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Van de Voorzitter
En weer een jaar voorbij: 125 jarig bestaan van ons
merk, met meer dan 200 liefhebbers gevierd in Com-
piègne. Duizenden liefhebbers op ICCCR in De Steeg
waar we met de GSA club present waren en de expedi-
tie Hannibal die een groep Panhards op en neer naar
Italië bracht. Levendige praatavonden, een najaarsrit in
Antwerpen en een prachtige voorjaarsrit rond Nijme-
gen. 
Het gaat goed met onze club die in 2018 met de orga-
nisatie van het internationale evenement hier een halve eeuw zal bestaan… Een vitale club
met een kers-verse web-site (dank, Peter van Eeden), die trots mag zijn op jonge leden,
steeds meer en fraaiere autoos, steeds meer kennis en ervaring, een prachtig regelmatig
club-blad en een facebook-pagina met wekelijks 15.000 (!) bezoekers van over de  hele
wereld…
 
Toen ik 5 jaar geleden Frank op mocht volgen als voorzitter heb ik beloofd dat niet meer
dan 5 jaar te zullen doen: onze club verjongt zich en dat moet dan ook gebeuren bij de
mensen die de club vertegenwoordigen. Komende ledenvergadering zal ik dan ook verzoe-
ken te mogen terugtreden als voorzitter van de club. En een kandidaat opvolger is er ook,
André Ros die ik van harte aanbeveel. We zien jullie allemaal graag tegemoet op onze ALV
op 17 februari. Fijne en gezonde feestdagen!
                                                                                                                      Peter Drijver

Van de Redactie
Weer een jaar toegevoegd aan de historie van onze club en haar onvolprezen clubmagazine.
Er gebeurde veel dit jaar: een RIPL helemaal in Italië, de ICCCR, een 125-jarig bestaan in
Compiegne, een Antwerpenrit, en natuurlijk het "gewone spul" als praatavonden, vergade-
ringen en clubritten.
Van al deze dingen hebben wij kond gedaan, soms summier, soms uitgebreid, maar altijd
naar beste weten. De vele blijken van waardering die we daarvoor mochten ontvangen
hebben ons goed gedaan.
En dan staat nu 2017 op de stoep, met wederom veel beloften en vooruitzichten. We hopen
er weer bij te zijn en u allen ervan mee te laten genieten.
Moge het een goed jaar worden, los van de uitslagen van de verkiezingen.
Wij wensen u een voorspoedig 2017 toe
Henk, Boyo, Frans, Cees, Jaap, Frank, Peter

Agenda
** 17-18 december Kortrijk (B)
32e Dreamcar International, beurs
www.oldtimerdreamcar.com
** 12-15 januari 2017 Maastricht
Interclassics
www.interclassicsmaastricht.nl
** 28-29 januari 2017 Leeuwarden
Racing Expo
www.racing-expo.nl
** 8-12 februari Parijs (F)
Retromobile
www.retromobile.com
** 17 februari 2017 Veenendaal
ALV Panhardclub Nederland
www.panhardclub.nl
** 3-5 maart 2017 Antwerpen(B)
Antwerp Classic Salon
www.siha.de
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COLOFON
Panhard Automobielclub
Nederland
Lid van Fédération des Clubs
Panhard&Levassor; FEHAC
www.panhardclub.nl
www.facebook.com/panhard
club.nl
CONTRIBUTIE: € 52,50 p.jaar +
eenmalig € 15,00 inschrijfgeld.
Binnen NL incasso verplicht! Bij
incasso € 2,50 korting
Iban:NL93RABO015.77.52.488
Bic:RABONL2U
Lidmaatschap opzeggen vóór 1
december bij de secretaris
VOORZITTER:
Peter Drijver,Assendelftstr.11
2512 VS  Den Haag
T. 070-3894382
president@panhardclub.nl
SECRETARIS:
Joep Hocks, Blauwe Polder 2,
2374 BR Oud Ade.
T. 071-3010699
secretaris@panhardclub.nl 
PENNINGMEESTER:
Peter van Eeden
T. 015-3809592
penningmeester@panhardclub.
nl
CLUBMAGAZIJN:
Wim Boers, St.Janstraat  53
5507 NB Veldhoven.
T. 040 – 2052676
OPENINGSTIJDEN: bellen
ma t/m vr 19.00 – 22.00 u.
za en zo van 10.00 – 22.00 u 
TECHN. ONDERSTEUNING:
Wim Boers, T 040 – 2052676
Kees de Waard-Wagner,
T. 0593 – 540494 (tot 22.00u)
kdeww@hetnet.nl
PANHARDKOERIER:
Uitgave van
Panhard Automobiel Club NL
REDACTIELEDEN:
Frans van Thor
Frank van Nieuwkerk,
Jaap Margry,
Boyo Teulings,
Cees Visser, red. buitenland
redactie@panhardclub.nl
HOOFDREDACTIE:
Henk Ottevangers
T. 0650234086
hoofdredacteur@panhardclub.nl
ADVERTENTIES: hoofdredactie
DRUK: Editoo Arnhem
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Aankondigingen van de redactie 

 

Scribouillard en Panhard 
 

Patrice Verges is sinds meer dan 30 jaar een autojournalist, en werkt voor talrijke Franse en 

buitenlandse gespecialiseerde bladen. 

Hij is geboren in Mérignac, en woont en werkt in Clermont Ferrand. 

Sinds 2006 heeft hij 5 boeken gepubliceerd over de geschiedenis van de auto, bijvoorbeeld in mei 

2013, bij uitgever ETAI, het boek “Michelin à la conquête de l'automobile (Michelin verovert de 

auto)”, in 2014 gevolgd door “Ces sportives dont mon père a rêvé  (Die sportwagens waar mijn vader 

van droomde)”; verder schreef hij 4 romans die zich in de streek van Bordeaux afspelen, met name 

aan de baai van Arcachon, waar hij een huis bezit. De meeste van deze laatste boeken spelen zich af 

in de jaren 60/70, met name “Sale temps sur le Bassin (Onweer boven de baai) ”. Hij houdt van dit 

tijdperk; het geeft zijn boeken een unieke nostalgische sfeer. 

Op facebook heeft hij enkele jaren lang, in 18 afleveringen, een feuilleton over Panhard gemaakt, genaamd Scribouillard en 

Panhard ( een pennelikker over Panhard ). 

De Koerierredactie is van plan om in de komende tijd dit feuilleton, vergezeld van de nodige plaatjes, in ons blad te gaan 

plaatsen. 

De eerste aflevering treft u verderop aan. 

 

Kalender 2017 
 
Als alles is gegaan zoals het verondersteld wordt te gaan hebt u inmiddels de Panhardkalender 2017 in bezit 

gekregen. 

“De afspraak was toch dat het een kalender van striptekeningen zou worden”, zo hoor ik u zeggen. 

Inderdaad, dat was de afspraak. Maar het aantal ingezonden striptekeningen was toereikend voor drie 

maanden , echter niet voor een hele kalender. Vandaar de keuze voor “De getekende Panhard”.  

Daar was genoeg materiaal voor aanwezig. 

Bepaalde ingezonden tekeningen kwamen vanwege het formaat niet in aanmerking voor plaatsing.  

Portrait past nu eenmaal niet in Landscape. Maar daarom waren ze wel leuk. Zoals bijgaande tekening, 

afkomstig uit het boek “ne Zuch vaan de iewigheid” van Leon Veugen, uitgekomen in 1974. De taalkundigen 

onder ons herkennen hier natuurlijk direct een zin in het Limburgs in, en de tekening stelt dan ook een L6 in 

een straatje in Maastricht voor. Het aardige is dat de tekening van Alphons van Thor is, een toenmalig bezitter van een L6, en de 

broer van onze Frans. Het straatje is in de buurt van het geboortehuis van Alphons en Frans. 

Als voorplaat voor de kalender kwam het niet in aanmerking, maar voor Koerier 189 paste het perfect. Lekkere decembersfeer. 

 

Nieuwe (oude) Rubrieken 
 

In een licht- of donkergrijs verleden ( en ik spreek nu van meer dan 10 of meer dan 20 jaar geleden ) bestonden er in de Koerier 

een paar rubrieken waar de ouderen onder ons nog met een traan in het oog aan terugdenken. 

Ik noem maar: “De Ganzeveer” (tegenwoordig gespeld met een tussen-n, waar ik maar niet aan kan en wil wennen), die zachtjes 

is weggewaaid,  of “Hoe is het nu met hem  ??” , ook al zo’n rubriek die als een nachtkaarsje is gedoofd. Dit artikel ging over het 

gestrande project waar de eigenaar al eeuwen een gevecht mee voerde. Denk bijvoorbeeld aan de X86 van onze secretaris, die 

in verkapte vorm laatst kond heeft gedaan van de wederwaardigheden van zijn project. Heerlijke lectuur over de 

weerbarstigheid van het Panhard mechaniek en de heroïeke strijd die de eigenaar voerde. Vaak tegen beter weten in. 

Er moeten toch her en der verspreid in tochtige Nederlandse schuurtjes van die projecten staan waarvan je weet dat deze 

waarschijnlijk nooit een rijdende auto opleveren. Kom op, stuur het verhaal in. 

 

De laatste tijd komen er ook hoe langer hoe meer nieuwe bijzondere Panhards de club binnen. De eigenaars leveren hun 

gegevens bij de administratie in, betalen wat ze betalen moeten en dat was het dan. 

Het zou toch veel leuker zijn als de nieuwe leden een fotootje van zichzelf en hun auto, vergezeld van een kort verhaaltje 

(waarom nu juist déze auto) naar de redactie opsturen. Nieuw lid, bij deze ben je daartoe uitgenodigd. Weliswaar wordt op de 

praatavond altijd al naar het hoe en waarom gevraagd, maar daar zijn lang niet alle leden aanwezig. We willen graag de hele 

club van jouw beweegredenen vertellen! 

 

Afgelopen praatavond kwam een Panhard 24 E ter tafel. Elders in dit blad treft u daar een verhaal over aan. 

Maar er zijn natuurlijk nog veel meer van dit soort bijzondere Panhardprojecten onder onze leden te vinden, zoals een 

amfibische X of een ruimte-PL. Vertel ons erover!  

OttHW         
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Lot 377  

Panhard & Levassor 35 HP Sport quatre cylindres deux places 1904  

Sold for €747,500 inc. premium  

 

Voorheen eigendom van pionier-verzamelaar George Waterman jr., oorspronkelijk bezit van dr. 

Gerald Rolph: 1904 Panhard-Levassor 4-cilinder 35 pk sport-twoseater, carrosserie van Carrosserie 

Labourdette, versnellingsbaknummer 2373.  

Over een paar maanden is het de 120
e
 verjaardag van wat bekend staat als de eerste grote autorace, de Parijs-Bodeaux-Parijs van 

juni 1895.De wagen die als eerste finishte in deze pionier-duurtest werd door niemand minder dan Emile Levassor bereden, die 

achter het stuur zat van een wagen van zijn eigen firma Panhard et Levassor, en nummer twee was ook al een Panhard, maar 

aangezien de wedstrijd was uitgeschreven voor vierzitswagens kon geen van beide Panhard tweezitters de prijs mee naar huis 

nemen.Deze “overwinning” was het toppunt na een tiental jaren werk, dat begon toen Emile en Rene Panhard via collega Eduoard 

Sarazin de rechten verkregen om auto’s te bouwen met Daimler motoren. Het zou de eerste blijken van vele racesuccessen voor de 

firma. 

In de geschiedenisboekjes is hun grootste succes dat ze de eersten waren om een auto in elkaar te zetten volgens een systeem dat 

nog vele jaren toonaangevend bleef. Het “Système Panhard” concept van een motor voor, met aangedreven achterwielen en 

Zo nu en dan kijk ik wel eens op de site van veilinghuis Bonham. Altijd leuke dingen te zien. Getuige ook onderstaand stukje, dat
verkooppraatje en commentaar tegelijk is. Helaas is het besproken artikel om twee redenen voor mij onbereikbaar.: 1. Het is al
verkocht; 2. Het was een beetje boven mijn begroting. Maar...............                                                                                          OttHW
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pedalen in de conventionele opstelling, waar heel wat auto’s ook nu nog gebruik van maken, maakt ze een van de belangrijkste, zo 

niet de allerbelangrijkste, fabrikanten uit die tijd. Tot de komst van Jellinek bij Daimler, en de eerste Mercedessen, waren er maar 

heel weinig auto’s die de status van een Panhard-Levassor hadden.  

 

Toen de racesuccessen voortduurden groeide de verkoop onstuimig, en weldra waren ze dé keus voor de rijken der aarde, waarvan 

een deel ook weer een instrument in de ontwikkeling van de automobielindustrie werd. In Engeland kreeg Charles S. Rolls de licentie 

voor een Panhardagentschap, en overal op de wereld ontstonden vergelijkbare agenturen. Uiteraard bewezen Noord- en Zuid-

Amerika al snel potentieel lucratieve markten te zijn. 

Panhard et Levassor ontwikkelde haar onderneming snel door een grote variëteit aan producten aan te bieden die gebaseerd waren 

op de Daimler Phénix een- en tweecilindermotoren waar ze de licentie van hadden. Hun viercilinders waren simpel twee 

tweecilinders met een gemeenschappelijke krukas en diverse cilinderinhouden. Toen ze wat ernstiger concurrentie van andere 

firma’s begonnen te voelen gingen ze sterkere ofschoon wat overgedimensioneerde motoren in hun bestaande Système Panhard-

chassis’ bouwen. 

Reeds op 16 december 1903 berichtte Car Illustrated dat Panhard losse gegoten cilinders op haar motoren introduceerde, waarvan 

sommige met golfkoperen watermantels. Ook de Motor Car Journal van 26 maart 1904, waarin Panhard-motoren 

becommentarieerd worden, vermeldt dit: de grootste motoren hebben stalen cilinders met golfkoperen watermantel. 

De wagen die Bonham hier aanbiedt stamt uit die tijd en is de zwaarst gemotoriseerde versie van Panhardwagens die nog bestaat, 

met precies dat soort motor. 

Deze prachtige auto dook op in de 50-er jaren op Rhode Island, USA, toen verzamelaar George H. Waterman Jr. haar verkreeg. 

Waterman was een van het handjevol hobbyisten die Amerika aan het verzamelen kreeg, samen met andere legendarische 

verzamelaars als Joe Murchio, Cameron Peck, operazanger James Melton en Henry Austin Clark. Zij waren ervoor verantwoordelijk 
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dat vele belangrijke auto’s  van de autokerkhoven werden gehaald, of onderschept werden op weg naar 

de sloop of de shredder.  

Toen ze gevonden werd had ze al het koetswerk dat ze nu heeft, zo te zien een verkleinde vorm van een 

wat grotere touringcarrosserie, met de naamplaten van een der vermaardste carrosseriebouwers uit die 

tijd, Carrosserie Labourdette. 

Dit beroemde huis, dat tot de oudste carrosseriebouwers 

behoorde, en succesvol transformeerde van bouwer van 

elegante door paarden getrokken koetsen naar die van paardloze wagens, maakte 

prachtige body’s op vele hoogst exclusieve chassis’ gedurende de jaren 1920, 1930 en 

zelfs nog na de oorlog. 

 

Labourdette liep altijd voorop in de industrie, en hun 

verbintenis met Panhard et Levassor in Parijs voorzag 

hun wederzijdse clientèle van de gelegenheid om de 

beste auto uit te kiezen en daarop een koetswerk te 

krijgen van een net zo geachte carrossier. 

Bij de uitbreiding van hun horizon naar Amerika lijkt Panhard een aantal van hun wagens al met 

Labourdette koetswerken geleverd te hebben, en er bestonden ook Labourdette-catalogi voor de 

Amerikaanse markt, naar het schijnt. Op grond hiervan lijkt het waarschijnlijk, hoewel nooit 

bewezen, dat dit zo’n in de VS geleverde Panhard met Labourdette koets is geweest. 

 

Er bestaat een kopie van een “Prijslijst voor een Amerikaanse Importeur” die onder het kopje 

“Prijzen voor auto’s van 1904 – de Panhard” vermeldt dat de prijs van Panhard-Levassor wagens, 

afgeleverd bij ons depot in New York voor het seizoen 1904 is als volgt: een 35 pk chassis met 4 

cilinder motor, volgens de laatste verbeteringen, kost $ 10.750, en een aparte motor, met bronzen 

watermantel, kan voor $ 600 worden bijbesteld. Dus als 

Amerika inderdaad de bestemming van deze wagen is 

geweest, dan zal hij zijn eigenaar een lieve duit gekost hebben voordat al het koetswerk en 

de accessoires erop zaten! 

Waterman heeft de wagen een aantal jaren in bezit gehad alvorens hem aan een 

enthousiasteling uit Connecticut, Edward Hinman jr., te verkopen. Deze schreef in zijn 

koopbevestiging, met gevoelens die alle verzamelaars zullen herkennen: in een toestand 

van totale onbalans stuur ik u hierbij mijn check van $ 560 voor de aankoop van een 1903-4 

Panhard-chassis met resten koetswerk. Hinman heeft de wagen laten restaureren in de 

vorm die hij kreeg, dus als een sportieve tweezitter, en zo ziet hij er sindsdien uit. 

Toen Waterman hem vond had de wagen geen identificatieplaatjes zoals normaal op 

Panhard, en daardoor is het niet mogelijk gebleken om de exacte fabricagedatum of 

originele eigenaar te achterhalen. In 1961 kreeg de wagen, na contact met de 

dateringscommissie van de Veteran Club of Great Brittain, op grond van de technische 

specificaties het jaartal 1904 mee. Bij de dood van Hinman in 1980 kocht Tom Lester de 

auto, en hij verkocht hem zes jaar later weer aan dr. Gerald Rolph. In 2007 verliet de wagen 

diens beroemde collectie, toen Bonham hem kocht en naar de huidige eigenaar 

doorverkocht. Deze heeft er al regelmatig de London to Brighton run mee gereden, en behoort altijd tot de eerste aankomers. 

De viercilinder 35 pk 7,3 liter Panhard et Levassor kan heden ten dage zijn bestuurder en 

passagier net zo sportief en indrukwekkend vervoeren als welke sportwagen ook, zij het met 

beperkte snelheid. De huidige eigenaar heeft de wagen geregistreerd voor de weg, en er 

smaakvolle accessoires uit vroeger dagen opgezet, zoals de fraaie ovale Ducellierlampen die 

op de grote Panhards en Mercedessen te vinden waren 

De auto zal, met zijn geaccepteerde Veteran Car Club datering en successen in London-

Brighton, nu door Bonham gesponsord, een geweldige deelnemer aan deze wereldberoemde 

rally blijven. Als een nieuwe eigenaar dat wenst kan zonder de prestaties veel geweld aan te 

doen de koets met meer zitplaatsen worden uitgebreid, zoals er ongetwijfeld vroeger op 

hebben gezeten. 

Omdat hij de een van de mooiste en krachtigste uitingen is van een firma die synoniem is met de ontwikkeling van de auto en zijn 

gebruik in races verdient deze auto alle aandacht. 

Bonham, 5 Feb 2015 14:00 CET 

Naschrift: We zetten allemaal wel eens een auto te koop, maar ook met zo’n verhaal erbij? En dat niet alleen: de auto blijkt in de 

loop van het verhaal verkocht, maar desalniettemin wordt er door de veilingsite nog heel veel aandacht aan besteed. Gezien de 

prijs mag dat eigenlijk ook wel. Ik weet niet hoe het u verging, maar gaandeweg het verhaal werd ik heel belust, om daarna tot 

mijn zinnen te komen. Niets voor mij, maar ohhhhh. Ik blijf toch kijken bij Bonham.              OttHW 
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Uitnodiging voor een “Méchoui in Sandaucourt” 
 

De uitnodiging kwam van Matthieu en Marie-Claude Cognet. Ik heb hen leren kennen tijdens de jaarlijkse internationale Panhard 

bijeenkomst op Pinksteren 2015 in de Ardennen, georganiseerd door de Belgische Panhard club.  

 

Hij gaf toen al aan dat hij een Panhard 

verzamelaar was en hij vond mijn Dyna 

Veritas wel erg leuk. Zo’n auto had hij 

nog niet en hij zou er best een willen 

kopen. Nu zijn er van dit model nog 

een 12 tal auto’s bekend, dus het komt 

niet vaak voor dat er een wordt 

aangeboden. 

Een paar maanden geleden mailde hij 

me dat hij er een had gekocht in 

Portugal. Ja, er waren nog meer 

geïnteresseerden, waar onder een 

Duitse kennis van me, maar hij had de 

auto verworven door na een 

telefonisch overleg meteen het geld 

over te maken. Een man van de snelle 

actie. De auto moet danig 

gerestaureerd worden er zijn nogal 

wat verwoestingen aangebracht aan 

de carrosserie. Daarom mailde hij me 

over foto’s en andere informatie. 

Op een gegeven moment kreeg ik de 

uitnodiging voor een “Méchoui in 

Sandaucourt” op zondag 26 juni. Even 

opgezocht wat een “méchoui” is. Dat 

blijkt een lam aan het spit te zijn. En 

Sandaucourt is de plaats waar het 

evenement zou plaatsvinden. Hij gaf al 

aan: “Ja, dat is mijn vakantie woning”. 

Bij nadere informatie blijkt dat het 

kasteel van het dorp te zijn. Toen ik 

hem mailde: wat is je exacte adres 

antwoorde hij: Rue du Chateau nr. 1. 

Duidelijk dus. Hij zou het fijn vinden als 

ik met mijn Dyna Veritas zou komen. 

Dan konden we de beide auto’s 

vergelijken. 

Wat mag je verwachten van een 

uitnodiging van een Franse 

kasteelheer? Een strak stijve 

bedoening? Heel veel praten bij één 

glaasje wijn, of toch anders? Toen ik 

mailde of hij een hotel in de buurt wist 

of een B&B, antwoorde hij meteen dat 

ik hun gast was. 

Dus zaterdag op weg met de Dyna 

Veritas in de stromende regen naar 

Saudancourt. Dit plaatsje ligt vlak bij 

Vittel. Een rit van 500 km. Hij had 

gemaild dat het in dat weekend niet 

zou regenen in de Vogezen. Toen ik op 

zaterdag middag aankwam bij 

het kasteel, stopte de regen 

dan ook direct. 

De kasteelheer Matthieu kwam 

me allervriendelijks tegemoet, 

gekleed in een broek die te 

lang was en een te kort T shirt. 

Het was duidelijk: uiterlijk 

vertoon interesseert hem niet. 

Geen gedoe dus, ondanks dat de man 
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een kasteel heeft met, zoals 

naderhand bleek, een verzameling van 

Panhard auto’s, tractoren met 

Panhard motor, Panhard 

pantserwagens  en vrachtwagens. Ook 

een tweetal prachtige Panhard 

vooroorlogse limousines.  

Buiten het kasteel had 

hij een tiental 

garageboxen met 

allemaal rijklare 

Panhards. Van de 

meeste auto’s zijn er 

maar een paar 

gemaakt. Naderhand 

bleek dat hij de boerderij aan de 

overkant ook had gekocht waar hij een 

Panhard helikopter had staan en een 

tiental andere auto’s. En verder in het 

dorp had hij een pand gekocht waar hij 

zijn werkplaats had ingericht met weer 

heel bijzondere auto’s inclusief een 

EBR Panhard pantserwagen met de 

bekende 12 cilinder boxermotor. Die 

liet hij de volgende dag ook lopen en 

we mochten er ook inklimmen. Helaas 

was een ritje met de panserwagen 

door het dorp nog niet mogelijk. 

Misschien volgend jaar. Heel ver in een 

hoek stond nog een Ferrari, maar daar 

werd verder geen aandacht aan 

geschonken. Ook moesten we even 

gaan kijken naar de boerderij rechts 

van het kasteel, want daar woonde 

zijn oudste zoon. Ook daar tractoren 

met Panhard motor, Panhard 

vrachtwagens en nog twee 

pantserwagens. “Ja, ik verzamel deze 

dingen, want anders gaat deze mooie 

Frans techniek verloren”. 

Onder een afdak waar normaal auto’s 

stonden was een tafel opgesteld voor 

wel 40 mensen.  Maar op 

zaterdagavond waren we nog slechts 

met 15 personen. Om 8 uur gingen we 

aan tafel met een uitgebreide 

barbecue. Er waren ondertussen ook 

een paar Duitse kennissen 

aangekomen, die ik lang niet had 

gezien. Eberhart had een Panhard 24 

CT meegenomen die hij heeft 

omgebouwd tot cabriolet o.a. gebruik 

makend van de kapconstructie van een 

Peugeot 204 cabrio. Hij was ook met 

deze auto vorig jaarin de Ardennen. 

Prachtig gedaan.  

Zijn vriend had een Panhard Sans 

Soupapes meegenomen van eind jaren 

twintig. Recent is hij met deze auto 

vanaf de Boden 

See over de Alpen 

naar Noord Italië 

gereden voor de 

internationale 

Panhard 

bijeenkomst. 

De auto rijdt 

niet veel 

harder dan 70 

km/u. Bij 

helling op 

gaat de 

snelheid terug naar 50 km/u. Het was 

dus een lange rit. Verder hebben de 

“Sans Soupapes” motoren de 

hinderlijke gewoonte enorm veel olie 

te gebruiken. Een liter olie op 100 km 

is heel gewoon. Ideale auto voor 

oliesjeiks.  

S ’nachts sliep ik op de tweede 

verdieping in het kasteel. Matthieu 

waarschuwde me voor het 

kasteelspook, maar ik heb er niets van 

gemerkt. Ik viel direct in coma na alle 

indrukken, het overvloedige eten en 

de ruime inname van goede dranken. 

De volgende dag kwamen er heel veel 

nieuwe mensen bij. Ook een heleboel 

jongelui uit de omgeving met een 

Solex. Matthieu vertelde, dat hij een 

lokale Solex club had opgericht. “De 

jongeren van nu zijn niet zo 

geïnteresseerd in het Franse 

industriële erfgoed”. Op deze 

laagdrempelige manier wil hij jongeren 

enthousiast maken voor oude 

techniek. 

In de loop van de ochtend 

zouden we met z’n allen een 

ritje gaan maken. Eerst naar 

Vittel. Daar zouden we ons 

voegen bij een lokale 

klassieke auto club. In 

optocht er naar toe. Je zou 

verwachten dat Matthieu 

ons voor zou gaan in een van zijn 

bijzondere auto’s. Niets van dit alles: 

Hij reed voorop met een Solex met 

een Solex T-shirt. Zijn vrouw en zijn zus 

op andere Solexen. Als voorbeeld voor 

de jongere generatie. Prachtige 

mensen. 

We kwamen terecht op een typisch 

Frans plein van een provincie stad met 

glorie uit de 30-er jaren. Een groot 

casino, een groot badhuis, een kiosk 

midden op het plein waar koffie met 

Panhard       8       Koerier



cake werd uitgedeeld. Na 

enige tijd reden we verder 

om nog een paar kastelen 

te bezichtigen. Het eerste 

kasteel bleek wat 

verwaarloosd en slechts 

bewoond door een man 

die er een stokerij had. Als 

de man dood is wil Matthieu het denk 

wel kopen, om het te bewaren voor de 

vergetelheid.  

Vervolgens naar een kasteel dat het 

tweede kasteel bleek van Matthieu en 

zijn vrouw Marie-Claude. Het was 

geweest van een familie die er geen 

geld meer voor had. Een plek met een 

overigens boeiende historie. Dat 

gebouw kon hij niet laten 

verkommeren, dus heeft hij het maar 

gekocht en opgeknapt. 

Terug nu naar kasteel 1. Daar waren 

onderhand weer nieuwe mensen 

aangekomen, waaronder Martin 

Walter uit Duitsland die vrijwel een 

nieuwe Dyna Veritas aan het bouwen 

is. Het enige dat hij heeft is een 

verbrande auto die hij heeft 

overgenomen voor een fles wijn en de 

resten van een Dyna Veritas op een 

VW chassis. (Zie een eerder bericht 

van mij met de titel: Je moet er maar 

zin in hebben). Hij heeft een stukje in 

mijn Dyna Veritas gereden. Hij meet 

205 cm, dus de stoel moest 

opgeschoven worden tot aan de 

achterbank. Desondanks was hij zeer 

enthousiast dat hij een keer kon rijden 

in het type 

auto dat hij aan 

het 

restaureren is 

en dat nog lang 

niet klaar is. 

Rond het 

middaguur 

gingen we aan 

tafel. Grote 

schalen met 

voorgerecht, vervolgens het 

geroosterde lam, kaas 

en dessert. Duurt een 

uurtje of drie, maar dan 

heb je ook echt 

gegeten. Vervolgens 

een wandelingetje door 

het dorp met opnieuw 

bezichtiging van al het 

Panhard spul. Rond 8 

uur weer aan tafel met 

degenen die achter 

bleven. Ook weer een 

gang of vier. Dus ook 

deze avond na al dat 

eten en drinken geen last gehad van 

het huisspook. 

 

De volgende morgen bij het ontbijt 

vertelde Matthieu wat over de 

geschiedenis van het kasteel. Het is 

een gebouw uit de 15 de eeuw. Het is 

altijd een buitenhuis geweest, dus 

geen slotgracht, ophaalbrug en 

kantelen. In de 17 de eeuw zijn de 

ramen vergroot volgens de mode van 

toen. Toen de familie het niet meer 

kon bolwerken is het 

achtereenvolgens een stokerij 

geweest, een melkfabriek en 

uiteindelijk een slaapplaats voor 280 

gastarbeiders van de nabijgelegen 

meubelfabriek die nu niet meer 

bestaat. Waar nu allemaal 

garageboxen zijn voor zijn rijklare 

Panhards, waren toen 25 toiletten. 

Dat het na zulke toestanden toch weer 

goedkomt met een historisch gebouw 

is te danken aan een uiterst 

sympathieke en slimme 

ondernemer die auto’s verzamelt 

van het merk Panhard.  

 

Joannes Collette 
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 Afstelling van de Zenith carburateur 36 Wim 

Sedert 2014 hebben we met onze Dyna Z 

uit 1959 zeker 15.000 probleemloze 

kilometers gemaakt.

Tijdens deze kilometers heeft de auto zich 

ontpopt als een heel plezierige reisgenoot.

Zuinig, comfortabel en

met een bijzonder

goede wegligging.

Toch meende ik in

heuvelachtig terrein

dat de auto tekort

kwam in vermogen  bij

het beklimmen van

deze heuvels. Terug in

het  vlakke land weet

ik het aan het feit dat

je misschien niet meer van deze auto mag 

verwachten. Het is immers “maar”een 42 

pk-tje. Toch bleef het knagen en toen ik 

van Peter van Leeuwen een Lambdasonde 

kreeg met controller wist ik niet hoe snel ik

deze moest monteren in de Dyna.

De week voor de Antwerpenrit hebben we 

besteed aan het demonteren van de 

uitlaatpijp waarin we een “bung” 

(aansluiting voor de Lambdasonde) 

hebben hard gesoldeerd. Verder hebben 

we de controler tot in de auto gebracht 

zodat we tijdens het rijden een goed beeld

hadden van de verbranding in de motor. 

De eerste kilometers verliepen enigszins 

teleurstellend. Er bleef maar 1 rood lampje

branden. Dit was achteraf wel logisch 

omdat het een Lambdasonde betrof 

zonder verwarmingselement. Deze moet 

eerst door de uitlaatgassen tot 316 graden

opgewarmd worden voordat de sonde zijn 

geheimen gaat prijsgeven. Meer recente 

Lambdasondes hebben een 

verwarmingselement ingebouwd zodat je 

sneller informatie over de verbranding 

krijgt.

Toch bleef de proefrit verwarrend . Er 

bleven slechts een drietal rode ledjes 

branden .Het gemeten mengsel was heel 

arm .Zo arm dat we in eerste instantie 

twijfelden aan de werking van het geheel.

Toch heb ik al jaren de theorie dat de 

brandstof heden ten dage veel schraler is 

dan destijds toen de auto nieuw werd 

geleverd. Met die wetenschap en de 

voorlopige testgegevens had ik de 

zaterdag voor de Antwerpenrit een 

aangepaste hoofdsproeier gemaakt met 

een opening waarvan

ik dacht dat die 

bruikbaar zou kunnen

zijn. De kop van deze 

sproeier had ik 

gepolijst zodat de 

nieuwe herkenbaar is

en niet te verwarren 

als je er toevallig 

twee naast elkaar 

hebt liggen op de 

werkbank.

Zondagmorgen  gingen we via de A 58 

richting Tilburg ,Breda, Hazeldonk 

vervolgens naar Antwerpen Noord. Dus 

allemaal snelweg

De rit ging voorspoedig en de Dyna liet 

zich van haar beste kant zien.

Wat een fijne auto!!

Echter!!! De lampjes in de controller 

bleven in het rode gebied staan waarbij 

uitsluitend bij vol accelereren de lampjes 

iets dreigden te verkleuren.

Het mengsel was veel te arm !! Dat was 

wel duidelijk. Een paar testjes met de 

choke bewezen dat het systeem wel 

degelijk werkt. Met choke was een 

verkleuring naar een rijk mengsel te zien 

echter de motor ging hier wel 

onregelmatiger van lopen.

Na de lunch besloot ik de custom made 

sproeier te monteren . Door deze sproeier 

veranderde het karakter van de motor 

direct !! Een veel beter respons, veel meer 

koppel en een voorbeeldige stationaire 

loop was het gevolg. Tijdens de 

Antwerpenrit kon de auto moeiteloos in 

zijn tweede versnelling blijven staan terwijl

vroeger direct zou zijn teruggegrepen naar

de eerste versnelling.

En de lampjes flikkerde vrolijk op de maat 

van het beroeren van het gaspedaal!!

Wat een verschil!! Nu staat vrijwel 

constant de meter in Lambda 1 + een 

beetje. Wat nodig is voor een 

luchtgekoelde motor. Even een verklaring 

wat dat nu precies inhoudt die Lambda 1. 

Een verbrandingsmotor heeft 14,7 kg lucht

nodig om 1 kg benzine te verbranden. Dit 

noemt men een stoichiometrische 

verbranding. Dit is een theoretische 

waarde en afhankelijk van verschillende 

factoren. 

De lambdawaarde ( λ ) is de 

luchtovermaatfactor bij verbranding in een

benzinemotor en wordt bepaald als de 

werkelijke hoeveelheid lucht gedeeld door 

de theoretisch benodigde hoeveelheid 

lucht.• Lambda = 1 → De werkelijke 

hoeveelheid lucht en de 

theoretisch benodigde 

hoeveelheid lucht zijn gelijk. • Lambda < 1 → Er is lucht tekort in 

verhouding tot de hoeveelheid 

benzine (rijk mengsel). • Lambda > 1 → Er is te veel lucht in 

verhouding tot de hoeveelheid 

benzine (arm mengsel). 

Omdat we naast een onder andere goede 

verbranding ook een betere koeling 

(benzine neemt heel goed warmte van de 

motor op) willen hebben streven wij bij 

onze Panhards een lambdawaarde van 

0,85 -0,90 na, wat een lucht/brandstof-

verhouding is van 12,5:1 tot 13,3 : 1

Ik bedoel dus met Lambda 1 + een beetje  

een lambdawaarde van 0,85/0,90 , iets 

wat mijn ledlampjes niet kunnen vertellen.

Er zijn inmiddels  in de handel meters te 

koop die dit digitaal aangeven.

Op de terugweg op de autosnelweg was 

de auto bijkans niet meer te houden en 

bleef maar trekken!!

De test met de lambdasonde heeft in elk 

geval bewezen dat het mengsel van onze 

Dyna veel te arm was  (met de huidige 

brandstof) en dat het enigszins vergroten 

van de hoofdsproeier bij onze auto 

wonderen heeft verricht.

Ik zou een ieder willen adviseren om deze 

test ook bij uw eigen auto uit  te (laten) 

voeren. Klakkeloos een sproeier gaan 

vergroten raad ik niet aan; je moet, 

uitgaande van de meetgegevens, een 
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conclusie trekken en op basis van deze 

meetgegevens handelen.

Naast het feit dat een arm mengsel heel 

slecht is voor de motor ( het verschijnsel 

uitvallende klepzittingen en vastlopende 

kleppen kan hierdoor worden verklaard; 

de motor is dan veel te heet geworden! )  

zal ook de auto veel levendiger aanvoelen 

bij het juiste mengsel !! 

Zo zie je maar weer: WETEN IS METEN !!

Een week na Antwerpen zijn we naar 

Compiègne gegaan met onze Dyna om het 

125 jarige jubileum te vieren van ons 

merk. Ook tijdens de heen en terugrit 

hebben wij zicht gehad op de Lambda 

controller. Zodra het landschap wat 

glooiender werd bewees de wat grotere 

hoofdsproeier zijn dienst!! 
Continue bleven de lampjes branden 

tussen lambda 0,85 en lambda 1. 

Ook was de toename van het 

motorvermogen goed merkbaar bij de 

beklimming van deze heuvels. Grappig is 

de constatering dat je een arm mengsel 

kunt horen tijdens een behoorlijke 

belasting op bijvoorbeeld een 

autosnelweg! Het is voor mij na deze 

metingen wel duidelijk geworden! Zij die 

plegen met een standaard motor tussen 

de 110/115 kilometer per uur te kruisen 

( op GPS dus de werkelijke waarde ) 

dienen er voor te zorgen dat het mengsel 

voldoende rijk staat. Anders riskeer je 

volgens mij een behoorlijke motorschade! 

In elk geval een oververhitting van de 

motor.

Pierre Peters

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 8 juni van dit jaar kreeg ik (OttHW) 

twee foto’s door van Paul Huijsmans, 

waarop zijn gerestaureerde 24CT, 

waarover hij in het verleden uitgebreid 

geschreven had in de Koerier, te 

bewonderen was. Hij vermeldde nogal 

raadselachtig dat het om een 

aangepaste 24 ging. Bij nadere 

beschouwing van de linkerfoto’s had 

een lichtje kunnen gaan branden, maar 

dat deed het op dat moment nog niet. 

Echter, na de laatste praatavond, waar 

Paul van alles uit de doeken deed, is het 

volkomen duidelijk geworden 

Panhard 24CT→E 

(inhoud van de praatavondvoordracht van Paul Huijsmans, de ik-figuur in onderstaand relaas) 

 

Ik verwijs graag naar mijn eerdere verhalen in de koerier van een paar jaar geleden (no 170, 1-3-2012, 171, 1-6-2012, 172, 1-9-2012). 
Ik schreef toen over de restauratie, maar ben vaag gebleven over de motor. En daar was een reden voor: 
Ik ben al een tiental jaren bezig met het lezen en denken over de geglobaliseerde wereld en de nadelen daarvan. Een onderdeel 

daarvan betreft ook het milieu. Ik ben daar bewust mee bezig. Zo hebben wij zes jaar geleden de verwarming van ons huis omgezet 

van olie op een systeem van houtpellets. Zonnepanelen, zowel voor electra als voor warmwater, zijn aangeschaft. 
Dan komt ook de vraag op hoe je met de auto om wilt gaan. En dat gold met name voor de Panhard, waarvan ik de restauratie 

nagenoeg had afgerond. Ik had nu de kans daar principieel over na te denken. 
Ik besloot ruim twee jaar geleden om te onderzoeken of de ombouw tot een elektrische aandrijving mogelijk zou zijn. Geen 

eenvoudige zaak! Ik ben geen electro deskundige, dus moest ik veel speurwerk en studie  doen. 
Ik kwam terecht op sites in Amerika, waar men blijkbaar al eerder met dit bijltje hakte, maar dat was typisch Amerikaans " grof 

geweld", dat mij niet aansprak. 
Ook heb ik veel contact gehad met een bedrijf uit Exeter in de UK, dat 

motoren had waarvan ik dacht dat ik er wel iets mee kon doen. Dat 

bleken uiteindelijk gelijkstroom motoren te zijn en dat wilde ik niet. 

Bovendien moest ik dan de rest (besturingssysteem, batterijen BSM 

systeem etc) verder allemaal zelf uitzoeken.  
Tot ik door een puur toeval op de site van Leen de Bodt in Gouda terecht 

kwam. 
Hij bleek een systeem te hebben, waar ik naar op zoek was. Alles 

compleet! 
Ik heb een afspraak met hem gemaakt en alles besproken.  
Daar de beschikbare motoren niet meer dan zes  á zeven duizend toeren 

liepen moest de versnellingsbak blijven bestaan. De verbinding tussen 

motor en bak is overigens ook nog niet zo simpel. Daar heb je wel een 

expert voor nodig. 
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Van de bak gebruik je in het normale verkeer in mijn geval alleen de drie (stad) en vier ( buiten de stad) 
Dan begint het avontuur pas echt: 

De plaatsing en positionering van 

zowel motor als de PMU ( power 

management unit) en batterijen 

hebben mij zeer veel hoofdbrekens 

gekocht. Er is uiteindelijk nauwelijks 

een aanpassing van de wagen zelf 

nodig geweest om de motor en bak 

en PMU te plaatsen. De motor is 

aan de voorzijde opgehangen aan 

beugels die verbonden zijn met 

de punten waar de claxons 

geplaatst waren. De twee andere 

bevestigingspunten zitten aan de 

versnellingsbak en verbonden 

met aanwezige gaten. 
De installatie en de aansluitingen 

waren dan weer een verhaal 

apart. De aansluitingen van PMU  

en motor aansluitingen stonden weliswaar goed beschreven in de handleiding, maar dat geldt voor echte deskundigen. Ik heb toch 

wel regelmatig contact gehouden met Leen om te voorkomen dat ik fouten zou maken.  
En een foutje is zo gemaakt: de massa van de hoogspanning mag onder geen enkele  voorwaarde in verbinding komen met de massa 

van het 12 volt systeem! 
Dan de installatie van de batterijen. Deze staan op de plaats van 

de achterbank ( de noodzitting ) en deels daarachter. De 

bagageruimte is niet kleiner geworden. 
De batterijen zijn geplaatst in een alu bak uit één stuk met een 

plexiglas bovenzijde, waardoor je goed de werking van het BSM 

systeem ( zie hierna) kunt zien (via de gemonteerde ledjes) 
Het verbinden van de batterijen met elkaar en het plaatsen van de 

gereedgemaakte printplaatjes per batterij is geen ongevaarlijke 

bezigheid. Je werkt onder "hoogspanning " met hoogspanning en 

zeer hoge amperages. Een kortsluiting heeft het effect van een 

stevig lasapparaat! 
De printplaatjes zijn onderdeel van het BMS, batterij management 

systeem, dat er voor zorgt dat de batterijen volledig gelijkmatig 

laden en ontladen. Het geeft ook info over de " tank voorraad"  via 

de benzinemeter(!) 
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De batterijlader heeft een plaats gekregen in de voormalige benzinetank, 

waarvan ik de bovenzijde heb verwijderd. 
De oplaadstekker zit achter het benzineklepje. 

Als dan alles 

gemonteerd  en 

gecontroleerd is, 

komt het 

moment van de 

waarheid. 
Doet ie het of 

doet ie het niet!! 
Na twee jaar de 

eerste proefrit. 

Daarna moeten 

er eerst een 

aantal tests 

uitgevoerd 

worden en 

parameters 

ingevoerd 

worden die in de 

handleiding  

beschreven 

staan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een dikke pil waar je echt doorheen moet. 
Een volgende hindernis is de keuring. Dat is, afgezien van de 

kosten, nog een behoorlijk karwei. 
Er moet aan vele veiligheidseisen worden voldaan, waarbij de 

wetgever en rijksdienst er blijkbaar vanuit gaat dat het elektrisch 

rijden  gevaarlijker is !! 
Aangezien Leen al een typegoedkeuring voor het systeem had, kon 

de keuring toch nog snel verlopen en waren er weinig 

opmerkingen, zodat deze Panhard nu een unieke type-

goedgekeurde elektrisch aangedreven  auto is geworden en 

waarschijnlijk de enige 

is ter wereld. 
De wagen wordt niet 

via het lichtnet  

opgeladen, maar via 

de zonnepanelen die 

op ons huis 

gemonteerd zijn, 

zodat ik voldoe aan mijn uitgangspunt dat ik echt ecologisch wil rijden. Als ik ergens 

anders moet opladen, kan dat overigens eenvoudig via het stopcontact. 
Overigens laadt de wagen zelf op bij gas terug nemen en als je remt. Het remmend 

regenereren geeft het gevoel dat je rembekrachtiging hebt en dat is voor deze wagen 

niet slecht, zeker gezien het toegenomen gewicht van ongeveer 200 kg. ( Een extra 

bladveer vóór en versterkte achtervering gemonteerd) 
Het is het einde van een ongelofelijk avontuur, waaraan je alleen kunt beginnen als je je 

blik vooruit vasthoudt en doorzet.  
Als je dan rijdt dan geloof je niet dat je dit bereikt hebt......    

   Paul Huijsmans
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Antwerpen cq Najaarsrit 2016 
 

Zoals bijna altijd het geval is was het prima weer op de dag van onze gecombineerde najaars/Antwerpen rit. Met Rob afgesproken 

elkaar op te wachten bij pompstation Haarrijn aan de A2 naar Utrecht, om dan gezamenlijk naar de afgesproken Kapellen nabij 

Antwerpen te rijden, de startplaats van het evenement.                                                                                                                                                            

Zonder problemen zijn we ruim op tijd gearriveerd op de grote parkeerplaats 

in Kapellen. Wij waren echter niet de eersten die er waren; de plek stond al 

aardig vol met DKW’s  en 

in mindere mate op dat 

moment met Panhard’s. 

DKW’s waarmee we 

gezamenlijk zouden 

optrekken tijdens de rit; er 

waren zoals gewoonlijk 

prachtige exemplaren bij. 

Ikzelf heb in het grijze 

verleden er kortstondig 

ook  zo een gehad. Na alle 

bekenden te hebben begroet en het donkerbruine vocht dat ze hier koffie 

noemen te  hebben verwerkt, werd er gestart voor de rit naar het militair 

museum in Brasschaat, begeleid door de prive motorrijders die dat heel aardig 

hebben gedaan. Het werd een leuke rit door de omgeving naar de nieuwe 

locatie van het militair museum. Deze locatie is een stuk beter dan de oude plek 

waar we enige jaren geleden al eens zijn geweest. De aanwezige 

bezienswaardigheden, vrachtwagens, tanks, kanonnen en ander militair 

materieel waren dus niets nieuws voor ons. Ook werden we nog getrakteerd op 

een voorstelling van onze Belgische vriend Franic Zwonarz rijdend in de 

PANHARD tank die meer lawaai produceerde dan snelheid; volgens mij kun je 

met dat apparaat  niet de oorlog winnen. Om ca. 15.00 u. na een uitgebreide en 

zeer smakelijke lunch,  zijn we weer vertrokken richting Antwerpen, deze keer 

begeleid door echte motoragenten, en dat ging als de BRANDWEER! Het is toch 
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altijd even wennen om zonder te kijken met vliegende vaart kruispunten te 

nemen en door ROOD te rijden zonder op de bon te worden geslingerd, maar het 

went snel. Veel 

bekijks van het 

aanwezige publiek 

en de mensen 

zwaaiden vrolijk 

naar ons en 

vroegen zich 

ongetwijfeld af wie 

of die idioten 

waren die zo langs scheurden in die oude lawaaibakken. Voor zover ik 

weet zijn we zonder ongelukken op het Koningin Astridplein in 

Antwerpen gearriveerd waar we enige tijd zonder winstoogmerk onze 

wagens aan het publiek presenteerden. Om vier uur werd het 

vertreksein gegeven voor het laatste stukje van de rit wederom 

begeleid  door de motoragenten. Echter, ik kon niet aansluiten omdat 

mijn echtgenote in geen velden of wegen was te vinden en bellen bracht ook geen uitkomst. De stoet  dus zonder ons en een 

oplettende agent vroeg nog of ik de weg wist naar de plaats van bestemming. Ik zei maar van ja, in de veronderstelling dat die plek 

de zelfde was als waar we zouden eten en die stond genoteerd in de TOM TOM. Nadat mijn echtgenote de weg weer had 

teruggevonden, want ze was natuurlijk verdwaald, zijn ook wij richting restaurant vertrokken om afscheid te nemen van onze 

vrienden. Al met al een aardige dag  die een dankbetuiging verdient aan de organisatie van deze rit en de onovertroffen 

politieagenten op de motor. Op weg naar huis begon het te regenen, maar dat mocht de pret niet drukken. 

FvT. 

Najaarsrit Antwerpen 25 september 2016 
Een rit organiseren is één, maar respons krijgen door een talrijke opkomst, dat is pas de max. 

Alle deelnemers en would-be deelnemers (die verhinderd waren) en de Panhard Automobiel Club Nederland dank ik voor hun 

deelname en medewerking. 

Er waren immers wel 10 Panhards vanuit Nederland gekomen. 

Ik besef dat er ernstige afstanden moesten afgelegd worden met de juweeltjes. 

 

Dit jaar was het overleg met het stadsbestuur en de politie al het moeilijkst en het langdurigst. Reeds vanaf februari was ik gestart. 

Met in totaal 25 deelnemende Panhards had deze 14de editie (gespreid over 28 jaren) de talrijkste opkomst ooit. Toch waren er 

verschillende vaste deelnemers niet van de partij. 

Samen met de 14 DKW's waren we met 93 volwassenen en 10 kinderen. Voeg daarbij nog de 17 politiemotards en Antwerpen stond 

lekker op stelten.   

Zo'n succes is een stimulans om verder te doen. 

 

Allemaal bedankt om jullie stiptheid want het strakke uurschema is voor mij toch altijd een stressfactor. 

 

Als ik schreef dat het waarschijnlijk de laatste keer op het stadsgrondgebied zou zijn, wil dit niet zeggen dat er binnen 2 jaar in 2018 

geen pogingen meer zullen ondernomen worden. 

Alleszins zal er weer een rit uitgestippeld worden en tracht ik weer politiebegeleiding in de wacht te slepen. 

Indien we in de toekomst niet meer op het eigenlijke grondgebied van de stad mogen, zijn er nog de randgemeenten ... Ook daar is 

politiebegeleiding voor de veiligheid aangewezen.  

Dus voor alle liefhebbers : hou de zondagen van september 2018 nog vrij, het bakken van een leuke rit is al bezig ... 

 

Op het Antwerp Classic Salon  (Antwerp Expo, Jan Van Rijswijcklaan 191, 2020 Antwerpen) op 3,4 en 5 maart 2017 zal er een nooit 

geziene, originele stand van de A.P.B. te bewonderen zijn. 

Omdat het idee niet zou gekopieerd worden, kan ik nog niets verklappen. 

De sluiers zullen pas het eerste weekend van maart letterlijk verwijderd worden. 

 

Als je niet te ver woont, kom to-och eens kijken ... 

 

Ernest Hufkens 
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EEN PENNENLIKKER OVER PANHARD 

Eerder schreef ik over Simca, maar ziehier mijn 

ervaringen met  Panhard. Ik heb ooit twee 

modellen van het merk aan de Porte d’Ivry  in 

bezit gehad en daarnaast ook in de jaren 90 als 

journalist voor een klassieker tijdschrift  in 

enkele exemplaren kunnen  rijden . 

Om precies te zijn, het gaat om  de na-

oorlogse versies met een twee cilinder 

boxermotor. 

De weg naar school vormde voor mij als kind 

van de jaren 50/60 destijds mijn eigen 

autosalon waarin  Panhard naar mijn ogen  

een regelmatige verschijning was. Toch niet! 

Allereerst moet je bedenken dat een Panhard 

geen alledaagse auto was, om de eenvoudige 

reden dat Panhard in vergelijking met de  

anderen maar een kleine fabrikant was. Je zag 

drie keer vaker een Renault 4CV rijden dan een 

Panhard. Daarbij kwam nog dat een X bijna de 

helft duurder was dan een 4CV die tot het 

zelfde segment behoorde maar daarmee 

onvergelijkbaar was. Panhard was wel even 

wat anders! volgens de reclame. 

Eerlijk gezegd was ik als kind niet erg onder de 

indruk van het nogal opgesmukte uiterlijk van 

de  Dyna X,  het was veel eerder zijn 

bijzondere geluid. Waarom brachten zij een heel ander 

geluid voort dan de 4CV, meer gelijkend op het geluid van 

de 2CV?  Mijn vader,  die wel wat van auto’s wist,  legde me 

uit dat het kwam doordat het een tweecilinder motor was, 

een tweetakt om duidelijk te zijn. Deze vergissing heb ik in 

de loop der jaren heel wat keren horen maken als ik een 

Panhard ter sprake bracht. Hij zat er lelijk naast. 

In feite verkeerden de Panhards X86 uit mijnjeugd dikwijls 

in erbarmelijke staat. Niet zelden waren de aluminium 

bumpers in het midden gebroken,  vertoonden de 

voorspatborden haarscheurtjes en was de uitlaat  

gescheurd , dat alles als gevolg van de voortdurende 

vreselijke trillingen van de boxer motor.   

Kortom, niets opzienbarends voor een kind van 7 of 8 jaar dat 

helemaal mesjogge was van auto’s en dat zich aangetrokken voelde 

door een Simca Grand Large of grote Amerikanen die in 1957 en 1958 

betrekkelijk  vaak op straat te zien waren,  vaak rijdend op gas uit de 

Bordeaux streek. Als een boot op het water!! 

Ondanks mijn 5 of 6 jaar, geloof het of niet, zie ik zo voor me hoe ik 

naast mijn vader voor de kleine etalageruit van een dealer uit 

Bordeaux de eerste Dyna Z stond te bewonderen 

In mijn geheugen was  het een model 54 in helder groene lak met 

donkerrode skai bekleding . Nu vraag ik me wel af of dat beeld wel 
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klopt. Toen was ik daar 

zonder overdrijving 

gegrepen door zijn 

indrukwekkende vorm, 

glad en rond als een 

riviersteen, een heel 

bijzondere schoonheid, in 

tegenstelling tot een 

Peugeot 203 of een Simca 

Aronde.   

De  zonderlinge centraal 

geplaatste koplamp en 

het ontbreken van een 

radiator gril spraken me 

aan. 

De eerste keer dat ik op 

weg naar school  er één 

zag rijden volgde ik 

langdurig met mijn ogen 

de lange gestroomlijnde 

vorm.   

Mijn oren hadden het welbekende geluid van de boxermotor herkend, nu wat beschaafder omdat het een nieuwe auto betrof.  

In de loop der jaren begonnen mijn kinderogen te wennen aan de verschijning van de Z,  en na mijn negende jaar vond ik het mooi 

dat zijn dikke bumperblokken ,die ik altijd al lelijk had gevonden, verdwenen  maar speet het me dat de grote rode achterlichten 

werden aangepast, ik vond 

ze wel erg massief. 

 

Pan-pan!! 

Helaas vertoonde de Z 

sommige van de gebreken 

van zijn voorganger , zeker 

met zijn knetterende uitlaat,  

waarmee hij zijn bijnaam 

Pan-pan eer aan deed.  

Nog zo’n herinnering was 

dat de kleur van de verf in 

die tijd snel verbleekte.  De 

203 en de Vedette in de 

kleur bordeaux rood werd 

na 3 tot 4 jaar dof en vaal. 

De eerste uitvoeringen van 

de aluminium Z ontsnapten 

ook niet aan dat lot. 

Door vanaf mijn zevende 

jaar nauwgezet de Auto-

Journal te lezen (in plaats 

van mijn huiswerk te doen) had ik al begrepen   dat de Z zijn aluminium carrosserie had ingeruild voor een stalen  koetswerk en dat 

de betrouwbaarheid van de Panhards niet boven iedere verdenking verheven was. 

Tenslotte kan ik me nog goed herinneren hoe ik in 1959 op vakantie in het Baskenland voor het eerste een  PL17 zag rijden. 

Plankgas, had  het scherpe geluid van de turbine  mijn oren al in vervoering  gebracht nog voordat ik in verrukking  zijn nieuwe vorm 

ontwaarde. Maar ik vond de nieuwe Aronde P60 en de Floride toch mooier. Mijn  kinderdroom was toen een Triumph TR3 en ik kon 

nog niet bevroeden dat ik op mijn 18
e
 met mijn rijbewijs net op zak in een PL 17 zou rijden.  

Binnenkort meer, met uw goedvinden. 

Scribouillard 

Vertaling: Cees Visser
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Panhard 125 jaar 

”Panhard”, de oudste autoproducent ter 

wereld, is 125 jaar oud. Een reden om dat 

te vieren, 1891-2016, en dat doen wij 

door, als Panhard-liefhebbers, bij elkaar te 

komen.  

We verlaten het zuiden van Frankrijk, Le 

Lavandou, en gaan via Dole naar een 

camping in de buurt van Pierrefonds; in 

deze omgeving gebeurt het allemaal. 

Voor dit evenement zijn 122 inschrijvingen 

binnen gekomen en wel uit diverse 

Europese landen en de vele plaatsen uit 

Frankrijk.                                                                                  

Zaterdag 1 oktober. Het is half elf als we 

richting Pierrefonds rijden. Even daar 

voorbij in de bossen is er een Pick Nick als 

1
e
 bijeenkomst georganiseerd, en daar 

komen dus alle Panhards stuk voor stuk 

aanrijden. Zowel 

modellen van 

(vér) voor 1940 

als alle modellen 

erna. En ook vele 

bijzondere 

modellen. De vele Panhardisten vinden 

met moeite een plaats om hun auto neer 

te zetten en staan zelfs tot ver in het bos, 

maar voor velen geen enkel probleem. 

Leuk! Dan komen om 12 uur alle tafels en 

stoeltjes en mandjes tevoorschijn om het 

meegebrachte eten tijdens de Pick Nick 

met elkaar te nuttigen.                                                                                                                            

Al snel weten alle Nederlandse 

aanwezigen elkaar hier aan de tafels te 

vinden; gezellig natuurlijk.                                                                                 

Geweldig… Na een tijd gaan we rondlopen 

in deze bijzondere wereld van Panhard-

liefhebbers. Dan kom je er natuurlijk van 

allerlei figuren uit het verleden tegen. 

Alleen dat is al een hoogtepunt, daar heb 

ik al van genoten. Italianen, Zwitsers, een 

Amerikaan, liefhebbers uit Finland en ook 

ome Kees, alleen zonder Panhard, voegen 

zich bij hun in het geheel. Tenslotte is/was 

Panhard echt altijd mijn grootste hobby. 

Het is nu eenmaal zo 

dat ik betrokken was 

bij het oprichten van 

de Panhard Club in ons 

land in 1969 en in 

Amsterdam Panhard 

monteur was.  

Om ong. 13.30. staat 

er een rondrit gepland 

van 52 km door deze prachtige omgeving 

en deze zal ons voeren naar een 

monument La Clairière de l’Armistice. Ook 

hier worden alle Panhards aan weerzijden 

van de entree geparkeerd. Met in de 

voorste linie de vroege jongens met de 

schuivenmotor, de Sans Soupape’s, die je 

kan herkennen aan het roken en olie 

verbruiken van deze motoren.                                          

Werkelijk prachtige statige auto’s van voor 

1940. Als alles eenmaal op zijn plaats staat 

krijgen we visite van de Rallye des Teuf-

Teuf met in deze gelederen de oudste 

Panhard en Levassor van 1898, in 

Nederlands bezit. Bezoek aan het museum 

is een optie die door velen wordt 

aangegrepen. Ook leuk en bijzonder is dat 

er diverse nazaten van Robert Panhard 

aanwezig zijn.                                                         

Hoogtepunt… ik stond precies op tijd op 

de juiste moment op de juiste plaats toen 

Robert Panhard plaats nam met familie 

op/in de Panhard en Levassor van 1898 

van de Nederlandse familie Biekens. Voor 

mij een leuk en uniek fotomomentje.                                                                              

Na een tijd gaan de eerste deelnemers 

weer richting Pierrefonds om de 

Hotelkamer of camping op te zoeken en 

zich gereed te maken voor het Gala Diner 

om 20.00. in het Domaine des Thermes. 

Ook dit is op een geven moment afgelopen 

en verlangen er vele na zo’n lange dag 

naar de welverdiende nachtrust. 

Op de Zondag 2 Okt. volgt er nog een Auto 

Museum bezoek. Daarna om 12.15. is er 

nog een gezamenlijke rit van 38 km naar  
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de L’Abbaye Royale du Moncel. Hier genieten alle deelnemers nog van een prima Dèjeuner. En dit is helaas ook de plaats waar het 

evenement om 16.00 uur wordt afgesloten. Je begrijpt, een bijzonder evenement met best heel veel deelnemers.                                                                                      

Iets waar je lange tijd naar uitkijkt en 

wat altijd veel te snel is afgelopen; 

deze groep mensen is natuurlijk één 

grote familie.                                      

Die zich daarna allemaal weer 

opmaken voor een lange reis naar 

huis, waaronder de 10 verschillende 

Nederlandse deelnemende 

Panhard’s.  

Kees de WW 

 

Citroracing 2016 

Door uw speciale verslaggever.

Voor de vierde keer vertrekt een 

afvaardiging van de PAN naar het Circuit de 

Bourbonnais!  

Het evenement is door de Amicale des 

Clubs Citroën et DS uitgeroepen tot 

"Evenement van het jaar"!  

Tien heerlijke circuitsessies van 20 minuten 

staan uw verslaggever en zijn consorten te 

wachten! 

Het valt dit jaar precies op Hilde's 

verjaardag, en de ideale schoonzonen 

kunnen niet mee. Maar Hilde heeft geen 

bezwaar en adequate vervanging wordt 

gevonden in Don P. en Henry O., zodat ons 

raceteam vrijdagochtend alsnog de lange 

tocht naar Moulins kan aanvangen met het 

inmiddels vertrouwde beeld van onze 

Dreuxmobiel op de aanhanger achter de 

Avantime. Na een probleemloze tocht via 

Reims arriveren onze dappere coureurs bij 

het vliegveldje. Zij blijken de enige 

Nederlandse inschrijvers! Kees de Waard is 

er zelfs niet, jammer! Ze treffen verder een 

Zwitser met een AX en de bekende 

Belgische delegatie is weer 

van de partij met MEPs en 

ander bijzonder 

formulespul. Panhard is 

sterk vertegenwoordigd 

met drie 24s, 2 HBR5s en 

de mooie en snelle (want 

lichte) Devin- en Fairchild 

racers, net als 

vorig jaar. Leuk 

is, dat de 

vorige 

eigenaars, de 

Amerikanen 

Don Racine (van de fameuze Panhard-

Aardvark) en JP Molerus ook zijn 

overgekomen om de autootjes weer eens in 

actie te zien. Hoogtepunt is de 24CT turbo 

van vader en zoon George en Christophe 

Philippe. Vorig jaar stal die ook al de show 

qua power en wegligging, maar dit jaar 

Voor alle foto's van Kees: zie volgend adres
https://goo.gl/photos/GgBrprHP6SXb259C6
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bevindt zich onder de motorkap een 

flattwin met heuse turbo met intercooler, 

benzine-injectie en in de koffer een flinke 

oliekoeling met grote ventilatoren. De 

geforceerde luchtkoeling is ingeruild voor 

oliekoeling! Ook nog extra ventilatoren bij 

de cilinderkoppen. Prachtig om te zien en 

erg mooi gemaakt. Met een extra bladveer 

en verbrede velgen ligt de auto als een blok 

op de baan. Zaterdag moet er veel aan 

gesleuteld worden vanwege een 

olielekkage, maar zondag gaat ie los en 

vecht hij een mooi duel uit met de veel 

lichtere Fairchild. De 24b van Frederique 

Freche is eveneens erg snel, met zijn 

kunststof neus. De mooie witte CD spint al 

in de eerste ronde van de baan, opgejaagd 

door een HBR5, en houdt het verder voor 

gezien… Alleen jammer dat we de sessies 

moeten delen met die weliswaar snelle 

Visa's en AXen, die er natuurlijk niet uitzien! 

Hoewel de Dreuxracer de zwaarste 

Panhard is doet die prima mee en Don 

geeft nuttige instructies inzake de ideale 

lijn! Rustig sturen, let op de pionnetjes, hoe 

minder piepende banden hoe beter! En het 

werkt! Ook gooit de Dreuxmobiel er geen 

olie meer uit, nu die iets boven minimum 

staat. Ach, zo simpel! 

Na een minimale excursie naast het circuit 

klinkt en plots een flinke herrie onder de 

auto. 3 bouten bij de dwarsconsole blijken 

verdwenen zo dat een flink geluidlek is 

ontstaan.  Waar halen we 3 bouten 

vandaan? De vriendelijke George Philippe 

heeft er een paar die eigenlijk niet goed 

passen. Terwijl we nog onder de auto 

liggen krijgen we zowaar EEN 

VERSCHIJNING: Kees de Waard staat 

ineens uit het niets bij de auto en tovert 3 

passende bouten tevoorschijn, hoe bestaat 

het! Het Panhardisme is waarlijk de enige 

acceptabele religie! Kees was in de buurt 

op vakantie en kwam toevallig even kijken. 

Toeval bestaat niet, maar Kees en Hennie 

bestaan wel degelijk! Dank jullie schatten, 

en de 24CT met de Oranje Streep kan 

meteen de baan weer op. Henry heeft de 

smaak snel te pakken, zijn eerste 

circuitrondjes. Snelle Don beleeft het 

twijfelachtige genoegen een seconde stil te 

vallen: vermoedelijk niet genoeg benzine, 

het klotst immers van links naar rechts.  

De MEPs rijden in hun eigen tableau met 

een prominente Belgische delegatie. Blij om 

ook René de Boer weer aan te treffen, de 

autosportjournalist die tussen alle 

supercars en wereldevenementen steeds 

weer tijd heeft om prachtige plaatjes van 

onze Dreuxmobiel te schieten en erover te 

berichten, o.a. op de website Autosport.nl. 

Het zaterdagavond diner staat in het kader 

van de Citroën-racemeisjes van de jaren 

80; we zitten aan tafel met oa Sylvie 

Seigbonneaux en de families Trautmann 

en Neyret, de DS-rallyelegendes uit de 

jaren 60 en 70. Gezellig gekeuveld met 

René. Onze helden besluiten het niet te 

laat te maken! 

Voor de liefhebbers is er, naast de Visa's, 

AXen en Saxo's, ook de AX 

Superproduction, waarmee in 87 en 88 aan 

het Franse toerwagenkampioenschap werd 

deelgenomen. Ool mooi om te zien hoe 

jongelui (laten we zeggen: dertigers) 

complete motoren van hun AXjes uit elkaar 

sleutelen en weer inbouwen. Dan komt het 

PAN Racing Team toch bijzonder goed 

weg!  

Kortom een leerzaam weekend, de 

clubkleuren hoog gehouden en heerlijk 

geracet! Volgend jaar is het wéér op Hilde's 

verjaardag....... 

 

Jaap M.  

mede namens Don P. en Henry O 
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Dit is het slot van de 
miniserie 
Panhard-catalogus 1914 
Het eerste deel stond in 
PK juni 2016. 
Het tweede deel 
verscheen in PK 
september 2016 
De foto’s stammen uit de 
verzameling van 
René Ducassou-Péhau, 
ontwerper van de 24. 
De commentaren zijn in 
zijn handschrift 
 
 
 
Dubbele Coupé 
Met inwendige besturing 
 
Niets weegt op tegen de 
ervaring van vele jaren werk 
Het huis Panhard maakte al 
in 1890 automobielen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Deux Baquets 
(twoseater) 
 
De Panhard is een voertuig 
voor elke beurs. 
 
Zijn onderhoudskosten zijn 
minimaal 

                                  DE CATALOGUS VAN 1914 (SLOT)
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 Indien onbestelbaar retour:Tinbergenplantsoen 2, 3356 BZ  Papendrecht (NL)
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