product wordt verdicht (de poriën van het oorspronkelijke oppervlak worden"dichtgeklopt').
Dit grof slijpen is de meest tijdrovende, maar ook tevens meteen de belangrijkste stap voor een perfect eindresultaat.
De volgende stap in het polijstproces is het fijn slijpen. Deze is vergelijkbaar met de eerste stap, enkel worden hiervoor fijnere chips
gebruikt. Deze stap neemt zo'n 4 tot 6 uur in beslag. De poriën van het oorspronkelijke oppervlak worden nog fijner verdicht.
Nu is het onderdeel klaar om zijn laatste stap in het proces te ondergaan, hierbij krijgt het product een schitterende glans.
4 ) Hoogglansverdichten
In deze laatste s tap, welke de uiteindelijke glans geeft aan het product, word er gebruik gemaakt van porseleinen bolletjes in
combinatie met een speciale compound en water. Deze processtap neemt zo'n 2 tot 3 uur in beslag.
Eindresultaat: een geweldig glanzend eindproduct wat bestand is tegen weersinvloeden zonder dat het product nog extra beschermd
dient te worden middels een blanke lak.
De mate van de uiteindelijke glans is sterk afhankelijk van de legering/samenstelling van het product.
Bovenstaande delen kunnen ook behandeld worden zodanig dat het uiteindelijke resultaat niet hoogglansverdicht is, maar keramisch
wordt gepolijst (satijnkleur look als eindresultaat). Hiervoor gelden andere prijzen.
Alle delen dienen gedemonteerd en vetvrij aangeleverd te worden. Afgedichte schroefdraad " af bouten".
Indien noodzakelijk zullen onderdelen chemisch worden ontlakt. Grove beschadigingen in overleg.
Onderdelen langer dan 70 cm kunnen niet hoogglans worden verdicht (maximale werkruimte in machine).
Prijzen zijn gebaseerd op standaard benodigde voorslijp uren (6 uur)
lndien noodzakelijk zal met de opdrachtgever worden overlegd als er meer uren benodigd zijn.
Heeft u andere onderdelen die u graag wilt laten hoogglansverdichten, dan kunt u altijd een prijs bij ons opvragen.
Voor meer informatie kunt u ons een e-mail sturen waarna wij vervolgens contact met u opnemen.
T: 0622310443 (ma t/m vrij van 9:00-12:00 en van 13:00 - 20.00 en zaterdag morgen van 9:00-12:00)
E: info@polishcenterbrabant.nl

Tot zover de brochure.
En zoals gezegd:
als je je sierringen heel wilt houden,
neem dan contact met mij op.

Pierre Peters
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Marc de Bourgogne: La Bataille de Bel-Air
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Vervolg Martina Bleriot: PANHARD une famille

Vertaling: Henk Ottevangers

In de jaren ’30 gebruiken
politie, post en leger
vrachtwagens van
Panhard. Elk chassis had
een naam: die van de
luchtmacht heetten
bijvoorbeeld “ZAKAV”, en
die van de post
“ZUROC”…..
De drie grote chassis van
tankwagens heetten
“VENIX”, “VIDIX” en
“VICIX”.

Maar helaas, de tweede
wereldoorlog komt eraan.
Louis Delagarde, de
specialistspecialist-ingenieur voor pantserwagens bij Panhard, werkt aan een buitengewone toepassing.
Hij zegt:”we moeten er altijd aan denken dat onze kinderen ten strijde geroepen kunnen worden
in de automitrailleuses die wij maken!”.
Tijdens de Duitse opmars van juni ’40 verlaat Paul
Paul Panhard Parijs met 250 vrachtwagens,
vrachtwagens, op
weg naar Tarbes, waar de firma al sinds 20 jaar houtgasgeneratoren
houtgasgeneratoren bouwt (gedurende de oorlog
rijden er heel wat personenauto’s rond met een aanhangertje waarin zich een houtgasgenerator
houtgasgenerator
bevindt, bij gebrek aan benzine).
benzine).
De fabriek wordt
bezet door de
Duitsers.
Gelukkig wordt
ze niet al te erg
beschadigd door
de
bombardementen
Voor Jean
Panhard, zoon
van Paul, jong
ingenieur en
sinds 1937
technisch
directeur, zal de
toekomst van de
fabriek na de
oorlog liggen in
kleine auto’s met
kleppenmotoren..
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Het prototype
DYNAVIA,
ontworpen door
Louis Bionnier,
zorgt voor een
sensatie op de
Parijse Salon in
1948

Louis Bionnier
is vaak te
vinden in de
Jardin d’
Acclimatation,
waar hij de
stroomlijn van
vogels
vogels en
vissen
bestudeert.
Wanneer hij de
balonnenbalonnenverkoper hoort
roepen: “kom je
kleur maar
uitkiezen”
denkt hij:
“dat is net zo
als op de
avenue d’ Ivry”

Panhard

16

Koerier

Richtingaanwijzers in een Dyna
Bij de restauratie van hun Dyna vonden Pierre en George dat de richtingaanwijzers aan de zijkanten onvoldoende zichtbaar zijn voor
andere weggebruikers. Dat kan verbeterd worden door een sterkere lamp te monteren. Maar dat heeft consequenties voor de
warmte, het plastic kan gaan smelten en de lampen zullen sneller gaan knipperen want de hittedraad clignoteur automaat werkt
maar optimaal voor een belasting.
Daarom vroegen ze mij of ik eens een oplossing met LED-jes wilde bedenken.
Het voordeel is dat met oranje LEDs al het licht ook door de oranje kap naar buiten zal komen. Het nadeel is dat er alleen kleine
oranje (goedkope) LEDs bestaan, dus dan moeten er wel een groot aantal worden toegepast. Dat geeft wel weer de vrijheid om die
een gunstige opstelling te geven. Overigens zijn oranje LEDs veel minder efficiënt, helder, dan rode of blauwe, en dat vanwege de
technologie.
Gekozen is voor twee rijen van 3 keer 5 oranje LEDs (zie fig. 1)
Deze 30 LEDs vragen uiteindelijk 120 mA uit het 12 Volt
systeem, ofwel ongeveer 1,5 Watt.
Door de veel kleinere stroom gaan de lampen nu juist veel
langzamer knipperen. Daarvoor heb je dan weer een andere
clignoteur automaat nodig, liefs een die onafhankelijk van de
belasting werkt.
Een originele clignoteur automaat werkt met een hittedraad
en een bimetaal. De lampstroom loopt door de hittedraad en
de ontstane warmte doet een bimetaal buigen en daardoor
schakelt een contact de stroom uit. Het bimetaal koelt af en
maakt weer contact en de cyclus begint opnieuw.
Met transistoren en een relais kan deze functie ook gerealiseerd worden, maar een relais is zo groot dat inbouwen in de bestaande
behuizing niet makkelijk is.
Moderne componenten zijn kleiner en dan lukt die inbouw wel (zie
fig.2). Dat gaat als volgt: Neem een CMOS bouwsteen HEF4060, een
oscillator met een 4096-deler. Kies 4000 Hz voor de oscillator met
drie kleine componentjes en uit de deler komt dan ongeveer 1 Hz.
Daarmee kan een MOSFET worden geschakeld en klaar is de
clignoteur automaat, zie fig.3 voor het schema.
Voor ingewijden zit er een grapje in: het IC krijgt zijn voeding uit een
condensator die "gebootstrapped" is.

Tenslotte ontbreekt er nog een hoorbare indicatie en die is
ook eenvoudig toe te voegen. Door een kleine piezo buzzer
aangesloten op de 4000 Hz uitgang van het IC kun je horen
dat hij actief is. Er is alleen een klein gaatje in de kap nodig
om het geluid te laten ontsnappen. Het resultaat is een
clignoteur automaat die onafhankelijk is van de belasting en
door de kwaliteit van de MOSFET prima schakelt en zo ook
merkbaar meer licht uit de lampen laat komen..

Peter van Leeuwen

Te Koop: Mijn fraaie Panhard PL 17, kenteken MD-67-07.
Hij moet binnen de club blijven, en daarom dient de nieuw eigenaar clublid te zijn of te worden.
De herkomst is : fam. van Eeden, maar hij is sinds Stratford-upon-Avon in mijn bezit.
Voorzien van: door P.Breed gereviseerde motor, elec. benzinepomp, wisselstroomdynamo, electronische
ontsteking. Getectyleerd. Tot 2011 altijd in een garage en daarna de zes wintermaanden permanent gestald

Vraagprijs € 4100

Henk Freie
Panhard
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SINNEMAMODELLEN
Het begon met die uitnodiging van Chris.
Hij is de partner van ons clublid Anton Sinnema, en mailde ons dat Anton vanwege een beroerte aan een rolstoel gekluisterd zit, een
mooie verzameling van tegen de 100 Panhardmodellen heeft staan (waar hij bijzonder trots op is) en zo graag de clubleden hiervan
op de hoogte wilde stellen.
Een bestuursdelegatie, bestaande uit PeterD, PetervE en HenkO bezocht Anton op 19 juli.
Anton woont in Nootdorp, op een fraaie, maar redelijk onbereikbare lokatie. Alle TomToms en Routenetten hadden er tenminste de
grootste moeite mee, en stuurden ons verkeerd. Maar op de afgesproken 15.00 uur belden we toch aan, dank zij tegen de verplichte
rijrichting ingaan.
De automatisch openende deur van zijn appartementencomplex bleek ook iets minder automatisch, maar uiteindelijk stonden we
dan toch voor de deur, waarachter zich een uitgebreid modelautoatelier bleek te verschuilen. Anton heeft namelijk behalve
Panhardmodellen van alle auto’s die hij in zijn leven heeft bereden miniaturen verzameld, zodat je ook struikelt over de Citroëns,

BMW’s en Alfa’s.
Chris bleek, zeer tegen de zin overigens van Anton, alle Panhards uit hun
vitrine gehaald en op tafel uitgestald te hebben. Zo werden ze in ieder
geval goed fotografeerbaar voor PetervE, en de resultaten zijn in dit
artikel te zien.

Van 1963 tot 1968 was Anton de eigenaar van een PL17
waarmee hij heel wat beleefde. Hij bestelde hem in
september ’63, maar het duurde tot december voordat de
wagen geleverd werd, en toen had hij model ’64. Op de
Autobahn bij Freiburg draaide hij een motor in de soep,
waarop hij naar het nabijgelegen Colmar werd gesleept,

want daar zouden ze wel meer van zo’n rare wagen afweten. Dat bleek,
want ze hadden daar een keurige ruilmotor voor hem staan. Alleen
helaas niet een M6-motor, dus hij paste niet helemaal op de bak. Maar
met ter plekke wat ombouwen is dat toch goedgekomen. En toen er per
ongeluk motorolie in de versnellingsbak werd gegoten ging dat ook niet
echt goed. Voor degenen die altijd zeggen dat we van die zwakke
bakken hebben: hij heeft het nog 500 km volgehouden voordat hij
vastliep. Anton heeft ettelijke grote ritten mat de PL gemaakt, zoals
naar Noorwegen in 1965, een ritje van 8000 km, en naar Portugal in
1965. En altijd over de kleine wegen; de tolwegen waren er nog niet.
In 1968 was de wagen aan vervanging toe, en omdat een BMW1600ti
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In 1968 was de wagen aan vervanging toe, en omdat een BMW1600ti
even duur was als een 24CT, maar meer bood, was het toen exit
Panhard. Daarna kwam er nog het nodige Citroëns en Italiaans, maar
Panhard bleef toch trekken, en daarom is hij dan ook lid van onze club,

al kan hij helaas de praatavonden niet bezoeken.
Anton heeft niet zijn hele leven modellen verzameld.
Veertig jaar geleden verhuisden zijn ouders, en toen
kwam er een doos met zijn oude Dinky’s boven water, en
sprong er een vonk over. Gelukkig maar, want hij heeft
een paar heel bijzondere wagens staan. Zoals dat gouden
Marathon Corsaire-model, een auto afgeleid van de SK10
van Hans Trippel, met een 42 pk Dyna-motor achterin (hij
moest op een Porsche lijken, wat met de oorspronkelijke 18 pk motor niet echt mogelijk was), of die oude Parijse stadsbus-metneus, of die mooie Dynavia. PeterD herkent de bijzondere modellen direct en begint een geanimeerd gesprek over de ellende van de
CCC-modellen, waarvan de onderdelen nooit op elkaar passen. Anton beaamt dat er vaak een hoop vijlwerk aan te pas moest
komen.
Wanneer je nu zijn auto’s ziet staan, die hij dus vaak zelf uit kits heeft opgebouwd, of die hij met engelengeduld, airbrush en
zelfplakkende aluminiumstripjes in concoursstaat heeft gebracht, of beide, dan kan je alleen maar spijt gevoelen bij het feit dat deze
man, die ook nog de controle over een hand mist, niet meer in staat is om de vele kits, die nog in zijn kelder staan, af te bouwen.
Wie eens bij hem langs wil gaan: zijn mailadres is christiaan51@live.nl
OttHW
Foto’s: Peter van Eeden

Te Koop:

Voor een PL, 59 – 65, bied ik een motor + bak, de banken, een buisframe en nog zo het een en ander te koop aan.
Alles t.e.a.b. Te bevragen op tel. 0639764442 of ncvankraaij@hotmail.com
Nico van Kraaij

Bij de familie Hegeman te Kolham staat al minstens 30 jaar een DynaX van 1952 werkeloos in een hok. De auto staat op
Nederlands kenteken en mag dus zo de weg op. Hij is in matige staat (dans son jus) en zal dus wel wat opgeknapt moeten
worden. De eigenares biedt hem te koop aan. Tel. 0598393093

Collection Francaise
Enkele maanden geleden is
Classic Park in Boxtel
geopend: een automuseum
c.q. een oldtimerhandel.
Regelmatig vinden er op
zondag "festival dagen"
plaats.
Zo ook op 20 juli j.l. Die dag
was er de Collection
Francaise; een dag voor
franse oldtimers.
Het was mooi, zonnig weer, dus ik ben er met mijn Dyna X Barquette naartoe gereden.
Eén van de Peugeot clubs was er met veel auto's. Verder veel Citroëns, Renaults, Simca's, maar slechts één Panhard.
Begin van de middag kwamen er nog een aantal Porsches en Amerikanen bij. Alles bij elkaar toch wel 120 oldtimers.
Voor mijn Barquette was veel belangstelling. Het commentaar wat het publiek heeft, is altijd leuk om aan te horen:
"zoiets heb ik nog nooit gezien"; "oh, dat is een kit-car" ;"daar zit een 2CV motor in"; "ja, dat is een plastic carrosserie"
Er werd ook een concours d'élégance gehouden. Tot mijn grote verrassing ging de eerste prijs naar de enige Panhard.
Ik kreeg een mooie beker en een jaarabonnement voor het Classic Park museum.
Dit was iets wat ik nooit had verwacht.
Wim Boers
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Het verkeer in Myanmar (Birma) en 2 klassieke auto’s
Altijd spannend om aan te komen in een nieuw land. De taxi had het stuur aan de rechter kant en toch rijdt het verkeer rechts. Heeft
de dictator zich vergist?
Dit keer geen technisch
verhaal. Zelfs geen
verhaal over Panhard
maar over iets heel
anders. Eind februari zijn
Betty en ik samen met
onze vrienden Peter en
Veronique 2 weken naar
Myanmar geweest. De
laatste jaren kan je in dit
land vrijwel overal vrij
reizen. Je hebt alleen
een visum nodig. Daarna
kan je in de toeristische
gebieden gaan en staan
waar je wilt. Politiek is er
nog steeds geen echte
vrijheid. Denk maar aan de vrijheidsstrijdster Aug San Suu Kyi. Maar als onnozele
toerist merk je niets van onderdrukking. De mensen zijn open en uiterst hartelijk.
Er zijn maar heel weinig militairen en politie zichtbaar. Het regime gedraagt zich
Rijdend terras
min of meer zoals in China. Geen democratie maar wel volop vrijheid om van alles
te ondernemen. Vrijwel iedereen is ondernemer. Als je een koelkast, een stuk zeil
en een setje plastic krukjes voor de kinderkamer (de mensen zijn vrij klein) en een tafeltje hebt, dan heb je een café.

De hoofdstad Yangon

De grootste pagode
van Yangon
Hino vrachtwagens

Omdat we maar 2 weken in Myanmar zijn, hebben we thuis alles voorbereid. Het land
is zo groot als Duitsland en Frankrijk samen, dus we konden beslist niet alles zien.
Alleen een paar hoogtepunten. De eerste plaats die we aandeden was de hoofdstad
Yangon. Een explosief groeiende stad met rond de 3 miljoen inwoners. Een van de
doelen van de reis is het bezoeken van de talrijke cultuur monumenten. Zo staat het
land vol met pagodes. Het zijn rijk versierde, massieve uit stenen opgebouwde
kolossen bedekt met stucwerk en een goudlaag. In de top bevinden zich prachtige
versieringen vol met edelstenen.
Heel indrukwekkend en buiten de
momenten met toeristische
topdrukte is er een hele fijne sfeer.
Yangon maakt op het eerste gezicht
een westerse indruk. Veel grote
gebouwen maar ook armoedige
wijken. Nog niet zo uitbundig en
grootschalig als Bangkok. Ook het
verkeer maakt een moderne indruk.
Stadsbus met
Veel moderne Japanse auto’s en
aircoluikjes
vrachtwagens en heel weinig
brommers en scooters in vergelijking met de rest van het land. We hebben niet
Austin 7
nagevraagd of die in de hoofdstad verboden zijn.
Natuurlijk waren we vooral gespitst op de wat
aftandse kleine stadsbussen met zo’n leuk luikje
voor de verkoeling van de voeten van de
chauffeur. Ook zie je nog veel oude Hino
vrachtwagens. Sommige zijn echte wrakken,
maar anderen zien er verbluffend goed uit. De
enige klassieke auto’s zagen we bij een
antiekhandelaar. Binnen stond een Austin 7 en
buiten werd gewerkt aan een Austin 8. Typische
overblijfselen van de vroegere Britse
overheersing tot 1948.
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De Ingle meren
Na Yangon vlogen we met een binnenlandse vlucht naar de Ingle meren. De vroege
pontje
vlucht was gecanceld dus we moesten een latere vlucht nemen die ook nog verlaat
was. Als je iets reserveert klopt het ter plekke meestal wel maar niet altijd. Met de taxi
moesten we vervolgens nog een paar uur afleggen naar ons hotel. Het was
ondertussen aarde donker. Veel straatverlichting is er niet. Dat is ook niet nodig want
bijna iedereen gaat vroeg naar bed. Ook verlichting van vrachtwagens, paard en wagen
en ossenwagens is kennelijk niet verplicht want meestal ontbreekt het. Dus best
spannend zo’n ritje. Gelukkig hadden we een goede chauffeur die zeer oplettend was.
Ondanks al die gladde banden op de auto’s en de beroerde verlichting hebben we heel
weinig verkeersongelukken gezien.
De Ingle-meren zijn zeer interessant. Men woont op het water, er zijn drijvende tuinen
waar men van alles op
verbouwt, er wordt op
Ossewagen met mobiel bellende
bestuurster
allerlei spectaculaire
manieren gevist en alle
vervoer gaat per boot.
Heel mooie slank
gebouwde teakhouten
boten. Door de eeuwen
heen ontwikkeld met als
resultaat een heel mooie
Chinese 1-cilinder
stroming rond het schip.
Wij huurden een bootje met eigen stuurman. Een boot voor toeristen is
snel gerealiseerd. Men neme een vrachtbootje. Vervolgens zet je er 4
tuinstoelen in en klaar ben je. Een Chinees eencilinder dieselmotortje
van een ontwerp uit de jaren 40 -50 zorgt voor de aandrijving en weg
ben je. Alleen vooruit, want een omkeerkoppeling zit er niet op. Dus
remmen kan je niet. Op het platte land is bij sommige traditionele bevolkingsgroepen de ossenwagen nog volop in gebruik. Dat
zagen we bij een lokale markt. Hoe lang nog? De ontwikkeling van het land gaat razend snel.

Naar Bagan
Na een paar dagen gingen we per bus naar Bagan. Bussen zijn eenvoudig te reserveren in ieder
hotel. Er zijn drie soorten bussen. Luxe nachtbussen. Daar hadden we geen zin in. Redelijk luxe
bussen voor overdag. Die hebben we gereserveerd. En dan zijn er nog de bussen die van dorp tot
dorp gaan. Deze zijn het goedkoopst maar dat leek ons iets voor een andere keer. Met een
driewieler vrachtwagentje werden we bij het hotel opgehaald en naar de bus gebracht. De bus
gaat niet zo hard, want de wegen zijn vol en overwegend tweebaans. De chauffeur heeft het stuur
aan de linker kant, in afwijking van de taxis en de meeste auto’s. Dat is vast een voordeel voor de
man. Hij heeft een assistent die onderweg alles regelt. Toen het wat warmer werd vroeg hij alle
ramen te sluiten omdat de airco aanging. Toen een paar uur later kennelijk de airco oververhit
was, vroeg hij om alle ramen weer open te doen. De bus heeft gereserveerde plaatsen, maar
onderweg willen sommige mensen wel een eindje meerijden, in plaats van de lokale bus. Kwestie
van hand opsteken en overleggen. Als er nog plaats
is, geen probleem. Als er geen plaats meer is, ook
noodzitplaatsen
geen probleem. Want de assistent heeft een stapel
plastic krukjes model kinderkamer in voorraad. Die
worden dan ruimhartig in het gangpad neergezet. Iedereen gelukkig.
Op een gegeven moment moest er even gestopt worden. De handrem liep
waarschijnlijk aan. Geen probleem.
De allround assistent dook onder
bus met een bos steeksleutels en
even later konden we weer op pad.
Natuurlijk wordt er regelmatig
gestopt voor een kop thee of koffie
en voor de lunch. Bij de stop voor
de lunch, op het heetst van de dag,
dook er een aantal mannen onder
de aangekomen bussen met een
tuinslang om de radiatoren van de
bussen af te koelen. Een prachtige
service van het wegrestaurant.
radiatorkoeling
Nog betere radiatorkoeling; waarom motorkap?
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De rit naar Bagan duurde de gehele dag. Dus kwamen we pas in het
donker aan. In de reisgids kon je lezen dat het plaatselijke vervoer in
Bagan vooral werd verzorgd met paardenkoetsen. Nou dat klopte
helemaal. Je kon de bus bijna niet uit door de opdringerige koetsiers. Bij
de vraag naar de prijs voor het vervoer naar ons hotel werd een voor
Myanmar astronomisch bedrag genoemd. Bij navraag bij de allround bus
assistent kwamen we te weten dat het hotel te bereiken was via een
wandelingetje van 5 minuten. Dat hebben we toen maar gedaan. De
volgende dagen hebben we een fiets gehuurd om een bezoek te brengen
aan een selectie van de 2200 pagodes, tempels en andere heiligdommen
naast de 2000 ruïnes. En dat allemaal op 40 km2. Recht tegenover het
hotel was een geweldig grote pagode. Maar ook heerlijke restaurantjes
en goede antiekwinkels.
Nep-oldtimer
Onderweg zagen we een autobus met de neus van een Chevrolet
vrachtwagen uit de 2 de wereldoorlog. Bij nadere inspectie was de bus
gebouwd op het onderstel van een Chinese vrachtwagen met een dieselmotor in plaats van de 6 cil. benzinemotor van Chevrolet. De
carrosserie kwam waarschijnlijk wel van een oude bus. Er waren nog een aantal meer van zulke fake oldtimers en ze werden
gebruikt om toeristen te vervoeren voor ballonvluchten. Heel populair volgens ons gidsje om in de vroege morgen over al die
tempels en pagodes te zweven maar ook gevaarlijk gezien het aantal ongelukken.

Mandalay
Na Bagan gingen we per bus naar Mandalay. Weer heel veel kilometers over drukke twee baans wegen. Op een gegeven moment
draaien we een zes baans snelweg op die vrijwel helemaal leeg is. Het bestuurlijke centrum van het regime is sinds een aantal jaren
verplaatst van de hoofdstad Yangon in het zuiden naar een kleine plaats ten zuiden van Mandalay. Daartoe is er vanaf Yangon een
snelweg aangelegd over zo’n 800 km die nauwelijks wordt gebruikt. Heel apart.
Slaapcabine met airco Mandalay is een stoffige,
warme echt Aziatische stad.
Niet echt de moeite waard.
Maar de omgeving is
interessant. Om die te
bezoeken regelden we een taxi
die ons naar tempels, kloosters,
parken, restaurants en andere
bezienswaardigheden bracht.
Met gratis onderricht in het
Wij namen niet deze taxi, maar leuk was hij wel
Boeddhisme. Het is geen
godsdienst maar een
levenshouding. Je moet de dingen nemen zoals ze zijn en er het beste van
maken. Verder moet je respectvol omgaan met iedereen. En als je veel
goede werken doet in het leven van nu, dan kan je rekenen op een heel
mooi “afterlife”. Daarom is het in landen met deze levenshouding zoals
Birma, Thailand en Bali zo prettig om er te zijn. De mensen zijn er
ontspannen en vriendelijk. Ik ga me er nog wat verder in verdiepen. Maar
echt behoefte aan een goed “afterlife” heb ik nog niet.
Joannes Collette

Een vrolijke dictatuur

Die tweede
oldtimer, de Austin
8

Neem de dingen zoals ze zijn.
Op deze manier gaat het ook!
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www.editoo.nl

Indien onbestelbaar retour:Tinbergenplantsoen 2, 3356 BZ Papendrecht (NL)

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

info@panhard.nl
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