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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
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T. 0593 – 540494 (tot 22.00u)
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PANHARDKOERIER:
Uitgave van
Panhard Automobiel Club NL
REDACTIELEDEN:
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Jaap Margry,
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Henk Ottevangers
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DRUK: Editoo Arnhem

Van de Voorzitter
Het 125 jarig bestaan van ons merk gaat niet ongemerkt
voorbij. Een vol jaar al met al waarbij veel evenementen
zijn bezocht door onze Panhards: Citroracing op het
circuit van Moulins, Le Mans Classic, het Internatio-
nale Rassemblement in Italië en de verbazingwekkende
Hannibal-expeditie ernaartoe, Collection Française in
juli in Boxtel (bravo, Wim Boers!!), ICCCR in augus-
tus op Middachten en straks begin oktober de viering
van het 125-jarig bestaan in Compiègne… Plùs nog de lokale evenementen… Met de DB
HBR5 reden we 3500 kilometer naar Italië en terug -met enkel een keer olie verversen:
verbruik gemiddeld 1:14,9 (met twee dubbele carburateurs). We mogen apetrots zijn op
een merk dat 60 jaar geleden al zo’n rendement uit een motor kon halen!
Als 125 jarig merk hebben we misschien een afgesloten geschiedenis uit de gouden eeuw
van de automobiel, het merk én de autoos leven als nooit tevoren. Daarbij zijn we als club
ook steeds benieuwder naar de voorgeschiedenis van de na-oorlogse productie, naar de af-
geleide racers en toerautoos. Als altijd staat de belangstelling voor techniek, design én voor
ieders auto voorop. Geniet deze laatste maanden van het jaar nog van je auto door er mee
te rijden: de beste reclame voor ons merk.                                                          Peter Drijver
 Van de Redactie
Weer een volle Panhardkoerier. Met, zoals de voorpagina laat zien (roadbook Novara!), veel
RIPL/Hannibal, naast een bonte mengeling aan inzendingen door leden en niet-leden.
Waar we wel een beetje mee zitten is de kalender 2017. In de laatste ALV is besloten dat
het er eentje met Panhard-cartoons moest worden. De redactie zou overspoeld worden met
plaatjes, werd gezegd. Het woord tsunami werd nog net niet gebruikt!
Dat laatste valt dus een beetje tegen. Er zijn op dit moment al 4 cartoons binnen. En daar
vul je geen 12 maanden + voorblad + achterblad mee. Dit wordt dus een probleem, tenzij
er alsnog een zondvloed van plaatjes in 300 dpi-resolutie jpeg losbreekt.
Stuur uw bijdrage op naar hoofdredacteur@panhardclub.nl, redactie@panhardclub.nl, of
als alles niet lukt naar hwottevangers@gmail.com
Als allerlaatste mogelijkheid mag u hwottevangers@yahoo.com gebruiken, maar liever niet.
Die bus zit al zo vol, helaas niet met Panhardcartoons.             DOEN!!                     OttHW

Agenda
** 2 september 2016 Veenendaal 
Praatavond, Frank vertelt verder
www.panhardclub.nl
** 11 september 2016 Najaarsrit PAN
nadere bijzonderheden volgen
www.panhardclub.nl
** 25 september 2016 Antwerpen
2-jaarlijkse stadsrit
www.panhard-levassor.be
** 1,2 oktober 2016 Compiègne
125 jaar Panhard et Levassor
federationdesclubspanhardetlevassor.com
** 28-30 oktober 2016 Leeuwarden
Classicsnl, beurs
www.classicsnl.nl
** 18 november 2016 Veenendaal
Praatavond
www.panhardclub.nl
** 17-18 december Kortrijk (B)
32e Dreamcar International, beurs
www.oldtimerdreamcar.com
** 10 februari 2017 Veenendaal
ALV Panhardclub Nederland
www.panhardclub.nl
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Citromobiel mei 2016 

Ze hadden mij weer weten te strikken voor een dag 

oppassen op de PANHARD stand tijdens de 

Citromobiel, samen met nog enige andere leden van 

de club. De bedoeling was dat wij de honneurs zouden 

overnemen van de reeds eerder aanwezige Peter’s, die 

van af de stand op de beurs zouden afreizen naar onze 

bestemming in Novara Italie voor het pinkster-

evenement (R.I.P. 2016)aldaar. De prachtige auto X72 

SS uit 1935 van Peter Breed stond verleidelijk te 

glanzen klaar en ingeladen voor de grote reis evenals 

de sportieve en niet minder mooie CD van onze 

President Peter Drijver. Om klokslag 12 uur zouden ze 

met slaande trom en 

getrompetter het avontuur 

beginnen. Daartoe was een 

ereboog op de stand ingericht 

met daarop enige vermeldingen 

voor het publiek ter plaatse. De 

spanning voor de grote reis nam 

toe naar mate de tijd verstreek. 

Alles werd nog even nagelopen 

en gecontroleerd maar “alles” 

leek in orde te zijn. 

Bijna tijd, en na een hartelijk 

afscheid door de voorzitter, handen schudden en 

knuffel met de dames vertrokken de deelnemers om 

precies 12 uur met luid getoeter en vlam in de pijp, 

nou ja, walm uit de pijp onder de ereboog door 

richting Italië, belangstellend gade geslagen door het 

aanwezige Citromobielpubliek. Op de opengevallen 

plaatsen hebben Rob en ikzelf onze eigen auto’s 

neergezet als deelnemers aan de zelfde reis, wij zijn 

echter pas op woensdag vertrokken. Omstreeks 

12.30 uur kregen we bezoek van een journalist met fotograaf 

die het vertrek van onze Italiegangers kwam verslaan, maar ja 

die waren al een eind weg, FOUTJE! In de communicatie was 

ergens iets fout gegaan. We hebben toen van de nood maar 

een deugd gemaakt, en gedaan alsof Rob en ikzelf de 

vertrekkende partij waren. Resultaat, leuk stukje in het 

Haarlems Blad. Onze wagens trokken ook veel belangstelling 

van het matig aanwezige publiek, ik zeg matig omdat het 

inderdaad niet zo erg druk was als andere jaren. Om beurten 

zij we wat over de beurs gaan dwalen en nog wat aankopen gedaan. Na ruim een uur kregen we het vervelende bericht door dat 

Peter Breed ergens in Brabant was gestrand met een nog al DUUR geluid uit de motor van zijn X72, maar dat verhaal wordt elders 

beschreven. Wij hebben de middag babbelend met elkaar en enige bezoekers op de stand doorgebracht en op het eind van de dag 

de spullen ingepakt en ingeladen. Wij hadden onze taak weer tot een goed einde gebracht met onze acte de présence op de 

CITROMOBIEL! 

FvT.   Met foto’s van Haarlems Dagblad en Mieke Bosse 
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Beste leden van de Panhard Club Nederland! 

 

Ik ben een nieuwkomer in Panhard-land, wel Citrofiel met een SM sinds 2007, en geschiedenis met Visa, BX, CX. 

Vorig jaar had ik een mooie Panhard ervaring; hierbij mijn verhaal. 

 
Op Citromobile 2015 had ik een aardig gesprekje op jullie stand over de PL17 tigre. Op Rétromobile 2015 had ik een ongelooflijk 

mooie PL17 Tigre cabriolet gezien bij de stand van Wiscar. Omdat de mannen daar vooral vloeiend Frans spreken, was mij op dat 

moment niet helemaal duidelijk of de schitterende Panhards, die daar tentoongesteld waren, te koop waren of bedoeld als 

demonstratie van hun kunnen. Het leek me het laatste, na enige pogingen elkaar te begrijpen, maar toch kreeg ik een kaartje van 

één van de heren op de stand. 

Hierop volgde een interessante correspondentie, uiteindelijk resulterend in een afspraak met de eigenaar, de Frans-Armeense 

avant-garde brillenontwerper Alain Miklitarian. Onder de naam Mikli maakt hij fraaie monturen, onder andere naar ontwerp van 

Philippe Starck. Op Citromobile begreep ik van jullie dat Wiscar zijn privégarage/atelier is, waar op zeer hoog niveau Panhards 

worden herbouwd. Ik was dus reuze benieuwd naar wat ik ten westen van Parijs zou aantreffen. Het was nog steeds onduidelijk of 

die mooie PL17 überhaupt te koop was, en zo ja, wat dat dan wel niet zou moeten gaan kosten.. Maar ik was welkom, en het zou 

een interessant bezoek aan een interessante man kunnen worden. 

Op een herfstige dag in mei 2015 ging ik met de trein naar Parijs, en met de 

metro van Gare du Nord naar Montparnasse voor de locale boemel naar het 

plaatsje Montfort l'Amaury, waar mr. Renaud mij ophaalde, in de inmiddels 

stromende regen, met een snorrende PL17. Het was een surrealistische 

ervaring: ronkend door het 

franse platteland, en die 

ruitenwissertjes dansend over 

de voorruit in een uniek ritme 

(het was mijn eerste rit in een 

Panhard, dus wist ik veel van 

balayage alterné). Ik was 

behoorlijk onder de indruk van 

het gemak, de nonchalance 

waarmee een op het oog fragiele auto blootgesteld werd aan de elementen, en 

werd toen afgezet bij mijn hotel in inderdaad een pittoresk Frans plaatsje. 

De volgende morgen meldde Alain zich, een vrolijke en ontspannen man, sportief 

uiterlijk, scherpe elegante trekken. Hij had een mooie PL17 bij zich en we togen in de afnemende regen zonder veel omhaal naar het 

atelier van Wiscar in Goupiliières. Alain reed stevig door, waarbij het mij opviel dat hij snel overschakelde, dus steeds met behoorlijk 

lage toeren reed, anders dan ik 

gewend ben in mijn klassiekers. 

De PL17 snorde vrolijk, en 

ondanks de geringe 

cilinderinhoud was er kennelijk 

koppel genoeg. 

Aangekomen bij de redelijk 

anonieme werkplaats, een 

heuveltje op, aan de rand van 

een typisch Frans dorpje, viel 

mij direct een nogal bijzondere 

restauratie op. Was dat een 

Monica? (van mr. Tastevin, slechts enkele gebouwd); Alain had geen idee, vroeg 

even na, en inderdaad, een binnengekomen totaalrestauratie. Maar het ging om Panhard! 

De PL17 tigre cabriolet stond middenin de werkplaats geweldig te glimmen, als een pronkjuweel. Wit met blauw, en die motor, de 

details; inderdaad zonder op kosten te letten, alles perfect, op het bezetene af. Trots vertelde Alain over de speciale kunstoffolie, die 

hij speciaal in Amerika had laten maken, en talloze andere bijzondere 

materialen en onderdelen. Op de 

foto's nog diverse andere 

bijzonder auto's, enkelstuks, 

racewagens, DB, het begon me 

werkelijk te duizelen. De redactie 

van de koerier weet de modellen 

vast wel te benoemen. 

In de garage naast de werkplaats 

stonden diverse projectauto's, 

auto's uit de Miklitarian familie 

en een Citroën SM Mylord cabrio 

AAN DE REDACTIE 
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(welja). Ondertussen voerde Alain geanimeerd gesprekken met vrienden 

die langskwamen en aan de telefoon. Ik liet me rondleiden door de 

ongelooflijk kundige chef werkplaats "nous n'avons jamais un budget"… 

dat was duidelijk te zien. Terloops vertelde hij dat er in de witte PL17 

meer dan 2500 uur was gaan zitten (met een werkplaatstarief van zo'n 50 

euro…) 

Alain was klaar met zijn diverse gesprekken. "Alors, allons-y!"  

De kap ging dicht (het regende inmiddels weer zachtjes), de auto gestart, 

een wuif naar de vriend, en we waren onderweg. Naar Parijs. "Dan hoef je 

niet met de trein terug, en kun je nog een foto maken van de auto bij het 

gebouw van de Panhard fabriek". Bovendien had hij een afspraak bij een 

bevriende gourmet-slager in het centrum, konden we meteen even 

lunchen. Ik vond het 

allemaal prachtig. 

Deze PL17 reed nog 

veel mooier dan de auto vanmorgen. De motor snorde heel fraai en sonoor, de 

kap maakte geen windgeluid, de vering was perfect. Het voelde allemaal stevig 

en zeker. Na enige km's zei Alain dat ik nu maar eens moest rijden. Voorzichtig 

stelde ik de vraag of hij eigenlijk te koop was. Tsja, dat wist hij niet precies, 

eerst maar eens rijden. Het voelde alsof ik examen moest doen, en pas het 

recht had dit juweel te kopen als ik aangetoond had het waard te zijn. Dat bleek 

inderdaad precies de bedoeling. Het was een behoorlijke rit naar Parijs, en het 

werd steeds drukker op de weg. In het begin reed ik behoorlijk hoog in de 

toeren, wat overigens prima ging, maar gaandeweg ging ik meer rijden zoals 

Alain had laten zien. Schakelen ging goed, maar af en toe zweethandjes bij een 

kraakje zo naast "le maitre". Ontspannen begon Alain, zakelijk en direct, over 

waarde, kosten en de investeringen die hij in het merk had gedaan, de plannen 

met zijn verzameling. 

Het werd duidelijk dat 

hij zich bijna 

persoonlijk 

verantwoordelijk 

achtte voor niet alleen 

het instandhouden, 

maar ook het aan de 

mensen uitleggen van de waarde van het merk Panhard; de franse cultuur.  

Ondertussen werd het echt heel druk, en ik begon peentjes te zweten in dat 

kostbare kleinood met al die grote camions aan alle kanten. We gingen van 

de Peripherique af, stopten om te wisselen en maakten de foto's bij het 

Panhard fabrieksgebouw en de vriend de slager. Het was mooi weer 

geworden; de Tigre glom in het zonlicht. We namen afscheid, en Alain zou 

eens nadenken over een prijs, hij had geen haast, er waren nog een paar zaken die in orde gemaakt moesten worden, en dan ging hij 

op zomervakantie naar Corsica met de auto. Ik wandelde door zonnig Parijs terug naar Gare du Nord, beduusd van alle indrukken. 

In de zomer van 2015 kocht ik online een mooi model 1 op 18 van de PL17 cabrio, in het wit. In september, na de vakantie op 

Corsica, liet Alain weten dat de auto wat hem betreft verkocht kon worden, en dat hij het aardig zou vinden als ik ervoor zou willen 

zorgen, of gewoon nog eens langs zou komen om gezellig een stukje te sturen op een mooie dag… 

Henk de Vries 

Amsterdam, 16 juni 2016 

 

nawoord… de mening van een expert …. Wiscar is geen gewone garage, het is het speelgoed en laboratorium van Alain Mikli. Maar 

zoiets had je vast al begrepen.  

De restauratie van de cabrio is op geen manier economisch verantwoord maar iemand moet het doen om deze kunstwerken in eer en 

glorie te houden.  

Tevens is het gedaan als meesterproef om aan te tonen waartoe zijn werkplaats in staat is.  

Over de originaliteit van de cabrio valt te twisten maar het eindresultaat is indrukwekkend en de kwaliteit onmiskenbaar.  

In mijn ogen is een volledig originele, ongerestaureerde in uitstekende staat minstens zo interessant maar dat is mijn persoonlijke 

mening.  

Een bijzondere Panhard hoort mijns inziens zeker in jouw collectie al was het maar vanwege de eigenzinnige Panhard esprit.  

Uiteraard kun je voor veel minder al een begerenswaardig exemplaar aanschaffen.  

Over de waarde van de cabrio van Alain kan ik je moeilijk adviseren. Het is, gezien de uitzonderlijke restauratie, wat de gek er voor 

geeft; het gaat hier puur om emotie.  

Mark Ch. Jansen 
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Hannibal is over de Alpen
In het vorige PK-nummer hebt u kunnen lezen over de start van Expeditie Hannibal. 

We zullen nu de belevenissen van ondergetekende Puniër in Italië zelf nader beschouwen. 

 

In Novara bleek het onderkomen Hotel Novarello een 

schitterend viersterren sporthotelcomplex te zijn, 

gelegen op zo’n 12 km buiten Novara, achter een stel 

met krantenpapier dichtgeplakte gaten. 

Als je, zoals ik, een wat oudere Tomtom in de wagen had 

herkende hij het adres niet, maar we kwamen er 

uiteindelijk toch allemaal. Jammer alleen dat niet 

iedereen er terecht kon. Voor de latere aanmelders, 

waaronder deze persoon, was een ander onderkomen 

geregeld. 

Er was ruimte genoeg om onze auto’s  zo voordelig 

mogelijk uit te stallen, en er werd druk om de bijzondere 

exemplaren heengelopen. 

Na een welkomstdrankje volgde een diner dat niet in 

buffetvorm was, maar werd uitgeserveerd. Dit gebeurde 

in een razend tempo. 

Het diner werd rijkelijk besproeid met plaatselijke 

wijnen, wat de stemming er direct al in bracht. Mijn 

persoonlijke stemming eindigde aan het eind van de 

avond wel enigszins in mineur toen bleek dat de route 

naar het andere onderkomen een bolletje-pijltje puzzelrit was. 

Dat valt niet mee als je in je eentje in het donker in de auto zit. En Tomtom herkende ook dit adres niet, wat te denken gaf. Maar 

gelukkig bleek de route mee te vallen, met de binnenverlichting aan en een leesbril op de neus, en was het hotel, in Novara zelf 

gelegen, een schitteren viersterrenexemplaar, waar ik de volgende ochtend een ontbijt aantrof, zo uitgebreid als ik nog nooit had 

gezien. 

De mensen in Novarello waren wat minder te spreken over hun ontbijt, zodat ik de ontberingen van de dodenrit van de voorgaande 

avond al snel vergeten was. 

De ochtendexcursie was een rit naar Galliate, een stadje in de buurt 

van Novara met 

een werkelijk 

prachtig kasteel en 

een immens 

kasteelplein. Dat 

was ook wel nodig 

want als je zo’n 

150 auto’s in een 

keer moet 

parkeren is dat een 

behoorlijke 

logistieke klus. 

Maar het paste allemaal ruim erin, en terwijl wij het kasteel bezochten trok de bevolking van Galliate in groten getale langs onze 

auto’s. 
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Na dit bezoek ging het 

verder naar 

Borgoticino, waar de 

(overvloedige) lunch 

werd genuttigd, en 

vervolgens langs het 

Lago Maggiore naar de Villa Pallavicino. Dit bleek een prachtige 19
e
-eeuwse 

neoklassieke villa te zijn, gelegen in een schitterend aangelegd park van 16 ha 

met meer dan 40 verschillende soorten dieren erin, die voor een groot deel vrij 

rondlopen. Daar brachten we een genoeglijk uurtje door alvorens de terugtocht aan te vangen. Uiteraard kwam er van kolonnerijden 

door al die dorpjes langs het lago niets terecht, en waren er allerlei plukjes Panhard-auto’s te zien die reden achter een auto die het, 

naar we hoopten, wél wist. De bolletje-pijltjeroutes in het mooi uitgevoerde roadbook waren prima, daar niet van, maar voor 

eenlingen of slechte kaartlezers een crime. Maar iedereen was toch weer op tijd voor het diner terug in Novarello, na theoretisch 

ruim 150 km afgelegd te hebben, die in de praktijk meer in de richting van 175 km zal hebben gelegen. Het diner ging weer in 

razende vaart, en na afloop was er bingo. De allereerste prijs was voor mij: een kilo plaatselijke rijst (overal in de streek lagen de 

rijstvelden te blikkeren in de zon), dus mijn dag kon niet meer stuk, want de weg naar mijn hotel kende ik inmiddels ook.  

Groot was de vreugde toen Ilona een complete jaargang oude Italiaanse autobladen won. Ze was er zichtbaar blij mee!! 

De volgende ochtend bracht de bekende 

onderdelenmarkt en lezingen, waarna we door de 

rijstvelden 

naar de lunch 

bij het 

Santuario del 

Varallino in 

Vulpiate (bij 

Galliate) 

reden, een aardig ritje van theoretisch ruim 

40 km, maar praktisch toch weer heel wat 

meer. Dit bleek een aan St. Pieter gewijde 

kerk (bouwjaren ±1500-1600) te zijn met 

zeer bijzondere beeldengroepen erin die 

het leven van JC van Nazareth verbeelden. 

Naast de kerk was een overdekte 

afgeschoten ruimte waar we in de beste 

Italiaanse tradities met zijn allen aan lange 

tafels gezeten bediend werden. In gedachten zag je gewoon la Mamma met een 

groot brood aan de borst geklemd langskomen. In het echt waren het aardige 

meisjes en jongens die het ons aan niets lieten ontbreken. 
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Na de lunch vertrokken we 

naar Novara stad, nu 

slechts 12 km (nou ja…..), 

waar de Piazza Martiri, een 

groot plein met normaal 

gesproken openbare 

parkeerplaatsen, nu voor 

ons gereserveerd was, 

inclusief regelende politie. 

Hier werden we ontvangen 

met een heuse 

hoempaband die het Italiaanse, Franse en Europese volkslied ten gehore bracht 

en volgde een leuk concours d’élégance waarbij we, met commentaar van de opperspreekstalmeester, over een rode loper reden. 

Andre Ros wist hier nog een prijs voor Panhard Nederland uit te slepen. 

Heel Novara liep uit; alleen was het jammer dat de terrassen rond het plein niet 

open waren. Gemiste kans voor de plaatselijke horeca, die pas openging toen 

wij alweer zo’n beetje aan het 

vertrekken waren, naar het 

slotdiner. 

Ook dit werd weer een 

geanimeerd geheel, waarna de 

bedankjes, lofredes, 

bekeroverhandiging en 

cadeautjes nog ettelijke uren in 

beslag namen, die we gelukkig 

met behulp van de plaatselijke 

wijn uit konden zitten. Iedereen won nog wat, waaronder ook uw verslaggever, 

die een prachtige gravure van een oude Panhard-radiator de zijne mocht 

noemen, om een onbekende reden. 

En toen was het weer voorbij. Mijn terugweg ging, na weer zo’n schitterend 

viersterrenontbijt, via de MontBlanctunnel, Genève, Metz, Luxemburg terug 

naar huis. Het enige wat hieraan opmerkelijk was is het feit dat ik even vergat 

dat je in Zwitserland op die snelweg een vignet moet hebben. Toen ik daar, 

gelukkig op tijd, achter kwam en als een haas van de weg ging, verzeilde ik op 

hele kleine hele steile hele mooie weggetjes in de Jura, waar de PL knorrend van 

genoegen in zijn twee over de cols ging.  

Na een kleine 3000 km zat ook deze RIPL er weer op. Volgend jaar naar 

Duitsland, en in 2018 weer bij ons. Er wordt al hard aan gewerkt. 

OttHW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALWEER!!!! 

  

Van Chris Dumoulin kreeg de redactie onderstaand 

berichtje met foto’s 

Dat is dus niet alleen de derde keer voor Panhard, 

maar ook nog de tweede keer dat Wim dit flikt. 

Met welke Panhard gaat hij het volgend jaar 

proberen? 

 

Beste redactie, 

 

17 juli j.l. vond er weer de jaarlijkse Collection 

Francaise plaats in Boxtel. De 1e prijs ging naar Wim 

Boers met zijn Dyna X cabriolet. Het is nu al de derde 

keer dat er een Panhard  

de 1e prijs wint.  

W aarvan acte!  

Wim van harte gefeliciteerd met het behaalde 

resultaat. 

 

Chris Dumoulin. Foto's : Marijke Dumoulin. 

Panhard       8       Koerier



 

Om het af te leren. Nog wat RIPL-foto's
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AANBOD 

Ik bied mijn Panhard Dyna X86 van 1951 en mijn tweede te kannibaliseren  DynaX86  ook uit 1951, te koop aan voor de liefhebber 

van een afbouwproject. 

Hoe ver ben ik gekomen? Wanneer je de bijgevoegde foto’s bekijkt ben ik 

redelijk ver gevorderd met het weer in orde brengen van het plaatwerk van het 

koetsje. Van het onderstel is het chassis gestraald en gescopeerd net als een 

aantal onderdelen  en in twee componentenverf gezet.  Ook de bodem heeft 

een straalbeurt en scopeerbeurt gekregen. 

Alle wiellagers en keringen zijn vervangen, 

de remcilinders  zijn nieuw, de 

remschoenen zijn vervangen.  

Aandrijfassen gereconditioneerd. 

De koets  is helemaal kaal gehaald net 

als de schermen en frontstuk en motorkap. De” slagtanden” (of brancards zoals 

in het onderdelenboek staat) waar de voor-schermen aan vast zitten  zijn in zeer 

goede staat. De schermen zijn hersteld en o.k.  

De originele 750cc motor is uit elkaar geweest  en schoongemaakt, de cylinders 

zijn  gehoond, voorzien van nieuwe klepgeleiders; ingeslepen nieuwe kleppen. 

Loopt goed. 

De  X86-versnellingsbak is voorzien van nieuwe lagers en keringen; omdat ik dat nooit eerder heb gedaan heb ik enige twijfel over 

het eindresultaat.  Misschien moet de afstelling van de schakelstangen nog maar eens nagekeken worden. Overigens schakelde de 

bak met een boormachine als aandrijving. Alle andere onderdelen zijn erbij, sommigen zijn zelfs al gepoetst of schoongemaakt. 

Deze Dyna was/is voorzien vaan twee voorstoelen.  De originele kleur was bleu byzantin. Voor de deuren is nieuw rubber afsluitband 

aanwezig. Het erbij horende stuur is in zeer goede staat. 

 De deels gekannibaliseerde tweede Dyna mist de twee voordeuren, heeft een goed chassis maar mist een vloer, de schermen zijn 

niet geweldig meer. Verder is het meeste ervan aanwezig. Bij deze auto zit een Certificat d‘ímmatriculation. De eerste Dyna is 

voorzien van een VIN-code van de RDW. 

  

Ik bied beide Dyna’s samen aan voor €2500.- 

Uiteraard kun je er ook voor kiezen alleen de niet gekannibaliseerde Dyna  te kopen. Daar wil ik dan €2250.- voor hebben. 

Verder heb ik een Reparatiehandboek voor de PL  in de aanbieding (nederlands). 

Telefonisch kun je me bereiken op 071-3010699  maar mailen is een stuk handiger! mail@hocksblok.nl 

Joep Hocks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Onderstaand stukje van onze voorzitter laat zien dat de rubriek Groeten uit….. behalve voor nostalgische plaatjes ook gebruikt kan 

worden voor vakantie-ervaringen van onze leden waar Panhard aan te pas komt. Moge dit voorbeeld vele navolgers hebben. OttHW 

GROETEN UIT ZWEDEN… 
 

Op de terugweg vanuit 

midden-Zweden zijn we bij 

Peter en Mia Hellström 

langsgeweest, ooit één van de 

oprichters van de Zweedse 

club…  

De Zweedse club telt ongeveer 

60 leden –best veel als je 

bedenkt dat er 9 miljoen 

Zweden zijn in dat enorme 

land! Zweden was ooit de 

belangrijkste exportmarkt voor 

Panhard; bovendien zijn er 

ooit 10 Dyna Veritas' geassembleerd.  

We hadden een supergezellige fika (thee-uurtje) met heerlijke sandwiches en home-

made cookies met Peter en Mia! Pakweg 150 kilometer boven Malmö in een lieflijke 

streek. In de tuin de prachtige Dyna X van Mia. In de garage de PL17 L1 van Peter en een 

nieuwe aanwinst, een onlangs uit een schuur opgedoken Dyna X. Een prachtig geconserveerde auto die binnenkort weer rijdt!  

Dank Peter en Mia!!            peter en mieke 
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GROETEN UIT........LE PORTEL, LA PLACE

Le Portel ligt net ten zuiden van Boulogne-sur-Mer, er tegenaan gevleid eigenlijk. La Place heet tegenwoordig Place de l'Église 
In 1944 is het hele plein, mèt kerk platgebombardeerd. Vanaf 1948 is haast het hele plein weer nieuw opgebouwd, met een 
moderne kerk die in 1953 ingewijd is. 
De Panhard op de kaart is een Dyna X84 uit 1949. De eigenaar checkt even de olie voor een lange reis. 

Gezien de drukte op het plein is het een 
zondagochtend heel vroeg, ook geen vroegmis want 
de kerk was toen nog niet klaar. 
De advertentie uit AutoKampioen 1949 toont het 
bewuste type op de kaart                                           FvN 
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MARC DE BOURGOGNE...QUATORZE JUILLET
Tekst en tekeningen: Boyo Teulings

Panhard       12       Koerier



 
 
 

Coupé 4 pl 

Binnenbesturing 

 

Of u hem nu 

gebruikt voor 

zaken of voor 

plezier, de 

Panhard-auto 

zal u altijd veel 

voldoening 

geven 

Limousine 

 

Een auto van 

Panhard is altijd 

schitterend op het 

moment dat u 

hem koopt. 

Landurig gebruik 

verandert niets 

aan zijn 

kwaliteiten 

Dit is deel 2 van de 

miniserie 

 

Panhard-catalogus 1914 

 

Het eerste deel stond in 

PK juni2016. 

Het derde en laatste deel 

zal verschijnen in PK 

december 

 

De foto’s stammen uit de 

verzameling van  

René Ducassou-Péhau, 

ontwerper van de 24. 

De commentaren zijn in 

zijn handschrift 

De catalogus van 1914 (2)

Panhard       13       Koerier



Prototype van de Break Dyna Z Leffondré 

De auto stond oktober 1955 op de Salon bij de  

bestelwagens 

Ander prototype. Dit verschilt van het Salon-model, en of 

het ook van Leffondré is, is onbekend 

Laadruimte indrukwekkend, afwerking: 

“bestel” 
De brek 

Pichon-

Parat op 

Salon 

1957. 

Grote 

panora

mische 

zijruit 

Brek PP 

Salon 1958. 

Voorkant 

“modern” 

naar USA-

standaard 

Gelukkig 

nooit verder 

ontwikkeld 

1955 DE BREAK DYNA Z? EEN SPOOKVERSCHIJNING! 
 

Het ligt voor de hand dat het in productie houden van de Break Dyna K211 slechts 
een tijdelijke zaak is , want de fabriek had immers al de Dyna Z aangekondigd, en het 
is logisch dat de constructeur aan de Avenue d’Ivry toch ook een bestelversie daarvan 
zou uitbrengen. 
Maar in de aanloopfase 
van de productie, en na de 
start van de productie, 
moest de fabriek zoveel 
problemen overwinnen dat 
aan de uitbreiding van het 

gamma voorlopig niet viel te denken, in die winter van ’53 en ’54. Pas op 8 
maart 1955 verlaten er drie berlines de fabriek, afgeleverd in de grondverf 
en zonder achterportieren. Volgens de administratie van de fabriek 
worden de auto’s geleverd aan een dealer in Étampes, de firma 
Gouguenheim. Maar die afleveringsvermelding is op zijn minst 
merkwaardig, omdat is vastgesteld dat er drie Break-prototypes, bestemd 
om van de Mines (onze RWD) de typenaam Z4 te krijgen, door het 
carrosseriebedrijf Leffondré in elkaar gezet zijn. Hoe dan ook, één van 
deze auto’s heeft op de Parijse Salon van oktober 1955 gestaan. Het gaat 
volgens de foto’s om een drie-deurs model, tweekleurig – lichte 
onderkant, donker dak - , met een lange achterruit in schuifruituitvoering, 
volgens de principes van de oude Dyna Break. De achterkant oogt wat 
zwaar en lomp ( en de achterlichten lijken me betrokken uit de schappen 

van de V8 Ford Vedette, die herfst 1954 naar Simca ging. Ik praat dan over het oude 
koffermodel, niet die met die elegante vinnen, de Ligne Océane in Simca-taal – BT-). Er 
zitten voor nog de stootblokken op de bumper die het normale model al sinds september 
moet missen. En veelzeggend: hij staat niet op de fabrieksstand, maar op de stand van de 
bestelwagens, zonder enige explicatie of prijsopgave. Wellicht betekent deze 
bescheidenheid dat er op dat moment nog niet besloten is tot produktie? 
Nog merkwaardiger is dat we (Bernard Vermeylen) in het archief van Panhard foto’s 
hebben gevonden van nóg een prototype BrekZ. Daar is de achterkant wat meer in de 
wagen opgenomen, de zijruiten achter uit één stuk, en de tweekleurigheid is donker 
onder, licht boven. Het is niet duidelijk of dit tweede type door dezelfde carrossier is 
gemaakt. 
Panhard zit in financieel zwaar weer, moet uiteindelijk toestemmen in deelname door 

Citroën aan het 
fabriekskapitaal, en blaast de 
ontwikkeling van de Z-stationcar af.  
(Als ik iets persoonlijks en ongerijmds mag vaststellen: ik begrijp niet 
dat die mooie voorkant van de Z door een koekebakkervorm aan de 
achterkant gecompleteerd wordt. Het zou me niet verbazen als Louis 
Bionnier dit gedrocht gevetood heeft – BT - ). 
De drie prototypes worden in januari 1956 gewoon doorverkocht aan 
dealers voor 790.000 ff. 
Maar de Panhardliefhebbers die een brek willen laten het er niet bij 
zitten. En stappen over naar de Parijse onderneming SAPA, die, in 1955, 
ook op een tweedeurs brek studeert.  Aan de achterkant heeft deze een 
gedeelde klep die horizontaal naar onder en naar boven opent. Maar 
voor de rest is het helemaal een Panhard. Alleen het materiaal is staal, 
met een dak van gewapende kunststof , en vinnen aan de achterkant. 
Het geheel rust op een stevig rechthoekig frame, en de deuren openen 
“naar de goede kant”. 
Er is verder niets bekend omtrent serievervaardiging of verkoop, en in 
1956 verdwijnt SAPA met heel zijn hebben en houden. 
De carrossier Pichon-Parat uit Sens heeft daarentegen van 1956 tot 
1959 wel een serie breks verkocht (ze bouwden overigens ook zeer 
smakelijke coupé ’s op Panhard-basis – BT-). Bij hen blijft vrijwel de hele 
Berline intact, tot en met de achterportieren.  Daar bouwden ze de 
achterzijkanten, een dak en een achterklep aan. Die klep kwam 

Vijf andere versies PP-brek. Zijruit korter, niet panoramisch 

De Breaks van Panhard (vervolg van PK187)
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Nog een variant van de Dyna Z break 

Oorspronkelijke achterlichten, maker onbekend Perfect gerestaureerde Dyna Z16 PP. De verbouwing doet de wagen veel langer lijken 

Break 17 Grand Standing 1964 

Lindegroen met zwart dak en 

rechthoekige benzineklep 

In 1959 volgt de PL17 de Dyna Z op, en Pichon-Parat realiseert 

een extreme transformatie, dit keer in een ambulance. De 

achterlichten van de PL17 worden hier verticaal gemonteerd 

overigens van de Peugeot 403, maar gemodificeerd tot horizontaal tweedelig:  een onderklep die in het verlengde van de laadvloer 

ligt en een bovenklep. 

Er bestaan twee versies van: de achterruit kan recht zijn of panoramisch. Ook de 

achterlichten kunnen van de Peugeot 403 zijn, of iets ronds, en er kunnen al dan 

niet halve achterbumpers zijn. De meeste verbouwingen vonden plaats op al 

langer bestaande berlines (dus niet nieuw), en het gerucht gaat dat op deze 

manier oude taxi’s van de G7 gerecycled zijn (de G7 is dé taxifirma van Parijs; 

onderhield toe ca. 10.000 taxi’s, waaronder Panhard, Peugeot 403 en Simca 

Ariane). Helaas is er niets bekend omtrent de productie. Er bestaan geen folders 

meer van en een betrouwbare bron ontbreekt ook. Maar de schatting is dat het 

er iets minder dan 100 waren. De laatste Pichon-Parat versie van een Panhard 

was een ambulance op basis van een PL17 L1 berline uit 1959. 

Hoe het ook zij, het aantal overlevenden uit deze periode is extreem laag, 

waarschijnlijk minder dan 5. Persoonlijk ken ik (Bernard) er maar twee, waarvan 

er maar één rijdt, en overigens perfect gerestaureerd is. 

Identificatie van de 3 prototypes Z4: n
o
 16.016 is naar de dealer van Achicourt gegaan op 12-01-1956, n

o
 16.022 ging naar garage 

Brunet in Raincy op 18-01-1956, en n
o
 16.037 ging op 13-12-1955 naar de dealer in La Rochelle. 

 

1963 – 1965 The Italian Connection: 
 

Leuk verzonnen. The Italian Connection is een film waarin 

een groepinternationale inbrekers door Italië raast om 

banken te plunderen, want daar is men nog niet zover met 

beveiliging. Ze voorzien dat wendbare autootjes het goed 

doen om een stadscentrum in te komen, maar dat het 

onmogelijk is om er weer uit te komen wanneer alle 

instanties gealarmeerd zijn.Dus huren ze een oplegger. En 

rammen al hun mini’s met buit erin. En gaan, als de storm 

geluwd is, rustig naar huis. 

Leuke kwajongensfilm! 

Maar nu terug naar Panhard. 

 

Na 1955 waren het gevoelige tijden voor Panhard. Productie en 

verkoop van de Dyna bleven achter bij de schatting van de fabriek. 

De Dyna werd “verstaliniseerd” om de productiekosten te drukken en de carrosseriewerkzaamheden (aluminium!) te vereenvoudigen. De 

deelname van Citroën gaf wat lucht (de verkoop in 1956 steeg merkbaar) maar de Citroëndealers zaten niet te springen om zo’n gecompliceerd 

wondertje. Bij mijn goede vriend Hans, die toen bij een Citroëndealer werkte in 

Amsterdam, mocht maar één monteur aan de Panhard werken, en de rest, Hans incluis, 

moest er met een boog omheen. Als jongen van 20 reviseerde hij 2 eendmotoren in een 

uur, maar Panhard, nee, daar bleef hij toch maar vanaf, ook toen ik nog Dyna reed. Dit 

als persoonlijke noot – BT – 

 

In het begin van de jaren 60 lijkt het of de situatie bij Panhard zich stabiliseert. 

Het partnerschap met Citroën loopt goed, en de PL17, die de Dyna in 1959 is 

opgevolgd, verkoopt goed, zodat de fabriek met 30.000 verkochte auto’s per 

jaar weer wat op adem kan komen, hoewel het slechts om een technisch en 

uiterlijk vernieuwde versie van de Dyna gaat. 

En dan komen de oude plannen weer uit de kast: er is ruimte voor een brek. Dit 

keer wordt hij in samenwerking met de firma Panauto in Italië ontwikkeld. 

Daar in Trento, in de voormalige Lambretta-fabrieken, zag men wel brood in 

de assemblage van Panhards (- in de oude Cemsa-Caproni fabriek, waar men 
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een 4-cilinder boxer met voorwielaandrijving had ontwikkeld, en waar Lancia 
wat had rondgespiekt voor zijn Flavia – BT), en wilde men meteen ook eigen 
modellen, met name een cabrio en een coupé, op basis van Panhard-techniek 
ontwikkelen. Maar eerst zal de firma een brek op basis van de PL17 
ontwikkelen, uitgaande van een L1 uit 1960. Het concept wordt in 1961 
getekend. Achterin zit een derde zijruit en een klep, en het dak is aangepast. 
Maar aan de voorkant ziet het er niet meer uit! Vierkant afgezaagd, strakke 
grille met de koplampen daarnaast. Lomp! De bumpers voor en achter zijn 
niet meer van de berline PL17, en de achterlichten zijn “geleend” van de 
Innocenti A40 (die weer licentiehouders van Austin en Morris waren, zie 
Austin Glider en Morris 1100 – BT-) 
In 1962 onthult de krant l’Équipe, waarvan de correspondent de auto in de 
winter heeft betrapt, het bestaan van dit kunststukje. 
Panauto heeft nog twee andere prototypes ontwikkeld in 1962. De eerste 
gaat uit van een Belgische Panhard, afkomstig uit de assemblagefabriek van 
Citroën in Forest, aangepast aan de Italiaanse smaak: klep en achterlichten 

van de Fiat 1800, maar met de oorspronkelijke motorkap en bumpers, zij het dat die aan de achterkant esthetisch is aangepast aan 
de nieuwe vleugeltjes, lampen en klep. Bijzonderheid is de aanwezigheid van klapstoeltje achterin tegen de zijkant. Opgeklapt 
nemen die geen laadruimte in. 
De andere kenmerkt zich door zijn ongewone klep, en motorkap, dashboard, interieur en de nieuwe remtrommels van de PL17 1963. 
Deze auto, geel met zwart dak, troont op de Salon de l’automobile 1962 in het Grand Palais op de stand van de fabriek.  
Maar de klapstoeltjes zitten er niet meer in. 

 
 

Panhard zal negen maanden doen over de productieaanpassing van deze brek. In de 
zomer is het af, maar de officiële aanbieding is pas na de zomervakantie 1963, als het 
productiejaar 1964 begint. 
Ondertussen is Panauto opgehouden te bestaan, en gaat de brek, na de goedkeuring door de Mines met typenaam L9 op 25 mei 
1963, vervaardigd worden in de Panhardfabriek in Orléans, , waar ze vanaf 11 juni 1963 de cabriolet verdringt. 
Ten opzichte van het prototype op de Salon vallen enige wijzigingen te constateren: de achterbumper is in drie delen, de handgreep 
op de achterklep is verdwenen (er staat nu een Panhard-inscriptie) en de elegante achterlichtpartijen van Fiat zijn ook vervangen. 

Eerste prototype, op basis van 

PL17 L1. Panauto maakt een 

nieuwe motorkap, nogal 

massief, met chromen grille, 

die totaal niet bij de rest past. 

De achterlichten zijn Innocenti 

Het tweede 

prototype van 

Panauto op basis 

Belgische L4. 

Normale motorkap 

Achterlichten en 

klepscharnieren 

van Fiat 1800 

break. Ingenieus 

systeem van 

klapstoeltjes 

Lakkleur en bekleding 

dakkleur Grand Standing () 

1964 

Bleu petrole, Bleu Toledo of 

Lindegroen (zwart), bekleding 

mink of donkergrijs 

Gris Elseneur (zwart) met mink of 

donkergrijs 

Wit Neptuna (grijs of zwart) met 

mink of granaat 

1965 

Bleu Chamonix (zwart), donkergrijs 

Grijs Auteuil, mink 

Neptunawit (grijs), lichtblauw 

Congogroen, met Gold Cordoba 

3
e
 proto-

type van 

Panauto 

Op basis 

L6, dus 

remtrom

mel met 

koel-

ribben. 

Stond op 

Salon 

1962 

Assemblage van break 17, Panhardfabriek in 

Orléans, Faubourg Madeleine 

                                               

Break 17 

van 

1965 

Ovale 

Benzine-

klep 

 

Ambulance van Carrier, speciaal-

bouwer, Panhardconcessioneur 

Break 1963. Geen Fiat-achterlichten meer 

E-N-O-R-M-E  

R-U-I-M-T-E 
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Een wereld van verschil: de break 

Pichon-Parat en de break PL17,  

van 5 jaar later  

Een versie “familiale”, met klapstoeltjes. Van 

serieproductie is het nooit gekomen 

De ambulance 17, 

tijdens een bijeenkomst 

in Marolles, 1978 

Eind 1961 

krijgt een 

fourgeonette 

F65 , met 

zijruiten, drie 

stoelenrijen 

uit de 2 CV. 

Deze “semi-

break”, no. 

1.831.001, is 

uniek 

gebleven 

Laatste project van 

Panhard op dit gebied: 

maquette break 24. 

Eeuwig zonde dat hij er 

nooit gekomen is. 

De eerste 3 exemplaren verlaten op 5 

juni de3 fabriek. Op 24 juni wordt de 

pers uitgenodigd in het rosarium van de 

Jardins Truffaut, waar de 1964-modellen 

onthuld worden, tegelijk met de nieuwe 

24. Het model 1964 heeft nog een paar 

wijzigingen ondergaan: op de motorkap staat in plaats van “Panhard” nu een logo, er is een gecombineerd knipperlicht/stadslicht, en 

binnen zit er een ander, vlak, plaatje op het stuur en de dashboardplank is in anti-reflecterend zwart gespoten. De break 17 (vanaf 

jaargang 1964 is PL in de type-aanduiding vervallen) is in twee uitvoeringen verkrijgbaar: Grand Luxe en Grand Standing. De tweede 

heeft wat mooier bekledingwerk, twee binnenlichten, twee zonnekleppen en een tweekleurige carrosserie. Onder de motorkap is 

geen verrassing: de gewone M6 motor (848 cc, 50 pk) net als bij de berlines.  

De Tigre-motor is niet leverbaar. In 

plaats van de doorlopende bank 

voor, kan de koper ook kiezen voor 

de gescheiden Relax-stoelen. Ook 

een radio is leverbaar. Officieel 

wordt de electromagnetische 

Jaeger-koppeling niet geleverd, 

maar er zijn er toch drie, in 1965, 

die hem wel hebben (no. 

2.115.756, 2.116.804 en 

2.117.857). Een enkele keer wordt 

de wagen geleverd met 

veiligheidsgordels. Vanaf maart 

1964 wordt ook een 

ambulanceversie uitgebracht. Die 

wordt gebouwd door de firma 

Carrier in Montargis, die ook voor 

andere merken dit werk doen, en overigens Panhard-concessionair zijn. 

Jaargang 1965, gemaakt vanaf midden augustus 1964, kent maar één opvallende wijziging: de benzineklep. Die wordt ovaal, zoals op 

de berlines, in plaats van rechthoekig. De twee uitvoeringen blijven nog, maar krijgen er een Confort S bij in januari 1965, zoals bij de 

berlines al aan het begin van het modellenjaar het geval was. Herkenbaar aan Gold Cordoba-bekleding, een beige skai, wat dikker 

dan bij de Grand Standing.. Bij de brek schijnt deze variant altijd samen te moeten gaan met de carrosseriekleur Congo-groen. 

Maar in 1965 loopt het af met de 17. De laatste break (no. 2.117.098) verlaat op 17 mei 1965 de fabriek. 

Er zijn er maar heel weinig uitgevoerd, nauwelijks 55 in 1964 en 12 in 1965. Naar België gingen er 20, Nieuw-Caledonië kreeg er 12, 

Algerije 11, Tahiti 4, Duitsland, Griekenland, Martinique en Madagascar elk 3, Costa Rica en Canarische eilanden elk 2, en tenslotte 

Israël, Guadeloupe, Cambodja, Congo, Gabon en 

Senegal elk één exemplaar. 

 

Identificatie: 2998 exemplaren + 3 prototypen. 1963: 

no. 2.115.001 tot 2.115.030; 1964: 2.115.031 tot 

2.116.949 (1912 exemplaren, waarvan 17 

ambulances); 1965: no.2.117.001 tot 2.118.058 

(1055 exemplaren, waarvan 5 ambulances. 

 

 

 

 

Bernard Vermeylen in Gazoline maart 2011 

Vertaling en bewerking:  

Boyo Teulings; Henk Ottevangers 
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F C60 

ICCCR 2016 Slot Middachten 
 

Rond het weekend van 13 augustus was het dan zover; zo’n twintigduizend 

bezoekers kwamen met hun Citroëns (en een enkele Panhard of DB!) naar het 

festivalterrein.  

De duizenden kampeerders 

uit de hele wereld werden 

opgevangen op enorme 

tijdelijke campings en er 

was een rijk programma dat 

werd verzorgd door de 

eindeloos vele en soms 

eindeloos grote clubs van 

liefhebbers van Citroëntypes. 

Van meet af aan heeft de Panhardclub zich verbonden met de GS(A)-vereniging 

om iets eigens neer te zetten op het ICCCR.  

In het verlengde van de lezingen die zijn gegeven over de moeizame relatie tussen 

Panhard en Citroën heeft zich dat gefocussed op de strijd van Citroën om het gat 

te dichten tussen eend en snoek. En om een antwoord te vinden op de enige moderne franse middenklasser van dat moment: de 

Peugeot 204. Dat die strijd ten koste ging van de personenauto-productie bij Panhard is een bittere vaststelling.  

De tentoonstelling die we organiseerden bestond uit de expositie van een GS 1971 naast een PL 17 1959: twee geslaagde 

middenklasse autoos met 

eigenwijze innovaties aan 

boord. Een verhelderende 

tijdslijn, waarin de haperende 

modelontwikkeling werd 

getoond, ondersteunde het. 

Voorts waren door Koen 

Beekmann twee prachtige 

tekeningen gemaakt van het 

model C60 en F, de jammerlijk mislukte pogingen van Citroën tussen 1958 en 1968… 

Buiten in de 

gecombineerde 

clubstand van GS(A) en 

Panhard werd het 

dunnetjes overgedaan: 

hier stond de 

meestverkochte auto 

van 1970 naast een GS: 

de Opel Kadett B. Een 

duidelijker illustratie 

tussen charmant/efficiënt/gecompliceerd tegenover 

simpel/saai/onzuinig was niet denkbaar: een goed idee was dat van 

Peter Hocks (inderdaad, neef van onze secretaris)! 

 

De samenwerking met de GS(A)vereniging heeft nieuwe 

vrienden en verbanden opgeleverd 

Verder hebben we een club-overstijgend concours d’elegance 

helpen organiseren met een handvol anderen van de DSclub, 

Tractionclub en de PATAN, de achterwielaangedreven oudere 
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Citroëns. De deskundige jury bestond onder andere uit de 

autojournalisten Bas van Putten en Aart van der Haagen, 

Citroënkenner Michel Coenen en actrice Anna Drijver. 

 

De grote prijs ging naar een duo Citroën Kegresse, voor de 

gelegenheid overgekomen uit Denemarken: 1 dans son jus en 

1 gerestaureerd. De publieksprijs ging naar de 1CV, een 

traction-wrak getrokken door een paard… 

Ondanks de eerste regenachtige dagen werd het een mooi 

weekend. Sponsor Citroën was aanwezig met de indrukwekkende 

 'GT by Citroën’.  

Zeer, zeer vele clubleden kwamen een dagje langs en ik heb vast 

niet iedereen gezien. Die leden hadden in elk geval de première 

van de over-prachtige rode 24CT van Joost van Noorden. Een 

schitterende auto geworden met een markante geschiedenis (tip 

voor praatavond, Joost??). 

Een bijzonder MERCI gaat nog naar onze leden André Ros en Peter 

Breed die keihard hebben gewerkt om de vrijwilligeres aan te 

sturen, te helpen bij het opbouwen va de enorme tenten en 

inrichten door alle handelaren en museumautoos. 

Peter Drijver 
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Panhard X 72 DS 6 en Pauline Peters stelen de show 
tijdens het Gala van het Zwijsen college 2016 ! 

 

Na weken van zwoegen was het voor Pauline dan zover ! Haar eindexamen voor 6 VWO was een feit. 

Om dit passend te vieren is er een Gala georganiseerd door haar school.  

Dit is een lange traditie en zoals op veel andere scholen is het dan een lange stoet van voertuigen welke komen voorrijden naar de rode loper, 

alwaar de eindexamenkandidaten met alle egards door de schoolleiding naar binnen worden geleid.  

Dit jaar viel het Gala op 7 juni en het betrof een 300 tal Havo 5 en VWO 6 leerlingen. 

 

Als dochter van een echte Panhardist, eentje die nog 

bij wijze van spreken Panhard ademt, was het niet de 

vraag of, maar met welke Panhard acte de présence 

zou worden geven. Moest het de CD worden? Of 

wellicht de PL 17 waarin haar ouders getrouwd waren?  

Of de vers gerestaureerde Dyna Z 16 GS, waarmee zij 

in 2014 Italië trachtten te bereiken?? 

De CD viel af; er moest ook nog een vriendin mee.  

Beide zwarte exemplaren vielen wel in de smaak, maar 

waren sedans. De voorkeur ging uit naar een cabriolet 

geschikt voor 4 personen. Laat ik die nou net niet 

hebben!! Echter de 4 persoons PL 17 cabriolet van Gerard Meeuwsen bracht uitkomst. 

Deze schoonheid werd door Pauline tijdens de voorjaarsrit geroutineerd los gepeuterd.  

Helaas gooide zijn vakantie roet in het eten zodat deze optie alsnog verviel. 

ECHTER !!!! Omdat Panhardisten een grote familie zijn en elkaar altijd bijstaan bij pech 

onderweg, laat nu net Hannibal ter hoogte van Venlo buikpijn 

hebben gekregen op weg naar het grote Panhard evenement in 

Italië!! Peter Breed 

strandde daar op de  

A 67 met een duur 

geluid in het onderste 

van zijn prachtige DS 6 ! 

Om een lang verhaal 

kort te maken: de DS 6 

wordt door Pierre Peters 

op de trailer opgehaald 

en gerepareerd in de 

werkplaats waar 

normaal zeer grote 

landbouwmachines 

worden gerepareerd. Vanuit Duitsland komt het dringend noodzakelijk reservedeel en na 

een avond sleutelen loopt de DS 6 weer!!  

De rest is geschiedenis; op de tekkel bereiken Peter en Jolanda met hun DS 6 Italië ( met 

slechts 1 dag vertraging ) en hebben daar een fantastisch weekend. 

Toen Pauline de zieke DS 6 op de trailer zag en de familie Breed eerst op krachten moest 

komen in de tuin, zag ze haar kans schoon!! En jawel, met haar charme lobbyde ze op 

vakkundige wijze de DS 6 los om te dienen als auto voor haar Gala! Als…..als……..de DS 6 

vandaag nog zou lopen dan wilde Peter wel voor haar rijden tijdens haar gala! Klokslag 

24.00 uur liep de Panhard! Een deal was gesloten!! 

Op dinsdagavond 7 juni arriveerden Jolanda en Peter met de DS 6. Keurig op tijd, want je weet maar nooit, en was er nog tijd om een 

hapje te eten! Tot mijn zeer grote verrassing stond Peter mij toe om 

zelf met de Panhard te rijden!! Dit werd een onvergetelijke avond! Het 

rijden in een vooroorlogse Panhard is een beleving! Je voelt aan alles 

dat dit een machine is van hoge komaf! En toch voel je ook dat het een 

Panhard is zoals wij die kennen. Om het karakter en de bediening goed 

te doorgronden is wat tijd nodig (wie herkent dit niet ) maar wat een 

machine! 

Het zal de lezer niet verbazen dat de DS 6 veel bekijks trok tijdens de  

2 uur durende rit naar de Blauwe Kei, het eindpunt van deze rit. 

Echter, zeker zoveel bekijks en bewondering kregen Pauline en haar 

vriendin die als echte prinsessen de rode loper betraden! En bekijk die 

foto’s!! Ik overdrijf toch echt niet!!  

Waar een motorschade al niet goed voor is!!                       Pierre Peters 
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Op bezoek bij Willy Naessens 
Nadat Pauline tijdens haar Gala de show gestolen had met de DS 6 van Peter Breed, was het nu de beurt aan de vers gerestaureerde 

Dyna Z 16 om Pauline in het zonnetje te zetten. 

Omdat ze glansrijk geslaagd was voor haar VWO en een plaatsje in het Challenge programma had verdiend leek het ons, haar 

ouders, een leuk cadeau om haar te verrassen met een diner in een sterren restaurant. Natuurlijk in stijl gebracht door de Dyna . 

Een restaurant vinden dat aan de hoogste eisen voldeed was eigenlijk niet zo moeilijk. Restaurant Marcus in het Belgische Deerlijk 

was eerste keuze. Bezwaarlijk was de afstand van ruim 200 kilometer niet indien we gebruik zouden maken van een 

slaapgelegenheid in Deerlijk. Wetende dat het geserveerde wijn-arrangement aangepast is op een 7 gangendiner was het niet 

verwonderlijk dat gekozen werd om te voet vanuit de B&B naar het restaurant te gaan . 

De Dyna die deze dag uitstekend had gelopen mocht in de garage van de eigenaar van de 

B&B slapen . 

 

Het gastronomische diner was geweldig !! 

Wat een finesse en wat een kwaliteit van 

opmaak van de borden. Er zijn mensen die 

me zeggen dat het belachelijk is om zoveel 

geld uit te geven voor eten. Het is echter niet 

zomaar eten het is eetbare kunst. En het is 

een terecht schouderklopje voor Pauline dat ze zoveel jaren zo hard heeft gewerkt . 

In dat licht gezien is het helemaal niet duur als je Rembrandts of van Gogh ’s kunt 

eten en deze gewoon met een creditkaart kunt afrekenen. En als je dan per Panhard 

Dyna naar dit restaurant kunt gaan, dan is dat iets wat Pauline zich over 80 jaar nog 

zal herinneren. 

De zondag volgend op het fantastische diner zijn we naar Doornik gegaan. Een heel 

mooie stad in Henegouwen. Jammer was het dat het heel slecht weer was zodat de lunch op de Mont Saint Aubert in het water viel . 

Na de middag zijn we op bezoek gegaan bij mijn Panhard vriend Willy Naessens in Dottenijs. Willy heeft samen met zijn vrouw Linda 

en hun twee zonen een universele garage in dit dorp en ik ken 

hem sinds ik van hem de vraag gekregen heb tijdens de rally van 

Antwerpen jaren geleden of ik mijn PL 17 niet aan hem wilde 

verkopen. 

Willy was zoekende naar een PL wegens knagend 

jeugdsentiment. Zijn ouders hadden een PL 17 en hij heeft een 

foto die gemaakt is met die Panhard, tijdens zijn communie. Dat 

moet begin jaren 60 zijn geweest. Toen was Dottenijs West 

Vlaams en dus Nederlandstalig. Nu behoort Dottignies tot het 

Waalse Henegouwen en is dus Franstalig . 

Afijn: ik adviseerde hem om niet mijn PL 17 maar om de auto van 

Joep Blok te kopen. Deze was toen geadverteerd in de koerier 

vandaar dat advies. 

Willy heeft toen inderdaad deze auto gekocht en hoewel dit 

helemaal geen verkeerde auto was heeft Willy deze in topstaat 

gerestaureerd. En met topstaat bedoel ik ook echt topstaat. 

Daarna is Willy verder gegaan met een blauwe PL 17 ook 

fantastisch gerestaureerd en een Dyna Z 16 uit 1958. 

Alles wat Willy doet is perfect. Zijn zoon Thomas restaureert op dit moment een Citroen DS uit 1965. De kwaliteit van deze 
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restauratie is zoals de foto’s laten zien het absolute topsegment. 

Op dit moment restaureert hij een originele Belgische Dyna Z 1 met de originele avialex benzinekachel. Ook deze auto zal fantastisch 

worden. 

Als echte Panhardisten hebben wij aan elkaars Dyna Z 16 gesnuffeld. Willy heeft in onze Dyna gereden en ik in die van hem. De kleur 

van de koets en de kleur van de bekleding is hetzelfde. Verder zijn de auto’s toch niet hetzelfde. Geen enkele Panhard is hetzelfde! 

Dat maakt dit merk zo uniek. 

Vergelijk het met Marcus ; topkok Gilles is in staat om wezenlijk ander composities te creëren als wat de ingrediënten in eerste 

instantie beloven. 

In de avond namen wij afscheid en zijn naar huis gereden . 

Dit weekend heeft de Dyna zonder een slag verkeerd te maken ruim 600 kilometer gereden en zonder maar een druppel motorolie 

te verbruiken ! 

Wat zijn het toch fantastische auto’s ! 

Pierre Peters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te Koop 

Nico van Kraaij uit Meeden heeft in zijn schuur diverse aardige dingen voor een PL17 (geschat bouwjaar: 62/63) staan, zoals een 

complete werkende motor (met bak en startmotor) voor € 500,=, een interieur, portieren en bumpers (paar tientjes elk).  

De hele rataplan kan weg voor een interessant bod van wat meer dan € 500,=. Bel voor inlichtingen naar nummer 0639764442. 

Een vriend van hem heeft een motorkap voor een PL staan, die gratis afgehaald kan 

worden. 

Het telefoonnummer van de vriend is 0631917900 

 

Van Joep van den Brink bereikte ons onderstaand bericht: 

Ik heb een 24 BT staan, met een extra blok er bij. De auto reed toen ik hem wegzette. 

Ik heb de auto een tiental jaren geleden geïmporteerd uit Belgie, maar nog niet op 

kenteken gezet. Ik doe er te weinig mee, dus als ik er een liefhebber blij mee kan 

maken, dan kan die me kontakten.   

Vriendelijke groet,    Joep van den Brink                joepvandenbrink@hotmail.com 
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 Indien onbestelbaar retour:Tinbergenplantsoen 2, 3356 BZ  Papendrecht (NL)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

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

 
info@panhard.nl 
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